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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ് 23, ചചഭാവ

വഭാലലലാം 166]                       ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്  [നമ്പര് 19

നനിയമസഭ 2017  കമയയ് മഭാസലാം 23-ാം തതീയതനി ചചഭാവഭാഴ്ച രഭാവനിചല  8.30-നയ്
ബഹുമഭാനചപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചര്ന. 

I കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയയ് അനുവദനിക്കചപട കചഭാദലങ്ങളുചട പടനികേയനിചല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്  :  ഓര്ഡര്...... ഓര്ഡര്..... കചഭാദലലാം നമ്പര്*571

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ഭരണ ഏകേതീകേരണലാം

1 (*571) ചപഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുസസന് തങ്ങള  :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കയ്: തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  വലതലസ്തമഭായനി  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട
ഭരണലാം ഏകേതീകേരനിചതുമൂലലാം ഏചതങനിലലാം തരത്തനിലള്ള പതനിസനനികേള കനരനിടുനകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില് പഞഭായത്തയ്, മുനനിസനിപഭാലനിറനി, നഗരകേഭാരലങ്ങള ഒരുമനിചയ്
കചര്ത്തതുമൂലലാം കജഭാലനിഭഭാരത്തനില് വന്ന മഭാറലാം പദതനി പവര്ത്തനങ്ങചള ബഭാധനിചനിട
കണഭാചയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  പവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനിലള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ): സര്,     

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)  പദതനി  പവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഇകപഭാളത്തചന്ന
സലാംസഭാന-ജനിലഭാ  തലങ്ങളനില്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണയ്.  പദതനി  പവര്ത്തനങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുനണയ്.  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിലണഭാകുന്ന  തടസങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന് കേമ്മേനിറനി രണഭാഴ്ചയനിചലഭാരനിക്കല് കയഭാഗലാം കചര്ന്നയ് ആവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരുനണയ്.  കൂടഭാചത പദതനി രൂപതീകേരണ-നനിര്വഹണ പവര്
ത്തനത്തനിനയ്  പനിന്തുണ നല്കേഭാന് കസ്റ്റേറയ് റനികസഭാഴയ് ഗ്രൂപനിചന്റെ കസവനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിടണയ്.
13-ാം  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനയ്  തഭാചഴെപറയുന്ന
സുപധഭാനമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.  കപഭാജക്ടുകേള ബനചപട ചവറനിലാംഗയ്
ഓഫതീസര്  പരനികശഭാധനിചയ്  ചവറനിലാംഗയ്  നടത്തനി  ജനിലഭാ  ആസൂത്രണ  സമനിതനിക്കയ്
നല്കുന്നതനിനുപകേരലാം  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയതനിനുകശഷലാം
ചവറനിലാംഗയ്  നടത്തുന്ന  രതീതനിയനികലകയക്കയ്  വന.  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  ചമഭാത്തത്തനില്
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ് മുടക്കലാം  കൂടഭാചത നടകത്തണ കപഭാജക്ടുകേളുലാം സതീസണനിനു
മുമ്പയ്  നടകത്തണ  കപഭാജക്ടുകേളുലാം  നടപഭാക്കഭാനുള്ള  സമതീപനലാം  സസ്വതീകേരനിച.  നഗര
പകദശങ്ങളുചട വനികേസനത്തനിനയ് പകതലകേലാം ഊന്നല് നല്കുന്നതനിനുലാം നഗരവല്ക്കര
ണത്തനിചന്റെ  പശ്നങ്ങള  പകതലകേമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നഗരസഭകേളക്കയ്
പകതലകേമഭായ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ തയഭാറഭാക്കനി. തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനതലത്തനില് കപഭാജക്ടുകേളചവറയ്
ചചയന്നതനിനുലാം സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുമുള്ള സസൗകേരലലാം ഇലഭാതനിരുന്നതഭാണയ്.
എന്നഭാല്  കപഭാജക്ടുകേളക്കയ്  ചവറനിലാംഗനിനുലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുമുള്ള
അധനികേഭാരലാം വനികകേനതീകേരനിചചകേഭാണയ് ഈ തടസലാം ഇകപഭാള നതീക്കനിയനിടണയ്.  

ചപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന്  തങ്ങള  : സര്,  സലാംസഭാനത്തയ്  941  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളുലാം  152  കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തുകേളുലാം  14  ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേളുലാം  87
നഗരസഭകേളുലാം 6 മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം കൂടഭാചത ഗഭാമവനികേസന വകുപയ്,
കുടുലാംബശതീ, നഗരഭാസൂത്രണ വകുപയ്, തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗലാം,
ജനിലഭാ  ദഭാരനിദല  നനിര്മ്മേഭാര്ജന  യൂണനിറ്റുകേള,  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ
ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി, ഓലാംബുഡ്സഭാന് തുടങ്ങനി തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കു കവണനിയുള്ള
സട്രൈബന്യൂണലകേളടക്കമുള്ള  കമഖലകേളനില്  25,000-ത്തനിലധനികേലാം  ജതീവനക്കഭാരുള്ള
വകുപഭാണയ് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപയ്.  1435 കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറയ് വനിഹനിതമുള്ള
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വലവസഭായ വകുപ്പുലാം  944 കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറയ് വനിഹനിതമുള്ള ജലകസചന വകുപ്പുലാം
പകതലകേലാം  മനനിമഭാരുചട  കേതീഴെനിലഭാണയ്.  എന്നഭാല്  6571  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറയ്
വനിഹനിതമുള്ള തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപനിനയ് ഒരു മനനിയുലാം ഒരു പനിന്സനിപല് ചസക്രടറനിയുലാം
ഒരു ചതീഫയ് എഞനിനതീയറുമഭാണുള്ളതയ്.  ഇതയ് പദതനി നനിര്വഹണ ചത്തയുലാം അതനിചന്റെ
കേഭാരലക്ഷമതചയയുലാം  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനണയ്  എന്നതഭാണയ്  വസ്തുത.  അതയ്
മഭാറ്റുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതകല നലതയ്?  

കഡഭാ  .    ചകേ  .   ടനി  .    ജലതീല്  :   സര്, കേഴെനിഞ്ഞ കേഭാലങ്ങളനില് അങ്ങചന നടന്നനിടചണന്നയ്
പറയഭാന് കേഴെനിയനില.  ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതലമുന്നണനി ഭരനിച ഘടത്തനിചലഭാചക്കത്തചന്ന
ഈ വകുപ്പുകേചളലഭാലാം ഒന്നഭായനിരുന. ജതീവനക്കഭാരുചട എണ്ണക്കൂടുതല്ചകേഭാണയ് ഏചതങനിലലാം
ഒരു വകുപനിനയ് പയഭാസലാം കനരനിടുചമങനില് വനിദലഭാഭലഭാസവകുപയ് രകണഭാമൂകന്നഭാ  വനിഭഭാഗമഭാക്കനി
തനിരനികക്കണനി വരുമഭായനിരുന്നനികല?  ഏതഭാണയ്  രണയ്  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  അദലഭാപകേരുലാം
ജതീവനക്കഭാരുമഭാണയ് വനിദലഭാഭലഭാസകമഖലയനില് കജഭാലനി ചചയന്നതയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.-ചന്റെ
ഭരണകേഭാലത്തയ്  90  സ്റ്റേഭാഫലാം  3  മനനിമഭാരുലാം  സകേകേഭാരലലാം  ചചയനിരുന്ന  വകുപ്പുകേചള
ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതലമുന്നണനി ഭരനിച ഘടങ്ങളനിചലഭാചക്ക ഏകകേഭാപനിപനിചചകേഭാണയ്
ഒരു മനനിയഭാണയ് സകേകേഭാരലലാം ചചയനിരുന്നതയ്.  90  കപര്ക്കുപകേരലാം 25  ജതീവനക്കഭാകര
കജഭാലനി ചചയനള. എന്നനിടലാം കേഭാരലങ്ങള ഭലാംഗനിയഭായനി ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന് കേഴെനിയുനണയ്.

ചപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന് തങ്ങള  : സര്,  സലാംസഭാനചത്ത  70  ശതമഭാന
കത്തഭാളലാംവരുന്ന  കറഭാഡുകേളുചട  ചുമതലയുള്ള   തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിനയ്  ഒരു
ചതീഫയ് എഞനിനതീയറഭാണുള്ളതയ്.  ബഭാക്കനി 30 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം വരുന്ന കറഭാഡുകേളുചട
ചുമതലയുള്ള  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  4  ചതീഫയ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുണയ്  എന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചയ്,  പഞഭായത്തയ് വകുപനിനുലാം നഗരവകുപനിനുലാം പകതലകേലാം ചതീഫയ്
എഞനിനതീയര്മഭാരഭാക്കനി  മഭാറനിയഭാല്  അതനിചന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  പവര്ത്തനവലാം
ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം ഏറവലാം നന്നഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുകേയനികല?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ഇക്കഭാലമത്രയുലാം  അത്തരലാം  ഒരു  സലാംവനിധഭാന
മഭായനിരുന നനിലനനിന്നനിരുന്നതയ്.  ഇകപഭാളത്തചന്ന ഏതഭാണയ് 179-ഓളലാം പഞഭായത്തു
കേളനില് എ.ഇ.-മഭാരുചട തസ്തനികേകേളനില.  ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു എ.ഇ. എനള്ളതയ്
യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കണചമനതചന്നയഭാണയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലലാം.  179  ഓവര്സനിയര്മഭാരുചട
പുതനിയ  തസ്തനികേകേളകൂടനി  സൃഷനിചഭാകല  ഒരു  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  രണയ്  ഓവര്സനി
യര്മഭാരുചട  കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  കേഴെനിയുകേയുള.  അതുമഭായനി  ബനചപട  കപഭാസ്റ്റേയ്
ക്രനികയഷചന്റെ  ഫയലകേള  അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.   ഏതഭാനുലാം  ആഴ്ചകേളക്കുള്ളനില്
അക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു  തതീരുമഭാനത്തനിചലത്തഭാനഭാകുചമന്നഭാണയ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
ചതീഫയ് എഞനിനതീയര് ഒകന്നയുളചവങനിലലാം അതനിനുതഭാചഴെയുള്ള എഞനിനതീയര്മഭാരുചട
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എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചനക്കുറനിചലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുനണയ്.  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
വനിലാംഗനിചന കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയഭാല് മഭാത്രചമ തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളുചട പവര്ത്തനങ്ങള
ഭലാംഗനിയഭായനി  മുകന്നഭാടചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴെനിയുകേയുള.  പുതനിയതഭായനി  നനിരവധനി
കപചര പനി.എസയ്.സനി.-യനില് നനിന്നയ് ഒഴെനിവള്ള തസ്തനികേകേളനികലയയ് നനിയമനിചകേഴെനിഞ.
ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന്ന തസ്തനികേകേളനില്  എലാംകപഭായ്ചമന്റെയ് എകയ്കചഞയ് മുകഖന നനിയമനലാം
നടത്തനിക്കഴെനിഞ.  കശഷനിക്കുന്നവ  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയനിടണയ്.
രണ്ടുമഭാസത്തനിനുള്ളനില് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിലാംഗയ്  എകേക്യുപ്ഡഭാകുചമന
തചന്നയഭാണയ് കേരുതുന്നതയ്.

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :  സര്, അധനികേഭാരവനികകേനതീകേരണലാം വന്നനിടയ്  22 വര്ഷമഭായനി.
അധനികേഭാരലാം  ഒറ  മനനിയനില്   കകേനതീകേരനിചനിടയ്  ഒരു  വര്ഷകമ  ആയനിടള.  22
വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം ഈ ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനിലഭാണയ് ഇത്ര കുറഞ്ഞ പണലാം പദതനിയനില്
ചചലവഴെനിക്കുന്നചതന്ന കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;  മഭാത്രമല,
മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തയ് ഏറവലാം നന്നഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്ന ഒരു പഞഭായത്തഭാചണന്ന
കേഭാരലലാം  ബഹുമഭാനചപട  മനനിക്കയ്  നന്നഭായറനിയഭാലാം.  അവനിചട  ഒരു  വനനിതഭാ  ഘടകേ
പദതനിക്കുകവണനി ഒകന്നകേഭാല് കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവയ്ക്കുകേയുലാം  ഇവനിചടനനിന്നയ്   അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുകേയുലാം ബഹുമഭാനചപട  മനനിയുചട  പകതലകേമഭായ  ഇടചപടലണഭാകുകേയുലാം
ചചയനിടണയ്. എന്നനിടകപഭാലലാം  ചുമതലയുള്ള ഉകദലഭാഗസര് സമ്മേതനിക്കഭാത്തതുചകേഭാണയ്
ഇകപഭാഴലാം  അതയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാചതയനിരനിക്കുകേയഭാചണനള്ള  ആകക്ഷപലാം
ബഹുമഭാനചപട മനനിയുചട ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ? 

കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്: സര്, കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പവര്ത്തനിക്കുകേചയനള്ളതനിചന്റെ
അര്തലാം  ധഭാരഭാളലാം മനനിമഭാചര ഒരു വകുപയ് കേഷണലാം കേഷണമഭാക്കനി ഏല്പനിക്കുകേചയന്നല;
അലഭാചതതചന്ന കേഭാരലങ്ങള ഭലാംഗനിയഭായനി നടത്തനിചക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന് കേഴെനിയുലാം.  കേഴെനിഞ്ഞ
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം എന്തുചകേഭാണഭാണയ് എകയ്ചപന്ഡനിചര് കുറഞ്ഞചതന്നയ് അകങ്ങയ്ക്കുമറനിയഭാലാം.
ചതരചഞ്ഞടുപനിചന്റെ സമയത്തയ് മൂനമഭാസലാം ഒരു  സപസയുചട എകയ്ചപന്ഡനിചര്കപഭാലലാം
നമ്മുചട സലാംസഭാനത്തയ് ഉണഭായനിരുന്നനില. മഭാത്രമല, പനണഭാലാം പഞവത്സര പദതനിയുചട
അവസഭാനവര്ഷവമഭായനിരുന അതയ്.  എന്നഭാല്കപഭാലലാം എലഭാ പതനിബനങ്ങചളയുലാം
മറനികേടന്നയ്  69-70  ശതമഭാനത്തനികലയയ്   എകയ്ചപന്ഡനിചര് എത്തനിക്കഭാന് സഭാധനിച.
മഭാത്രമല, മുന്വര്ഷങ്ങളനില് നഷചപടുമഭായനിരുന്ന തുകേ നഷചപടഭാത്ത സഭാഹചരലവലാം
ഈ സര്ക്കഭാര്  സലാംജഭാതമഭാക്കനി.  കേഴെനിഞ്ഞവര്ഷലാം ഡനി.പനി.സനി. അലാംഗതീകേരനിച മുഴവന്
കപഭാജക്ടുകേളക്കുലാം കേലഭാരനി ഓവര് അനുവദനിചചകേഭാണയ്  സര്ക്കഭാര് പകതലകേ ഉത്തരവലാം
പുറചപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി. മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തനിചന്റെ പദതനി നനിര്വഹണവമഭായനി
ബനചപടയ് എനഭാണയ് നടന്നചതന്നയ് പരനികശഭാധനിചയ് അങ്ങചയ അറനിയനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം: സര്, ബഹമഭാനചപട മനനി വകുപ്പുകേള ഏകകേഭാപനിപനി
ചതുചകേഭാണയ് യഭാചതഭാരു ബുദനിമുടകേളുമുണഭായനിടനില എന്നഭാണയ് പറയുന്നതയ്;  എന്നഭാല്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനിടനിചലനള്ളതയ്  വളചര  വലക്തമഭാണയ്.   പഞഭായത്തയ്  രഭാജയ്  നനിയമലാം
നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എകയ്ചപന്ഡനിചറനിചന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  ഇത്ര  കലഭാ
ചപര്കഫഭാമന്സയ്  കവചറ ഒരു  കേഭാലഘടത്തനിലലാം ഉണഭായനിടനില.  അതുകപഭാചലതചന്ന
മനനിയുചട  സസ്വനലാം  ജനിലയഭായ  മലപ്പുറത്തയ്  27  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  ഇകപഭാഴലാം
ചസക്രടറനിമഭാരനില.  7  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഇകപഭാഴലാം  എ.എകയ്.ഇ.-മഭാരനില.
മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തനില് ഇതുവചര ഒരു ചസക്രടറനിയുമുണഭായനിടനില.  ജൂണ് 30 വചര
പദതനി പവര്ത്തനലാം  നതീകടണനിവന്ന ഒരു കേഭാലഘടവലാം ഇതനിനയ് മുമ്പുണഭായനിടനില.  ഇവനിചട
ഏകേതീകേരനിചതനിചന്റെ  ഗുണഫലലാം  ലഭനിക്കുന്നനിചലന  മഭാത്രമല  അതയ്  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുകേയുലാം ചചയനിടണയ് എനള്ളതയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ? 

കഡഭാ  .    ചകേ  .   ടനി  .    ജലതീല്: സര്, കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തുണഭായനിടള്ള
കപഭാരഭായ്മകേളഭാണയ് കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷലാം നമുക്കയ് കേഭാണഭാന് കേഴെനിഞ്ഞതയ്. ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ചപര്കഫഭാമന്സയ്  എനഭാചണന്നയ്  ഈ വര്ഷലാം  മുതല്   വനിലയനിരുത്തനിയഭാല് നനിങ്ങളക്കയ്
മനസനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  ഈ വര്ഷലാം ആരലാംഭഘടത്തനില് തചന്ന പദതനികേളുചട
രൂപതീകേരണമഭായനിക്കഴെനിഞ;  വനികേസന ചസമനിനഭാറുകേള നടനകേഴെനിഞ. 841  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിചല  പദതനികേളുമഭായനി  ബനചപട  പവര്ത്തനങ്ങള  അതനിചന്റെ
അവസഭാനഘടത്തനികലക്കയ്  പകവശനിക്കുകേയഭാണയ്.  പദതനിയുചട  നനിര്വഹണഘടലാം
കേടനകേഴെനിഞ.  യഥഭാര്തത്തനില്  മുന്വര്ഷങ്ങളനില്  ഒരു  കുത്തഴെനിഞ്ഞ  അവസ
നനിലനനിന്നനിരുന.  അതയ്  തുന്നനിചക്കടഭാനുള്ള   സഭാഹചരലമഭായനിരുന  കേഴെനിഞ്ഞ  ഒരു
വര്ഷലാം. ആ സമയത്തയ് സലാംഭവനിചനിടള്ള പനിശകുകേളഭാണനിതയ്. അതയ് മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പനിശകുകേളുചട തുടര്ചയഭായനിരുന.  ഏതഭായഭാലലാം അചതലഭാലാം മഭാറനി ഈ വര്ഷലാം മുതല്
വളചര ഭലാംഗനിയഭായുലാം ചനിടകയഭാചടയുലാം വലവസഭാപനിതമഭായുലാം കേഭാരലങ്ങള നടത്തുന്നതനിനയ്
കവണനിയുള്ള  എലഭാ  തയഭാചറടുപ്പുകേളുലാം  നടനകേഴെനിഞ.  അതനിചന്റെ  ഏറവലാം  വലനിയ
ചതളനിവഭാണയ് 841 തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് പദതനി പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീ
കേരണത്തനില്  എത്തുനചവനള്ളതയ്.  വരുന്ന  15-20  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്  ഈ
കേഭാരലത്തനില്  ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണത  സകേവരനിക്കഭാനുലാം  കേഴെനിയുലാം.  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചന്റെ
ആരലാംഭഘടത്തനിചല  ആദല  പഭാദത്തനില്ത്തചന്ന  എകയ്ചപന്ഡനിചറഭാക്കുകേചയനള്ള
ചരനിത്രത്തനിചല ആദലചത്ത സലാംഭവവലാം നടക്കഭാന് കപഭാകുകേയഭാണയ്.  

ശതീ.  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല്  റസഭാക്കനിനുകവണനി  ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള  : സര്,
ബഹുമഭാനചപട മനനി ഇവനിചട പറഞ്ഞതയ്,  ഇകപഭാള നടപഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്
വനികകേനതീകേരണമഭാചണന്നഭാണയ്.  ഇതയ് ആര്ക്കുലാം മനസനിലഭാകേഭാത്ത ഒരു സലാംഗതനിയഭാണയ്.
അഞയ് ഡനിപഭാര്ടചമന്റുകേചള ഒരു എസ്റ്റേഭാബനിചഷ്മെന്റെനിചന്റെ കേതീഴെനില് ചകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാണയ്.
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ഇതയ് എങ്ങചനയഭാണയ് വനികകേനതീകേരണമഭാകുകേചയന്നയ് എത്ര ആകലഭാചനിചനിടലാം മനസനി
ലഭാകുന്നനില. 1994-ല് പഞഭായത്തയ് വകുപനിചല സ്റ്റേഭാഫനിചനയുലാം കകേഭാമണ് സര്വതീസസയ്
സ്റ്റേഭാഫനിചനയുലാം സലാംകയഭാജനിപനിച. അതനിചനത്തുടര്നള്ള കകേസയ്  സുപതീലാംകകേഭാടതനിയനില്
നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണയ്.  13  ഡനി.ഡനി.പനി.-മഭാരുചട  തസ്തനികേകേള  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുകേയഭാണയ്.
ഡനി.ഡനി.പനി.-മഭാരുചടയുലാം  എ.ഡനി.പനി.-മഭാരുചടയുലാം  തസ്തനികേ  ഒഴെനിഞകേനിടകക്കണനിവന്നതയ്
സുപതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  ഉകദലഭാഗസരുചട  സതീനനികയഭാറനിറനി  സലാംബനനിചള്ള  കകേസയ്
നനിലനനില്ക്കുന്നതുചകേഭാണഭാണയ്.  വതീണ്ടുലാം  അഞയ്  ഡനിപഭാര്ടചമന്റുകേചള  ഒരു  എസ്റ്റേഭാബനി
ചഷ്മെന്റെനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള  കൂടുതല്   സതീനനികയഭാരനിറനി  തര്ക്കങ്ങള
വരഭാനനിടയഭാകുലാം.  പഞഭായത്തുകേളനില് ഇകപഭാളത്തചന്ന കേഭാരലങ്ങള നടക്കുന്നനില.   ഓഫതീസുകേളുചട
പവര്ത്തനലാം കൂടുതല് സ്തലാംഭനഭാവസയനികലയയ് നതീങ്ങുന്ന ഒരു സഭാഹചരലമുണഭാകേഭാന്
കപഭാകുകേയഭാണയ്. എനയ് ഫലമഭാണയ് ഇതുചകേഭാണ്ടുണഭാകേഭാന് കപഭാകുന്നചതന്നയ് ബഹുമഭാനചപട
മനനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇകപഭാള പഞഭായത്തുകേളനിചല പുതനിയ കേഭാരലങ്ങള നമ്മേചള
ഏല്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. അകപഭാള  ജതീവനക്കഭാരനിലഭാചത ഒരു സലാംഗതനിയുലാം മുകന്നഭാട
ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന് കേഴെനിയനില.  

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ജതീവനക്കഭാര്  തമ്മേനിലള്ള  സതീനനികയഭാറനിറനി
പശ്നത്തനില് കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് ഇടചപടതുചകേഭാണഭാണയ് ഡനി.പനി.സനി. കൂടഭാന് സഭാധനിക്കഭാചത
കപഭാകുകേയുലാം  180-ഓളലാം  ചസക്രടറനിമഭാരുചട  തസ്തനികേ  ഒഴെനിഞ  കേനിടക്കുന്ന  സനിതനി
സലാംസഭാനത്തയ്  സലാംജഭാതമഭാകുകേയുലാം  ചചയതയ്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്   അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം സുപതീലാം കകേഭാടതനിയനിചല കകേസ്സുമഭായനി ബനചപടയ് നനിയകമഭാപകദശലാം
കതടനി  ചസക്രടറനിമഭാരുചട  മുഴവന്  ചപഭാകമഭാഷനുകേളുലാം  നടത്തനി.  ഇകപഭാള  ഹയര്
കപഭാസ്റ്റുകേളനികലയയ് മഭാത്രമഭാണയ് ചപഭാകമഭാഷന് നടത്തഭാന് സഭാധനിക്കഭാചത വന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.
സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റേയ്  തയഭാറഭാക്കണചമന്നയ്  ബഹുമഭാനചപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനി
പറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  26  പഞഭായത്തുകേളനില്  ചസക്രടറനിമഭാരനില
എനള്ളതയ് കുകറക്കഭാലലാം മുന്പുള്ള കേണക്കഭാണയ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ എചന്റെ സുഹൃത്തയ്
ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിലാം പുതനിയ കേണക്കനിചന സലാംബനനിചയ് അകനസ്വഷനിക്കുന്നതയ് നന്നഭായനിരനിക്കുലാം
എന്നഭാണയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്.  കകേഭാമണ്  സര്വതീസനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  എല്.എസയ്.ജനി.
ജതീവനക്കഭാചര  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിചനക്കുറനിചയ്  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം  സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.
അതയ് ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പഖലഭാപനിതമഭായ നയമഭാണയ്.  ഇതനിനയ് ആവശലമഭായ എലഭാ
നടപടനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  എല്.എസയ്.ജനി.  കേമ്മേതീഷചന
ഒരു കകേഭാമണ് സര്വതീസയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ചുമതലചപടുത്തനിചക്കഭാണയ് സര്ക്കഭാര്
ഇതനിനകേലാംതചന്ന ഉത്തരവയ് പുറചപടുവനിചനിടണയ്.  വനിവനിധ കമഖലകേളനില് കജഭാലനി ചചയന്ന
ജതീവനക്കഭാരുചട  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  കേമ്മേതീഷന്  ചര്ച  നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
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വലക്തമഭായ  സമവഭായത്തനിലൂചട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  നഷചമഭാനലാം
വരുത്തഭാചതയുലാം  അവരുചട ചപഭാകമഭാഷചന  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാചതയുലാം
കകേഭാമണ് സര്വതീസയ് നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുചമനതചന്നയഭാണയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഉറച
വനിശസ്വഭാസലാം.  

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി: സര്,  ചസഷലല് ടതീകചഴയ്, ബഡ്സയ് സ്കൂളനിലള്ള
ടതീകചഴയ്,  ചഹല്കപഴയ്,  പകേല് വതീടനിചല ജതീവനക്കഭാര്,  വൃദസദനത്തനിചല സഹഭായനികേള
എന്നനിങ്ങചന  കകേഭാണ്ട്രൈഭാകയ്  വലവസയനില്  ഒകടചറ  ജതീവനക്കഭാര്  പഞഭായത്തയ്
വകുപനില് കജഭാലനി ചചയനണയ്.  അവരുചട കവതനലാം വളചര പരനിമനിതമഭായതുചകേഭാണയ്
അതയ് പവര്ത്തനചത്ത നന്നഭായനി ബഭാധനിക്കുനണയ്.  അവരുചട കവതനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന്
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടകണഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ആ രലാംഗത്തയ്  വലനിയ മഭാറലാം  വരുത്തുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിചചകേഭാണഭാണയ്  ഈ സര്ക്കഭാര് കേഭാരലങ്ങള മുകന്നഭാടയ്  നതീക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
ഇവനിചട ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം സൂചനിപനിചതുകപഭാചല ബഡ്സയ് സ്കൂളുകേളനില് കജഭാലനി
ചചയനിരുന്നവര്,  വൃദസദനങ്ങളനില്  കജഭാലനി  ചചയനിരുന്നവര്  എന്നനിവര്ചക്കഭാചക്ക
വളചര തുച്ഛമഭായ കവതനമഭായനിരുന. ചനിലര്ക്കയ് കവതനവലാം ഓണകററനിയവലാം ഉണഭായനി
രുന്നനില. ഈ സര്ക്കഭാര് 13-ാം പഞവത്സര പദതനിക്കഭാലത്തയ് ഇത്ര രൂപയുണഭായനിരനി
ക്കണചമന്നയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിടണയ്.   ബഡ്സയ് സ്കൂളനിചല നനിശനിത കയഭാഗലത കനടനിയനിടനിലഭാത്ത
ടതീചര്മഭാര്ക്കയ്  കേഴെനിഞ്ഞ  കേഭാലങ്ങളനില് പതനിമഭാസലാം  നല്കേനിയനിരുന്നതയ്  3,600  രൂപ
ആയനിരുചന്നങനില് ഇനനി  മുതല് അവര്ക്കയ്  7,500  രൂപയഭാണയ്  ലഭനിക്കഭാന് കപഭാകുന്നതയ്.
പത്തഭാലാം തരലാം കേഴെനിയഭാത്ത ചഹല്പര്മഭാര്ക്കയ് 3,600 രൂപയഭായനിരുന ഇക്കഭാലമത്രയുലാം
നല്കേനിയനിരുന്നചതങനില് ഇനനി മുതല്  6,000  രൂപ കവതനലാം ലഭനിക്കഭാന് കപഭാകുകേയഭാണയ്.
നനിശനിത  കയഭാഗലതയുള്ള  ചസഷലല്  ടതീചര്മഭാര്ക്കയ്  10,000  രൂപയഭായനിരുന  ഇതുവചര
നല്കേനിയനിരുന്നചതങനില് ഇനനിമുതല്  20,000  രൂപയഭാണയ് പതനിമഭാസ കവതനമഭായനി
ലഭനിക്കഭാന്  കപഭാകുന്നതയ്.   ബനിരുദധഭാരനികേളഭായ  ടതീചര്മഭാര്ക്കയ്  പതനിമഭാസലാം  10,000
രൂപ  എനള്ളതയ്  15,000  രൂപയഭായനിടഭാണയ്  വര്ദനിപനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്
ടതീചര്മഭാര്ക്കയ്  7,000  രൂപ  ലഭനിചനിരുന്ന  സഭാനത്തയ്  ഇനനി  ലഭനിക്കുന്നതയ്  12,000
രൂപയഭാണയ്.  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരണ ചടകനിക്കല് അസനിസ്റ്റേന്റെനിനയ്
13,500 രൂപയഭായനിരുന ഇതുവചര ലഭനിചനിരുന്നചതങനില് 21,000 രൂപയഭാണയ് പതനിമൂന്നഭാലാം
പഞവത്സര പദതനിക്കഭാലത്തയ് ലഭനിക്കഭാന് കപഭാകുന്നതയ്.  ഹയര്ചസക്കണറനി സ്കൂളനിചലയുലാം,
സഹസ്കൂളനിചലയുലാം  സലകബറനിയന്മഭാര്ക്കയ്  തുകേചയഭാനലാം  നല്കേനിയനിരുന്നനില.  അവര്ക്കയ്
8,000 രൂപയഭാണയ് ഓണകററനിയലാം ലഭനിക്കഭാന് കപഭാകുന്നതയ്.  പകേല് വതീടയ്, വൃദസദനലാം
എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ഇതുവചര ഒനലാം നല്കേനിയനിരുന്നനില. ഇനനി മുതല്
അവര്ക്കയ്  8,000  രൂപ ഓണകററനിയലാം ലഭനിക്കുലാം.  സ്കൂള കേസൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കയ് ഇതുവചര
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തുകേചയഭാനലാം  നല്കേനിയനിരുന്നനില, ഇനനിമുതല് അവര്ക്കയ് 14,500 രൂപയഭാണയ് ഓണ
കററനിയമഭായനി ലഭനിചതുടങ്ങുന്നതയ്.  ജഭാഗതഭാ സമനിതനികേളക്കയ് ഇതുവചര തുകേചയഭാനലാം
നല്കേനിയനിരുന്നനില.  അവര്ക്കയ് ഓണകററനിയമഭായനി നല്കേഭാന് നനിശനിയനിചനിരനിക്കുന്നതയ്
10,000  രൂപയഭാണയ്.  പഭാന് ഫണനില് നനിന്നയ് കഡഭാക്ടര്മഭാചര  പനി.എചയ്.സനി.-കേളനില്
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  സനി.എചയ്.സനി.-കേളനില്  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
നനിയമനിക്കുവഭാനുള്ള  ഉത്തരവലാം  ഇതനിനകേലാം  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില്  ഉളചപടുത്തനി  ഇറക്കനി
കേഴെനിഞ.  അത്തരത്തനില്  നനിയമനിക്കുന്ന  സപമറനി  ചഹല്ത്തയ്  ചസന്റെറുകേളനിചലയുലാം
കേമ്മേന്യൂണനിറനി  ചഹല്ത്തയ്  ചസന്റെറുകേളനിചലയുലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുയ്  41,475 രൂപയുലാം
പഭാരഭാചമഡനിക്കല് സ്റ്റേഭാഫനിനയ് 23,100 രൂപയുമഭാണയ് ഇനനി മുതല്  നല്കുകേ. ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഈ കമഖലകേളനില് ഇടചപടയ്  വലനിയ മഭാറങ്ങള
വരുത്തനിചക്കഭാണയ് കേഭാരലങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ശരനിയഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്
എനതചന്നയഭാണയ് ഇതയ് വലക്തമഭാക്കുന്നതയ്.  

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്: സര്, സലാംസഭാനചത്ത ഏറവലാം പധഭാന പശ്നലാം
ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുചട അറകുറപണനിയഭാണയ്.  ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള  അറകുറപണനി
ചചയഭാത്തനിടകത്തഭാളലാംകേഭാലലാം  നഭാടനിചല  വനികേസനചത്തക്കുറനിചയ്  എത്ര  പറഞ്ഞഭാലലാം
ജനങ്ങളക്കയ്  കബഭാദലചപടുകേയനില.  ഗഭാമപഞഭായത്തനികലയയ്  നമ്മേള കുറചയ് തുകേ  നല്കുലാം,
പഞഭായത്തനിനയ്  ലഭനിക്കുന്ന തുകേ ഇതുകപഭാലള്ള കമഖലയനില് വനിനനികയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള
പൂര്ണ്ണമഭായനി ചചയഭാന് കേഴെനിയഭാചത അരമുഴെലാം,  മുക്കഭാല്മുഴെമഭായനി ഈ കറഭാഡുകേചളലഭാലാം
മുറനിഞ്ഞയ്  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  അതുചകേഭാണയ്  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  അറകുറപണനി
ചചയന്നതനിനുള്ള ഒരു പകതലകേ പദതനിചയക്കുറനിചയ്  ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?  എഞനിനതീ
യറനിലാംഗയ്  വനിലാംഗയ്  ഇലഭാത്തതുചകേഭാണ്ടുള്ള അനുഭവലാം അങ്ങയ്  ഇവനിചട  പറഞ.  ഞഭാന്
അതയ്  ആവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  മനിനനിമലാം  ചസക്രടറനിമഭാചരചയങനിലലാം  നനിയമനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനി അടനിയനരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ചസക്രടറനിമഭാചര  നനിയമനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ. 190-ഓളലാം ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ചസക്രടറനിമഭാര് ഇലഭാതനിരുന്ന
സനിതനി  ഇന്നയ് നനിലവനിലനില.  എവനിചടചയങനിലലാം  ചസക്രടറനിമഭാര്  ഇചലന്നയ്  ചൂണനി
കേഭാണനിചഭാല്  അവനിചട  ഉടന്തചന്ന  ചസക്രടറനിമഭാചര  നനിയമനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം. ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് എന്ന നനിലയനില് ചനില
സലചത്തങനിലലാം കുറചയ് പണലാം ചചലവഴെനിചയ് ഇതനിനകേലാം  അറകുറപണനി ചചയനിടണയ്.
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചടയുലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം വതീതനി  കൂടനിയ കറഭാഡുകേള
ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ്  വനിടചകേഭാടുക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് വകുപയ് തലത്തനിചലഭാരു
ആകലഭാചന നടക്കുനണയ്. ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചടയുലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം
അധതീനതയനില് നനിരവധനി കറഭാഡുകേളുള്ളതുചകേഭാണയ് അവയുചട അറകുറപണനി കപഭാപറഭായനി
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നടത്തഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത ഒരു സഭാഹചരലലാം നനിലവനിലണയ്.  അതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപ്പുമഭായുലാം  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമഭായുലാം   കൂടനിയഭാകലഭാചനിചയ്
അനനിമ  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കുന്നതഭാണയ്.   ആ  സമയത്തയ്  ബനചപട  ചമമ്പര്മഭാചര
തതീര്ചയഭായുലാം  അക്കഭാരലലാം അറനിയനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം:  സര്,  കേഷണനിക്കുലാം അസൂയയ്ക്കുലാം മരുന്നനില എന്നയ്
പറയഭാറുണയ്.   അതുകപഭാചല നഭാലയ്  മനനിമഭാര് സകേകേഭാരലലാം ചചയനിരുന്ന വകുപയ് ഒരു
മനനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  മുകന്നഭാടചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിലള്ള അസൂയയനില്നനിനണഭായ
സവക്ലബലമഭാണയ്  ചനില  ആളുകേളക്കുള്ളതയ്.  70,000  ജനസലാംഖലയുള്ള  പഞഭായത്തു
കേളക്കുലാം അതനിചന്റെ കനര്പകുതനി ജനസലാംഖലയുള്ള പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം ഒകര സ്റ്റേഭാഫയ്
പഭാകറണ്  ആകണഭാ?   ഈ  വനിഷയലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഒരു  നനിശനിത
ജനസലാംഖലയനിലധനികേമുള്ള  പഞഭായത്തുകേളക്കയ്  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്
ജതീവനക്കഭാചര നനിശയനിക്കഭാന് അനുമതനി നല്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള രൂപതീകൃതമഭായ
കേഭാലത്തുണഭായനിരുന്ന  അകത  സ്റ്റേഭാഫയ്  പഭാകറണഭാണയ്  ഇന്നയ്  എലഭാ  സലങ്ങളനിലലാം
നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്.  മുമ്പയ്  20,000  ജനസലാംഖല ഉണഭായനിരുന്ന പഞഭായത്തുകേള  ഇകപഭാള
40,000-വലാം  50,000-വലാം   ജനസലാംഖലയുള്ള പഞഭായത്തുകേളഭായനി  മഭാറനി.  എന്നഭാല്
ജതീവനക്കഭാരുചട  എണ്ണത്തനില്  വര്ദനചവഭാനലാം  വന്നനിടനില.  ഇതയ്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട  ഭരണനനിര്വഹണവമഭായനി  ബനചപടയ്  വലനിയ ബുദനിമുടണഭാക്കുനണയ്.
കനരചത്തയുണഭായനിരുന്ന  പഞഭായത്തുകേള  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തനി.
28 പുതനിയ മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള നനിലവനില് വന. ഇകതഭാടുകൂടനി പഞഭായത്തയ് കമഖലയനില്
കജഭാലനി  ചചയനിരുന്ന  560-ഓളലാം  ജതീവനക്കഭാരുചട  കസവനലാം  നമുക്കയ്  എകേയ് സസഭായനി
ലഭനിചനിടണയ്.  പുതനിയ മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള രൂപതീകേരനിചകപഭാള  1200-ഓളലാം പുതനിയ
തസ്തനികേകേള ഈ സര്ക്കഭാര്  സൃഷനിച.  ഈ പശഭാത്തലത്തനില് 560-ഓളലാം വരുന്ന
ജതീവനക്കഭാചര കൂടുതല് ജനസലാംഖലയുള്ള പഞഭായത്തുകേളനികലയ്ക്കുലാം  ഭൂമനിശഭാസ്ത്രപരമഭായനി
കൂടുതല്  വലഭാപനിയുള്ള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്
തതസ്വത്തനില്  തതീരുമഭാനമഭായനിടണയ്.  ആ  കേഭാരലചത്തക്കുറനിചയ്  ആകലഭാചനിക്കുകേയുലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ചചയകശഷലാം  ആവശലമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    ചകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന്:  സര്,  ജതീവനക്കഭാരുചട പരനിമനിതനികേഭാരണലാം
എലാം.എല്.എ.  ഫണനില്നനിനലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  പദതനികേളുചട  എസ്റ്റേനികമറയ്   തയഭാറഭാക്കുന്നതനില്
കബഭാക്കനില്നനിനലാം കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുനണയ്. എചന്റെ  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലളചപചട
കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലാം  അനുവദനിച  ഫണ്ടുകേചള  സലാംബനനിചയ്  എനഭാചയന്നയ്  രഭാഷതീയപരമഭായുലാം
അലഭാചതയുലാം  ആളുകേള  കചഭാദനിക്കുചന്നഭാരു  അവസയനില്  എത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
എലഭാവര്ക്കുലാം ഈചയഭാരു പശ്നമുണയ്.  ഇതയ് ചപചടന്നയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് പഞഭായത്തു
കേളനിലലാം കബഭാക്കുകേളനിലലാം പകതലകേ സതീമുകേകളഭാ പദതനികേകളഭാ തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  സ്റ്റേഭാഫനിചന  ശക്തമഭാക്കുകേ

എന്നതുതചന്നയഭാണയ് ഇതനിചന്റെ പഭാകയഭാഗനികേമഭായനിടള്ള പരനിഹഭാരലാം.   അതനിനഭാവശലമഭായ

കുറചയ്  തസ്തനികേകേള  സൃഷനികക്കണതഭായനിടണയ്. ആ  തസ്തനികേ സൃഷനിക്കല് ഉടന്തചന്ന

നടക്കുകേയുലാം  അതയ്  അധനികേലാം സവകേഭാചതതചന്ന പനി.എസയ്.സനി.ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ചചയകേയുലാം

ചചയലാം.   എഞനിനതീയര്മഭാരുചട  ലനിസ്റ്റേയ്  പനി.എസയ്.സനി.യനില്  നനിലവനിലള്ളതുചകേഭാണയ്

ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ചചയന്ന മുറയ്ക്കുതചന്ന നനിയമനലാം ലഭനിക്കുചമന്നഭാണയ് കേരുതുന്നതയ്.

ഏചതങനിലലാം  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ഇകപഭാള   തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞകേനിട

ക്കുനചണങനില്  കകേഭാണ്ട്രൈഭാക്ടയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  സ്റ്റേഭാഫനിചന

നനിയമനിക്കഭാനുള്ള അവകേഭാശവലാം നല്കേനിയനിടണയ്.  പല തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം

അതയ്  കവണ  രതീതനിയനില്  പകയഭാഗനിക്കുന്നനിചലന്നതഭാണയ്  യഭാഥഭാര്തലലാം.  അക്കഭാരലത്തനില്

ബഹുമഭാനചപട അലാംഗത്തനിചന്റെ ഇടചപടലണഭായഭാല് നന്നഭാകുചമന്നഭാണയ് കതഭാനന്നതയ്.

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന്:   സര്,  പഞഭായത്തയ്,  നഗരസഭ,  ഗഭാമവനികേസന

വകുപ്പുകേളുചട സലാംകയഭാജന നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടകണഭാ;  അതയ്  പൂര്ത്തതീകേരനി

ക്കചപടുന്നകതഭാടുകൂടനി  എലാം.എല്.എ./എലാം.പനി.  ഫണ്ടുകേളുചട  വനിനനികയഭാഗത്തനിനയ്  ഏചതങനിലലാം

തരത്തനിലള്ള തടസമുണഭാകേഭാന് സഭാദലതയുകണഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .   ജലതീല്  :  സര്, വനിവനിധ ഡനിപഭാര്ടചമന്റുകേളഭായനിടഭാണയ് ഇകപഭാള

പവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  അതനിചനചയഭാരു  കകേഭാമണ്  സര്വതീസനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കുവഭാന്

സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  അങ്ങചന  കകേഭാമണ്  സര്വതീസനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാല്

കൂടുതല് ശക്തനിമത്തഭായനി തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പവര്ത്തനങ്ങള മുകന്നഭാടയ്

ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന് കേഴെനിയുകേതചന്ന ചചയലാം. 

മനി  .   സതീക്കര്: കചഭാദലലാം നമ്പര് * 572

സജവകേര്ഷകേര്ക്കയ് പഭാകദശനികേതലത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം

2 (*572)  ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന്  :

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :

 ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ്  :

ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ്:  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സജവകൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  സജവവളവലാം  സജവകേതീടനഭാശനിനനിയുലാം

ആവശലഭാനുസരണലാം ലഭലമഭാകുന്നനിചലന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം കൃഷനിക്കുവരുന്ന അധനികേചചലവനിനയ് ആനുപഭാതനികേമഭായനി വനില
ലഭനിക്കഭാത്തതയ്  സജവകൃഷനിയനില്നനിനലാം  പനിന്തനിരനിയഭാന്  കേര്ഷകേചര  കപരനിപനിക്കുന്നതയ്
പരനിഗണനിചയ്  ഇത്തരലാം  ഉല്പന്നങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ്  ബഭാന്ഡയ്  ചചയയ്  നലഭായവനില
ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ ;

(സനി)  സജവകേര്ഷകേര്ക്കയ് പഭാകദശനികേതലത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി കൃഷനി
വലഭാപനത്തനിനയ് കപഭാല്സഭാഹനലാം നല്കേഭാന് നടപടനിചയടുക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണയ്.   സജവവളവലാം സജവകേതീടനഭാശനിനനിയുലാം കൃഷനിയനിടത്തനില്ത്തചന്ന
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള കപഭാല്സഭാഹനവലാം ധനസഹഭായവലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭലമഭാ
ക്കുനണയ്.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഓകരഭാ കബഭാക്കനിലലാം
5  യൂണനിറ്റുകേളവതീതലാം  146  കബഭാക്കുകേളനിലഭായനി  730  സജവവള  നനിര്മ്മേഭാണ
യൂണനിറ്റുകേളക്കഭായനി  യൂണനിചറഭാന്നനിനയ്  5000  രൂപ  ക്രമത്തനില്  36.50  ലക്ഷലാം  രൂപ
ധനസഹഭായലാം നല്കേഭാന് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിടണയ്.

(ബനി)  നല കൃഷനിമുറകേള വഴെനി കേര്ഷകേരുചട ക്ലസ്റ്റേറുകേളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
ഉല്പന്നങ്ങള  "കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേയ്"  എന്ന ബഭാന്ഡനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പതീമനിയലാം
വനില  ലഭനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേളനിലൂചട  വനിപണനലാം  നടത്തുനണയ്.
ഇതനിനഭായനി  നനിലവനില്  66  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  പവര്ത്തനിചവരുന.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  അധനികേമഭായനി  100  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേളകൂടനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
പദതനി വനിഭഭാവനലാം ചചയനിടണയ്. ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഓകരഭാന്നനിനുലാം 2
ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.   കേര്ഷകേര്  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുവഴെനി  നല
കൃഷനിമുറകേള അവലലാംബനിചയ്  ഉല്പഭാദനിപനിച പചക്കറനികേള വനില്പന നടത്തുകമ്പഭാള
കേനികലഭായയ് 5 രൂപ ക്രമത്തനില് ധനസഹഭായവലാം നല്കേനിവരുനണയ്.

(സനി)  സജവ കേര്ഷകേര്ക്കയ് പഭാകദശനികേ തലത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനയ്
സജവ കേഭാര്ഷനികേ മണ്ഡലലാം അവഭാര്ഡയ് ആസൂത്രണലാം ചചയനിടണയ്.  സജവകൃഷനിയനില്
മനികേച പവര്ത്തനലാം കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം, മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന്,
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  എന്നനിവയയ്  അവഭാര്ഡുകേള  നല്കുന്നതനിനഭായനി  123 ലക്ഷലാം
രൂപ നതീക്കനിവചനിടണയ്. 

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന്:  സര്,  മണ്ണനിചന്റെയുലാം മനുഷലചന്റെയുലാം ആകരഭാഗലത്തനിനയ്
ഭഭാവനിയനികലയ്ക്കുള്ള  കേരുതലഭാണയ്  സജവകൃഷനി.   ഈ  കമഖലയനില്  കകേരളത്തനില്
ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കഭാര് നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വളചര ശകദയമഭാണയ്.
ഊര്ജസസ്വലനുലാം  ഭഭാവനഭാസമ്പന്നനുമഭായ  ഒരു  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  കൂടനിയുചണന്ന
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കേഭാരലത്തനില് നമുക്കയ് അഭനിമഭാനനിക്കഭാലാം. എചന്റെ കചഭാദലലാം, സജവവളങ്ങളുചട ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം ഉല്പഭാദനവലാം ഉപകയഭാഗവലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം കേഴെനിയണചമങനില്
ഈ രലാംഗചത്ത വലഭാജനഭാചര കേചണത്തനികയ മതനിയഭാകൂ.  ഈ രലാംഗത്തയ് വലഭാജ കലബലനില്
നനിരവധനി കേള്ള നഭാണയങ്ങളുണയ്. ഇവചര കേചണത്തഭാന് നനിലവനില് മറയ് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങചളഭാനമനില.
സതലത്തനില് യഥഭാര്ത കേര്ഷകേര് വഞനിക്കചപടുകേയഭാണയ്. വലഭാജമഭാകണഭാ അലകയഭാ
എന്നതയ് റനിസളടയ് വന്നതനിനുകശഷകമ മനസനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.  അകപഭാകഴെയ്ക്കുലാം
വഭാകങ്ങണചതലഭാലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള വഭാങ്ങനിക്കഴെനിയുലാം.  ഈ രലാംഗചത്ത വലഭാജനഭാചര
തടയഭാന് അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്  : സര്,  സജവവളലാം  എന്ന  കപരനിലലാം
സജവകേതീടനഭാശനിനനി എന്ന കപരനിലലാം വനില്പന നടത്തുന്നചതലഭാലാം സജവവളമഭാകണഭാ
സജവകേതീടനഭാശനിനനിയഭാകണഭാചയന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വനിപുലമഭായ  പദതനികേള
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭഭാഗത്തനിചലങനിലലാം  നനിലവനിലള്ള  കേതീടനഭാശനിനനിയുമഭായനി  ബനചപട
നനിയമലാം  ഉപകയഭാഗനിചചകേഭാണ്ടുതചന്ന  സജവവളത്തനിചന്റെയുലാം  സജവകേതീടനഭാശനിനനിയുചടയുലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ശക്തനിചപടുത്തഭാന്
തതീരുമഭാനനിചതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുനണയ്.  ഇതനിനയ്
ശഭാശസ്വതമഭായ പരനിഹഭാരചമന്ന നനിലയനിലഭാണയ് പഭാകദശനികേമഭായനി സജവവളവലാം സജവ
കേതീടനഭാശനിനനിയുലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  കനരചത്ത പറഞ്ഞതനിനുപുറകമ  കകേരളത്തനില് പഭാകദശനികേമഭായനി
സജവവളങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്ന  ഏകേകദശലാം  3330  യൂണനിറ്റുകേള
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണയ്  സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുന്നതയ്.  

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന്:   സര്,  മണ്ണയ്  സജവസമ്പുഷമഭാക്കഭാന്  ആകറഴെയ്
വര്ഷചമങനിലലാം കവണചമന്നഭാണയ് കൃഷനി ശഭാസ്ത്രജ്ഞര് പറയുന്നതയ്.  സജവകൃഷനിയനികലയയ്
മഭാറനിയ കേര്ഷകേചന സലാംബനനിചയ് ഈചയഭാരു കേഭാലയളവയ് വളചര പയഭാസകമറനിയതഭാണയ്.
കൃഷനിയനിനത്തനില് ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം കേസ്വഭാണനിറനിയുലാം കുറയുലാം; നല വനില കേനിടണചമന്നനില.
ഉദഭാഹരണത്തനിനയ്, 5  ടണ് ചനലയ്ല്ല്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന സലത്തയ് ഒന്നര ടണ് ചനലയ്ല്ല്
മഭാത്രകമ ലഭലമഭാകുകേയുള.  ഈചയഭാരു സഭാഹചരലത്തനില്,  ഈ  കേഭാലയളവനില് കേര്ഷകേര്ക്കയ്
പനിടനിചനനില്ക്കഭാന്   കകേഭാമ്പന്കസഷന്  നല്കുന്നതനിചനക്കുറനികചഭാ  അങ്ങചനയുള്ള
എചനങനിലലാം  പദതനികേള തുടങ്ങുന്നതനിചനക്കുറനികചഭാ ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, സജവകൃഷനി ചചയകമ്പഭാള ഉല്പഭാദനലാം
കുറയുചമന്നയ് പറയുന്നതയ് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ശരനിയല.  സജവകൃഷനിയുചട  ആദലഘടത്തനില്
ഉല്പഭാദനലാം കുറയുചമന്നയ് പറയുന്നതയ് ശരനിയഭാണയ്. സജവവളവലാം സജവകേതീട നഭാശനിനനികേളുലാം
ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി ഉപകയഭാഗചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുലാം മനിത്രകേതീടങ്ങളുചട വര്ദനവയ് വരുത്തനിചക്കഭാണ്ടുലാം
വലഭാപകേമഭായ രതീതനിയനില്  ശഭാസ്ത്രതീയകൃഷനി അവലലാംബനിക്കുകേയഭാചണങനില് വന്കതഭാതനിലള്ള
ഉല്പഭാദനനഷലാം  സലാംഭവനിക്കഭാചത  കൃഷനി  നടത്തഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നയ്  ചതളനിയനിക്കചപടനിടണയ്.
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ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  സൂചനിപനിചതുകപഭാചല,  സജവകൃഷനിയനികലയയ്  വരുന്ന കൃഷനി
ക്കഭാര്ക്കുണഭാകുന്ന  നഷത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവചര  സഹഭായനിക്കഭാനഭാണയ്  നലമുറ
കൃഷനി  പരനിപഭാലനലാം  നടത്തനിചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ക്ലസ്റ്റേറുകേളക്കയ്   കേനികലഭായയ്  5  രൂപ
ക്രമത്തനില് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന്നതയ്.   സജവരതീതനിയനില് ചനല്ലുല്പഭാദനലാം വളചര
അപൂര്വമഭായനി  മഭാത്രമഭാണയ്  നടത്തനിചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.   ചനല്ലുല്പഭാദന  രലാംഗത്തയ്
വലഭാപകേമഭായനി  സജവകൃഷനി  വരനികേയഭാചണങനില്  അതനിനഭാവശലമഭായ സഹഭായങ്ങള
സര്ക്കഭാര് നല്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം:  സര്,  സജവവളലാം,  വലഭാജന്  ഇചതഭാചക്കയഭാണയ്
സജവകൃഷനിയുചട പധഭാന പശ്നലാം. കേനകേഭാലനികേളുചട എണ്ണലാം കൂടഭാന് ദതീര്ഘവതീക്ഷണ
കത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള പദതനികേളഭാണയ് നമുക്കുണഭാകകേണതയ്. എന്നഭാല് മഭാത്രകമ ഈ പശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള.  രണഭാമചത്ത  കേഭാരലലാം, ഇവനിചട  സജവകൃഷനിക്കയ്
പഞഭായത്തയ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന് എന്നതീ സഭാപനങ്ങള അവഭാര്ഡയ്
നല്കുനണയ്. അതയ് നല കേഭാരലലാം തചന്നയഭാണയ്. പകക്ഷ നല അടുക്കള കതഭാടങ്ങളക്കയ്
അവഭാര്ഡയ്  നല്കുന്നനില.  നല അടുക്കള കതഭാടങ്ങളക്കയ് കേലഭാഷയ് അവഭാര്ഡയ് നല്കേനി
ഓകരഭാ വതീടുകേളനിലലാം സജവകൃഷനി കപഭാല്സഭാഹനിപനിക്കഭാന് എനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനി
ക്കഭാനഭാണയ് അങ്ങയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, ഈ വര്ഷലാം നല്കുന്ന അവഭാര്ഡുകേളുചട
കൂടത്തനില്  നമ്മുചട  പടണങ്ങളനിചല  റസനിഡന്റെയ്സയ്   അകസഭാസനികയഷനുകേചളക്കൂടനി
ചതരചഞ്ഞടുത്തയ് അവഭാര്ഡുകേള  നല്കേഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടണയ്. കേഴെനിഞ്ഞ ഓണക്കഭാലത്തയ്
സലാംസഭാനത്തയ് പചക്കറനി ഉല്പഭാദനവലാം വനിപണനവലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നല
ശമമഭാണയ്  നടത്തനിയചതങനില്  ഇത്തവണ  കൃഷനി  വകുപയ്  വരുന്ന  ഓണക്കഭാലലാം
ലക്ഷലലാം വചചകേഭാണയ് ഒരു വതീടനില് ഓണത്തനിനയ്  'ഒരുമുറലാം പചക്കറനി'  എന്ന പദതനി
നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. അതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഓണത്തനിനയ് എലഭാ വതീടുകേളനിലലാം
അവരവര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ  കുറചചങനിലലാം  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള  വനിപുലമഭായ
കേലഭാമ്പയനിന് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി ആകലഭാചനിചചകേഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  അടുക്കളകത്തഭാടലാം എന്ന നനിലയനിലള്ള പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണയ്
ഈ രതീതനിയനിലള്ള അവഭാര്ഡയ് ഇകപഭാള നല്കേനിവരുന്നതയ്.  പഭാകദശനികേമഭായനി  കൃഷനി
ചചയന്നവര്ക്കയ്  പഞഭായത്തുകേള  അവഭാര്ഡുകേള  നല്കുനണയ്.  റസനിഡന്റെയ്സയ്
അകസഭാസനികയഷന് വഴെനിയുള്ള അവഭാര്ഡുകേളഭാണയ് സലാംസഭാനതലത്തനില്നല്കുന്നതയ്.  

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ്:  സര്, ചനല്കൃഷനിക്കയ് ലഭനിക്കുന്നതുകപഭാലള്ള പലനിശ
രഹനിത വഭായ്പ സജവപചക്കറനി കൃഷനിക്കയ് നല്കുചമന്നയ് ബഹുമഭാനചപട സനി. ദനിവഭാകേരചന്റെ
അദലക്ഷതയനില്  കചര്ചന്നഭാരു പരനിപഭാടനിയുമഭായനി  ബനചപടയ്  അങ്ങയ്  പസ്തഭാവനിചതഭായനി
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ദനിനപത്രത്തനില് കേണ്ടു.  മൂന്നയ് ലക്ഷലാം രൂപവചര സജവകൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ് പലനിശരഹനിത
വഭായ്പ അനുവദനിക്കുചമന്നഭാണയ് പത്രങ്ങളനില് കേണതയ്.   അതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള
എത്രകത്തഭാളമഭായനി;  നടപടനിക്രമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിടകണഭാ;  അകതഭാചടഭാപലാംതചന്ന മണ്ണനിചന
സജവസമ്പുഷമഭാകക്കണതുണയ്.  സജവവളത്തനിചന്റെ ദസൗര്ലഭലവമുണയ്;   അതയ്   ലഭനിക്കഭാന്
വളചര  പയഭാസമഭാണയ്;  അതയ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന്  ആവശലമഭായ  ക്രമതീകേരണലാം
കുടുലാംബശതീകപഭാലള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലൂചട  ആവനിഷ്കരനികക്കണതുണയ്. മണ്ണനിചന
സജവസമ്പുഷമഭാക്കുകേചയന്നതയ്  പധഭാനമഭാണയ്.  ഞഭാനുലാം അകദ്ദേഹവലാം പചങടുത്ത ഒരു
പരനിപഭാടനിയനില് അവനിടചത്ത മനികേച  കേര്ഷകേനുള്ള അവഭാര്ഡയ്  ലഭനിച ശതീ. നഭാസര്
ഉളചപചടയുള്ളവര്  അത്തരത്തനിലചള്ളഭാരു കപഭാജക്ടയ്  സമര്പനിചനിടണയ്.  അതനില്
മണ്ണനിചന സജവസമ്പുഷമഭാക്കഭാനുള്ള പദതനികേചളപറനി  പറഞ്ഞനിടണയ്.  കുടുലാംബശതീ,
ചതഭാഴെനിലറപ്പുപദതനി  എന്നനിവ തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചഭാല്
അത്തരത്തനില്  മറയ് വളങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാചത, മണ്ണനിചന്റെ സനസര്ഗ്ഗനികേമഭായ വളലാം
ചകേഭാണ്ടുതചന്ന സജവകൃഷനി  നടത്തഭാന് കേഴെനിയുലാം. അതുകപഭാചലതചന്ന പഞഭായത്തുതലത്തനില്
വനിപണന കകേനലാം ആരലാംഭനിക്കുകേചയന്നതുലാം പധഭാനമഭാണയ്.  അക്കഭാരലങ്ങള പരനികശഭാ
ധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, കേഴെനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനില്  പചക്കറനി കൃഷനി
ചചയന്നവര്ക്കയ്  പലനിശ രഹനിത വഭായ്പ  സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിചതഭാണയ്.   ഇകപഭാള അതയ്
വടവട,  കേഭാനല്ലൂര് പകദശത്തയ് കകേരള ഗഭാമതീണ് ബഭാങ്കുമഭായനി സഹകേരനിചയ്  അവനിചടയുള്ള
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുകവണനി സപലറയ്  കപഭാജക്ടഭായനി  ആരലാംഭനിചകേഴെനിഞ.  അവര്ക്കയ്  ഗഭാമതീണ്
ബഭാങയ് 7 ശതമഭാനലാം പലനിശയയ്  നല്കുന്ന തുകേ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം അടചകേഴെനിഞ്ഞഭാല് അതനിചന്റെ
പലനിശ  സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചകേഴെനിഞ. ശതീ. എ. സനി. ചമഭായതീന്
മനനിയഭായനിരനിക്കുന്ന സമയത്തുതചന്ന സഹകേരണ വകുപയ്  ഈ വഭായ്പ നല്കുന്നതയ്
സലാംബനനിച  തതീരുമഭാനചമടുത്തനിരുന.  സഹകേരണ വകുപ്പുമഭായനി  ചര്ചകേള നടന
ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  സപലറയ്  കപഭാജക്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാന
വലഭാപകേമഭായനി ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  മണ്ണനിചന്റെ
സജവഭാലാംശചത്ത  സലാംബനനിചഭാണയ്  അങ്ങയ്  സൂചനിപനിച  മചറഭാരു  കേഭാരലലാം.  കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തയ്  മണ്ണനിചന്റെ  സമകക്രഭാ  നന്യൂട്രൈനിയന്റെയ്സയ്  സലാംബനനിചയ്
വനിപുലമഭാചയഭാരു  സര്കവ നടത്തനിയനിരുന.  287,000  സഭാമ്പനിളുകേള പരനികശഭാധനിചയ്
കകേരളത്തനിചല 14 ജനിലകേളനിചലയുലാം മണ്ണനിചന്റെ സമകക്രഭാ നന്യൂട്രൈനിയന്റെയ്സനിചന്റെ ചഡഫനിഷലന്സനി,
സഫനിഷലന്സനി  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങള  സലാംബനനിച  വലക്തമഭായ  ഡഭാറഭാ  കബസയ്
തയഭാറഭാക്കനിയനിടണയ്. അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഓകരഭാ  പകദശചത്തയുലാം മണ്ണനിചന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ രതീതനിയനില് സജവവളങ്ങള
പകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേളനികലയയ്   സര്ക്കഭാര്  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  സജവ
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രതീതനിയനിലള്ള കൃഷനിക്കയ് അനുകയഭാജലമഭായ പഭാകക്കജയ് ഓഫയ് പഭാക്ടതീസല ഇനലയനില്
ഒരനിടത്തുലാം  ഇന്നയ്  നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്.   ഈ പശഭാത്തലത്തനില് കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാ
ശഭാലകയഭാടയ് ആവശലചപടതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സജവകൃഷനി അടനിസഭാനചപടു
ത്തനിയനിടള്ള പഭാകക്കജയ് ഓഫയ് പഭാക്ടതീസയ് കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസലാം  പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.
അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഈ പറയുന്ന എലഭാ കേകമ്പഭാണന്റുകേളുലാം ഉളചപടുത്തനി
ചക്കഭാണ്ടുള്ള ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ കൃഷനി രതീതനികേള ഇവനിചട അവലലാംബനിക്കഭാന് ആവശലമഭായ
നടപടനികേളനികലയയ്  സര്ക്കഭാര് കപഭാകുകേയഭാണയ്.

ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ്:  സര്,  പഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
സജവപചക്കറനികേള  വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് വനിപണന
കകേനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, കനരകത്തയുള്ള മറുപടനിയനില് ഇക്കഭാരലലാം
പറയുനണയ്.  പഭാകദശനികേമഭായനി 66 ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള  വഴെനിയഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടയ്
ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുന്ന ക്ലസ്റ്റേറുകേളനിലൂചട  കൃഷനിക്കഭാര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന സജവ ഉല്പന്നങ്ങള
കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേയ് എന്ന ബഭാന്ഡനില് ഇകപഭാള വനില്പന നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
നലമുറ കൃഷനിരതീതനി അവലലാംബനിക്കുന്ന കൃഷനിക്കഭാരുചട ഉല്പന്നങ്ങളഭാചണന്നയ് കബഭാദലചപടുന്ന
കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരഭാണയ് സര്ടനിഫനികക്കഷന് നല്കുന്നതയ്. അങ്ങചനയുള്ള 66 ക്ലസ്റ്റേറുകേള
ഇകപഭാള  ആരലാംഭനിചകേഴെനിഞ.  100  ക്ലസ്റ്റേറുകേളകൂടനി   സര്ക്കഭാര്   ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണയ്.
ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിക്കുന്നതനിനനുസരനിചയ്   ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളുചട എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. 

ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നയ്:  സര്,  സജവവളത്തനിചന്റെ  90  ശതമഭാനവലാം പുറചമ
നനിന്നഭാണയ്  വരുന്നചതന്നയ്  അറനിയഭാലാം.  തമനിഴഭാടയ്,  കേര്ണ്ണഭാടകേ   സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നഭാണയ്
സജവവളലാം വരുന്നതയ്.  ഏറവലാം നല സജവവളലാം ചഭാണകേമഭാചണന്നയ് നമുചക്കലഭാവര്
ക്കുമറനിയഭാലാം.  ഇന്നയ്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  ഏറവലാം  വലനിയ  പശ്നലാം
ചഭാണകേത്തനിനയ്  മഭാര്ക്കറനില  എന്നതഭാണയ്.  അതുചകേഭാണയ്   പഭാകദശനികേമഭായനി  ലഭലമഭാകുന്ന  ഇത്തരലാം
സജവവളങ്ങചള കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അതനിനയ് മഭാര്ക്കറയ് കേചണത്തുന്നതനിനുലാം
എചനങനിലലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് കൃഷനിവകുപയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  സജവകൃഷനി മുകന്നഭാടയ്  കപഭാകേണചമങനില്
അടനിസഭാനപരമഭായനിടണഭാകകേണതയ്  മൃഗസമ്പത്തനിചന്റെ  വര്ദനവഭാണയ്.  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപയ് കകേരളത്തനിചല  കേനകേഭാലനി  സമ്പത്തയ്  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  പഭാലല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം പഭാലനിചന്റെ ഉല്പഭാദനത്തനില് സസ്വയലാംപരലഭാപത സകേവരനിക്കഭാനുമുള്ള
ദ്രുതഗതനിയനിലള്ള  പവര്ത്തനലാം നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
കേനകേഭാലനികേളുചട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള സഭാദലത സര്ക്കഭാര് മുന്കൂടനി കേഭാണുകേയഭാണയ്.
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അതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണയ്  3330 യൂണനിറ്റുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  പഭാകദശനികേമഭായനി
ലഭലമഭാകുന്ന ചഭാണകേലാം ഉളചപചടയുള്ള  സജവവളലാം ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  സലാംസരനിചയ് കൂടുതല്
നന്യൂട്രൈനിയന്റെയ്സയ്  കചര്ത്തയ്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  കവണനിയഭാണയ്  പഭാകദശനികേ
യൂണനിറ്റുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  അതനിനുപുറചമ  ഇകപഭാള ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷചന്റെ
ഏറവലാം പധഭാനചപട ഒരു കേകമ്പഭാണന്റെയ് എനപറയുന്നതയ് മഭാലനിനലസലാംസരണമഭാണയ്.
മഭാലനിനലസലാംസരണലാം എന്നതുചകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് ഓകരഭാ വതീടനിലലാം പകദശത്തുമുണഭാകുന്ന
മഭാലനിനലങ്ങള  സജവവളമഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ  എന്നതഭാണയ്.  ആ  രതീതനിയനില്  സജവവള
ഉല്പഭാദനലാം  പഭാകദശനികേമഭായനി  ലഭലമഭാക്കനിചക്കഭാണയ് നമുക്കഭാവശലമുള്ള  സജവവളലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള പരനിപഭാടനിയഭാണയ്  സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പകസനന്:  സര്,  സജവകേര്ഷകേചര  സഹഭായനികക്കണതയ്
അനനിവഭാരലമഭാചണന്നയ് എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം. RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana)
കപഭാലള്ള കകേനഫണ്ടുലാം മറയ്  സലാംസഭാന ഫണ്ടുകേളുലാം ഉപകയഭാഗനിചയ്   സജവകേര്ഷകേര്ക്കയ്
ചപര്മനന്റെയ്  പനല്,  ഡനിപയ്  ഇറനികഗഷന്,   ചഫര്ടനികഗഷന്,  മളടനിഷതീറയ്  എന്നനിവ
സസൗജനലമഭായനി  നല്കുന്നതനിനയ്  പദതനി രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അകതഭാചടഭാപലാം  ഒറചപട
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഇതയ്  നല്കുന്നതനിനുപകേരലാം  ഒരു   നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ഒരു
പഞഭായത്തനിചനചയങനിലലാം സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി  സജവകൃഷനിയനികലക്കയ് ചകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള
ബൃഹത്തഭായ പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്: സര്, ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിചല ഒരു കബഭാക്കനില് എ.ഡനി.ഒ. (Agriculture Development Officer)-യുചട
കേതീഴെനില് ഒരു ചഹക്ടര് പകദശലാം സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി സജവകൃഷനി ചചയന്ന ഒരു കമഭാഡല്
ഫഭാലാം ആയനി  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി ഈ വര്ഷലാം നടപഭാക്കഭാന് കപഭാകുകേയഭാണയ്.
ഒരു  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ചനിലകപഭാള രണയ് എ.ഡനി.ഒ.-മഭാരുചട കേതീഴെനില്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനണഭാകേഭാലാം.  ഒരു  എ.ഡനി.ഒ.-യുചട  കേതീഴെനില്  രണര  ഏക്കര്  പകദശത്തയ്  പൂര്ണ്ണമഭായനി
സജവകൃഷനി  എങ്ങചനയഭാണയ്  നടകത്തണചതനള്ള കമഭാഡല്  ഫഭാമുകേളഭാണയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കപഭാകുന്നതയ്. അതനിനയ് കനതൃതസ്വലാം  നല്കുന്നതയ് എ.ഡനി.ഒ.-യുലാം കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുലാം
കൃഷനി അസനിസ്റ്റേന്റുമഭാരുമഭായനിരനിക്കുലാം.  പഭാകദശനികേമഭായ വനിഭവങ്ങളുലാം വനിത്തുകേളുലാം ഉപകയഭാഗനിചയ്
പഭാകദശനികേ ജനപതനിനനിധനികേളുചട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി കമഭാഡല് ഫഭാമുകേള  ആരലാംഭനി
ക്കുന്നതയ് സജവകൃഷനി ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  ജനങ്ങചള പഠനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പചരനിപനിക്കു
ന്നതനിനുലാം കവണനിയഭാണയ്. ആ രതീതനിയനിലള്ള പവര്ത്തനലാം ഈ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കപഭാകുനണയ്. അങ്ങയ് സൂചനിപനിചതുകപഭാചല ഇകപഭാളത്തചന്ന  RKVY-ലലാം  കകേനഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളനിലചമലഭാലാം ഡനിപയ് ഇറനികഗഷനുലാം സമകക്രഭാ ഇറനികഗഷനുമഭായനി ബനചപട
കപഭാജക്ടുകേള നടപനിലഭാക്കുനണയ്.  സമകക്രഭാ ഇറനികഗഷന് കപഭാജക്ടുകേളക്കയ് സബ്സനിഡനി
കുറവഭായതുചകേഭാണയ് സബ്സനിഡനി  വര്ദനിപനിചയ്   കൂടുതലഭാളുകേളനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള
തതീരുമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര് എടുത്തനിടണയ്. 
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ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി: സര്,  സജവകൃഷനിയനിലൂചട ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള
ലഭനിക്കുകേ എന്നതുതചന്നയഭാണയ് ഏറവലാം പധഭാനലാം. അങ്ങുതചന്ന കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനില്
മനിന്നല് പരനികശഭാധന നടത്തനി രഭാസപകയഭാഗത്തനിലൂചട ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനി
വനില്പന നടത്തനിയതയ് പനിടനിചചടുക്കുകേയുണഭായനി.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം
പചക്കറനികേള  വരുകമ്പഭാള അതയ് സജവകൃഷനിയനിലൂചടയഭാകണഭാ രഭാസപകയഭാഗലാം നടത്തനി
ഉല്പഭാദനിപനിചതഭാകണഭാ  എന്നയ് നഭാടന് രൂപത്തനില് മനസനിലഭാക്കഭാനുള്ള അവകബഭാധലാം
ജനങ്ങളക്കയ്  നല്കേണലാം. കേഭാരണലാം മണല് കേടലനില് നനിനലാം  എടുത്തതഭാചണങനില്
കസഭാഡഭാ  ലഭായനനിയനിലനിടഭാല്  കുമനിള  വരുന്നതുകപഭാചല   നഭാടന്  പകയഭാഗത്തനിലൂചട
രഭാസപകയഭാഗലാം നടത്തനിയഭാകണഭാ സജവകൃഷനിയനിലൂചടയഭാകണഭാ പചക്കറനി ഉല്പഭാദനി
പനിചനിരനിക്കുന്നചതന്നയ്  അറനിയഭാനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗചത്തക്കുറനിചയ്  ജനങ്ങളക്കയ്  അവകബഭാധലാം
നല്കേണലാം.  അതനിനയ് ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒന്നയ്, ഒരു മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് ഒന്നയ് എനള്ള
രതീതനിയനില് 1200 തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലലാം യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കണലാം.  66 എണ്ണലാം
എങ്ങുചമത്തുകേയനില.  ഇത്തരചമഭാരു അവകബഭാധലാം നല്കേഭാന് അങ്ങയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്: സര്, പചക്കറനികേളനിലള്ള അവശനിഷ വനിഷവതീരലലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനയ്  നഭാടന്രതീതനി  അവലലാംബനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഔകദലഭാഗനികേമഭായനി
സഭാദലമല.  സര്ക്കഭാരനിനയ് ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ രതീതനി മഭാത്രകമ അവലലാംബനിക്കഭാന് കേഴെനിയുകേയുള.
നമുക്കയ്  പരനിമനിതനികേളുണയ്.  പചക്കറനികേളനില്  വനിഷമുചണന്ന കേഭാരലലാം  ആദലലാം  പുറത്തു
വനിടുന്നതയ്  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയഭാണയ്.   കകേരളത്തനികലയയ് വനചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
പചക്കറനികേളനിലള്ള അവശനിഷ വനിഷവതീരലത്തനില് ഏചതഭാക്ക കേതീടനഭാശനിനനികേള ഉളചപടനിടണയ്
എന്നതയ് സലാംബനനിചയ് കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല ചറഗുലറഭായനി ചചക്കപയ്  നടത്തനി
റനികപഭാര്ടകേള  നല്കുനണയ്.  അതുകപഭാചല  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളനിലടക്കലാം,
മുളകുചപഭാടനിയനിചലഭാചക്ക  അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്ന വനിഷഭാലാംശചത്ത സലാംബനനിചലാം  ചറഗുലറഭായ
പരനികശഭാധന നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ്  നല്കേനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന.  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാ
ശഭാലയുചട  കേതീഴെനില്  മൂന്നയ്   ലകബഭാറടറനികേളുലാം  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  ഒരു
ലകബഭാറടറനിയുമടക്കലാം  നഭാലയ്  ലകബഭാറടറനികേള  മഭാത്രമഭാണയ്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  ഇതയ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാന്കവണനി  നനിലവനിലള്ളതയ്.  ആ  ലകബഭാറടറനികേളനില്  ധഭാരഭാളലാം  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുനണയ്.  ഇതനില് വനിഷലാം ഉകണഭാ എന്നയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനികനക്കഭാള
നലതയ്  നമ്മുചട  വതീടുകേളനില്ത്തചന്ന വനിഷഭാലാംശമനിലഭാത്ത പചക്കറനികേള ഉല്പഭാദനിപനി
ക്കഭാനഭാവശലമഭായ അവകബഭാധലാം   സൃഷനിക്കലഭാണയ്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  സമകക്രഭാ നന്യൂട്രൈനിയന്റെയ്സനിചന്റെ  സര്കവ നടത്തനിചയന്നയ്
കനരചത്ത ബഹുമഭാനചപട മനനി  പറയുകേയുണഭായനി.  ചതങ്ങനിനയ് കബഭാകറഭാണ്, സനിങയ്
എന്നനിവയുചട കുറവയ്  വരുന്നതുകപഭാചല  മൂലകേങ്ങളുചട കുറവയ്  വന്നഭാല് അതയ് കേവര്
ചചയഭാനുള്ള  സജവവളങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  തഭാങ്ങഭാനഭാകേഭാത്ത
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ചചലവഭാണയ്  വരുന്നതയ്.  അതുകപഭാചലതചന്ന സജവകൃഷനി  ചചയന്നവചരക്കുറനിചകൂടനി
ആകലഭാചനിക്കണചമന്നഭാണയ്  എനനിക്കയ്  പറയഭാനുള്ളതയ്.  ഉദഭാഹരണമഭായനി,  തക്കഭാളനി
സജവകൃഷനി ചചയകമ്പഭാള ഒരു ടണ് ആണയ് വനിളയുന്നതയ്.  കനചര മറനിചയ് പനിസനിഷന്
ഫഭാമനിലാംഗനിലൂചട 25 ടണ് ആണയ് വനിളയുന്നതയ്. ഒരു ടണ് വനിളഞ്ഞഭാല് 20/- രൂപ വചയ്
20,000 രൂപയഭാണയ് ലഭനിക്കുന്നതയ്. പനിസനിഷന് ഫഭാമനിലാംഗനിലൂചടയഭാചണങനില് 25 ടണ്
ലഭനിക്കുലാം. അതനിനയ് 10/- രൂപ  വചയ് 2,50,000 രൂപ ലഭനിക്കുലാം. ഇതഭാണയ് വലതലഭാസലാം.
വലതലഭാസലാം  വരുന്ന  ഈ  തുകേ  കൃഷനിക്കഭാരനയ്  നല്കേഭാതനിരുന്നഭാല്  എങ്ങചന
പനിടനിചനനില്ക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം?

ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, സജവകൃഷനി എന്നതയ് കസഫയ് റ്റു ഈറയ്
എനള്ള രതീതനിയനിലഭാണയ് പധഭാനമഭായുലാം  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതയ്.  ബഹുമഭാനചപട
അലാംഗലാം പറഞ്ഞതുകപഭാചല  സമകക്രഭാ നന്യൂട്രൈനിയന്റെയ്സനിചന്റെ കുറവനിനയ് എനഭാണയ് സജവ
പരനിഹഭാരലാം എനകനഭാക്കുകമ്പഭാള, കബഭാകറഭാണനിചന്റെ കുറവയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്   എരുക്കനിചന്റെ  ഇലചകേഭാണയ്   തയഭാറഭാക്കണചമന്നഭാണയ്  പറയചപടുന്നതയ്.
പല രതീതനിയനിലള്ള പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ഉണഭാകുനണയ്.  എലഭാ രതീതനിയനിലലാം പൂര്ണ്ണമഭായ
സജവപരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.   സമകക്രഭാ  നന്യൂട്രൈനിയന്റെയ്സനിചന്റെ
കുറവയ് വളചര ചചറനിയ അളവഭാണയ്. കബഭാകറഭാണനിചന്റെ കുറവയ് വളചര ചചറനിയ അളവനില്
മഭാത്രമഭാണുള്ളതയ്. അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങളനിചലലഭാലാം  സര്ക്കഭാര് ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ സമതീപനലാം
മഭാത്രകമ  സസ്വതീകേരനിക്കുനള.  മസൗലനികേവഭാദലാംകപഭാചല സജവകൃഷനി ചചയണചമനള്ള
രതീതനിയനികലയല  സര്ക്കഭാര് കപഭാകേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഇവനിചട വനിഷരഹനിത പചക്കറനി
എത്തനിക്കുകേ,  'കസഫയ് റ്റു ഈറയ്,  സജവകൃഷനിയനികലയയ് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ജനങ്ങചള ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേ,
അതയ്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചയ്  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എനള്ളതഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  അകത  സമയത്തുതചന്ന  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  രഭാസവളങ്ങളുലാം  രഭാസകേതീടനഭാശനി
നനികേളുലാം  മഭാത്രകമ ഒരു ചറമഡനിയുള എന്ന ആശയകത്തഭാടയ്   സര്ക്കഭാര് ഒരനിക്കലലാം
കയഭാജനിക്കഭാന് കപഭാകുന്നനില. 

ശതീ  .    മുരളനി ചപരുചനലനി:  സര്,  വനിത്തുഗുണലാം പത്തുഗുണലാം എന്നഭാണയ് ചചഭാലയ്ല്ല്.
സജവകൃഷനിയഭായഭാലലാം  മകറതയ്  കൃഷനിയഭായഭാലലാം  നല  വനിത്തയ്  ലഭനിക്കണലാം.  കേടുത്ത
വരളചമൂലലാം  ഇകപഭാള  വനിത്തയ്  ലഭലതക്കുറവണഭാകേഭാനുള്ള  സഭാദലത
നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണയ്.  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  1100/-  രൂപ അടക്കമുള്ള ചപന്ഷന് തുകേ
വനിളവനിറക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ്  നല്കേണചമന്നഭാവശലചപടയ്  കേര്ഷകേരുചട കനതൃതസ്വത്തനില്
കേളക്ടകററനിനുമുമ്പനില്  സമരലാം  നടക്കുകേയഭാണയ്.  വനിത്തുക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്
അടനിയനര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വകേഭാരല  ഏജന്സനികേളനില്നനിനലാം
കൃഷനിക്കഭാര്  വനിത്തയ്  വഭാങ്ങനിയഭാല്   അവര്ക്കുകൂടനി  സബ്സനിഡനി   നല്കേനി  ഈ
പതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  സസ്വകേഭാരല  ഏജന്സനികേളനില്നനിനലാം

കേര്ഷകേര് വനിചത്തടുകക്കണ ആവശലമനില.  ഇകപഭാള സതീഡയ് അകതഭാറനിറനി  കവനല്ക്കഭാലലാം

മുന്കൂടനിക്കണയ്  വനിത്തയ്  സലാംഭരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുനണയ്.  അതനിനു

പുറചമ കകേരള സതീഡയ് അകതഭാറനിറനിയുലാം നഭാഷണല് സതീഡയ് കകേഭാര്പകറഷനുലാം കചര്ന്നയ്

ഒരു കേരഭാറനില് ഏര്ചപടനിടണയ്.  കകേരളത്തനിചല ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കയ് ആവശലമഭായനി വരുന്ന

വനിത്തയ് സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം വനിതരണലാം ചചയഭാനുലാം ആവശലമഭായ കേരഭാര് ഉണഭാക്കനിയനിടണയ്.

അതനിചന്റെ  ട്രൈഭാന്കസഭാര്കടഷന്  സലാംബനനിചയ്  ആദലഘടത്തനില്  പശ്നമുണഭായനിരുന.

കേരഭാര്  നല്കുന്നതുമഭായനി ബനചപടണഭാകുന്ന വനിഷയങ്ങള പരനിഹരനിക്കചപടനിടണയ്.

കൃഷനിക്കഭാര്ക്കഭാവശലമഭായ വനിത്തുകേള സലാംസഭാന സതീഡയ് അകതഭാറനിറനിയുലാം എന്.എസയ്.സനി.-യുലാം

വഴെനി   നല്കേഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനമുള്ളകപഭാള  സസ്വകേഭാരല ഏജന്സനികേളനില്നനിനലാം വനിത്തയ്

സസ്വതീകേരനികക്കണ  സഭാഹചരലലാം  നനിലവനിലനില.  അതുചകേഭാണയ്  സസ്വകേഭാരല  ഏജന്സനികേളനില്

നനിനലാം വനിത്തയ് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിചനക്കുറനിചയ് ആകലഭാചനിചനിടനില.  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  സര്ക്കഭാര്

ഏജന്സനികേള  മുകഖനതചന്ന വനിത്തയ്  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുലാം.

ആശയ പദതനി

3(*573) ചപഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന്  :

ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന്  :

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന്  :

ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി  : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളചത്ത അഗതനിരഹനിത സലാംസഭാനമഭാക്കനി മഭാറഭാനുകദ്ദേശനിചചകേഭാണ്ടുള്ള

ആശയ പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പദതനി പകേഭാരമുള്ള സഹഭായത്തനിനയ് അര്ഹരഭായവചര കേചണത്തഭാനുള്ള

നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ;

(സനി)  അഗതനികേളുചട  വഭാസത്തനിനുലാം  ഭക്ഷണലാം,  ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷ

തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുലാം നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പവര്ത്തനങ്ങള എചനലഭാമഭാണയ്?
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ): സര് , 

(എ) 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് മൂന്നയ് വര്ഷലാംചകേഭാണയ് കകേരളചത്ത
അഗതനിരഹനിത  സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള  കുടുലാംബശതീവഴെനി  ആരലാംഭനിചനിടണയ്.
ഇതനിനഭായുള്ള സര്കവയുലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കലലാം ഉടന്തചന്ന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.
പസ്തുത സര്കവയനില് നനിലവനിലള്ളതുലാം  നനിലവനില് ഉളചപടനിടനിലഭാത്തതുമഭായ അര്ഹരഭായ
മുഴവന്  അഗതനികേചളയുലാം  കേചണത്തുകേയുലാം  അനര്ഹചര  ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം  ചചയയ്
തകദ്ദേശഭരണ  തലത്തനില്  ഒരു  ലനിസ്റ്റേഭാക്കനി  പസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇവര്ക്കഭായനി
ഏകേതീകേരനിച ഒരു പദതനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുമഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചനിടള്ളതയ്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  പദതനി പകേഭാരലാം അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനലാം,  അതനിജതീവനഭാവശലലാം,
വനികേസനഭാവശലലാം  എന്നതീ  ഘടകേങ്ങളനില്  ഉളചപടുത്തനി  ഓകരഭാ  കുടുലാംബത്തനിചന്റെയുലാം
പശ്നങ്ങളക്കയ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകേയഭാണയ് ചചയന്നതയ്.  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനതലത്തനില്
പങഭാളനിത്ത  സര്കവയനിലൂചട  കേചണത്തുന്ന  അഗതനി  കുടുലാംബങ്ങളുചട  ആവശലങ്ങള 
സലാംബനനിച ഒരു കുടുലാംബ പദതനി തയഭാറഭാക്കുന.  പസ്തുത പദതനിയനില് ടനി കുടുലാംബത്തനിനയ്
ഭക്ഷണലാം,  പഭാര്പനിടലാം,  കുടനിചവള്ളലാം,  സഭാനനികടഷന്,  ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷ,  തുടര്ചനികേനിത്സ
തുടങ്ങനി  വനിവനിധ ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  ഫണയ്  വകേയനിരുത്തുന.  കകേന-സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുചട വനിവനിധ കക്ഷമപദതനികേളനില്നനിനലാം കുടുലാംബശതീ ചലഞയ്  ഫണയ്,
പഞഭായത്തയ് ഫണയ്,  മറയ്  ധനകസഭാതസ്സുകേള എന്നനിവയനില്നനിനലാം ഇതനികലയഭാവശലമഭായ
തുകേ കേചണത്തുന.  പദതനി കേഭാലഭാവധനി 3 വര്ഷമഭാണയ്.

ചപഭാഫ  .    ചകേ  .    യു  .    അരുണന്  : സര്,  അഗതനികേചള സലാംബനനിച മനിക്കവഭാറുലാം
കചഭാദലങ്ങളചക്കഭാചക്കത്തചന്ന സമഗമഭായ  മറുപടനി  ലഭനിച.  ഒരു പധഭാനചപട പശ്നലാം,
അഗതനിചയന്ന ആ പദലാംതചന്ന നമ്മേചളഭാന്നയ് ഡനിസഫന് ചചകയണതുണയ്.  പടനിഞ്ഞഭാറന്
നഭാടുകേളനില് വളചര പസനിദമഭായ  ആല്ബര്ടയ് കേഭാമസനിചന്റെ 'ദ ഔടയ്സസഡര്' എന്ന
കനഭാവല് ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്, 'My mother died today or it may be yesterday. I
can't  be  sure.'  എന്നഭാണയ്. 'എചന്റെ അമ്മേ ഇന്നയ് മരനിച,  അചലങനില് ഇന്നചലയുമഭാകേഭാലാം.
എനനിക്കയ് തതീര്ചയനില.' എന്നഭാണയ് പറയുന്നതയ്. ഈ കേഭാലഘടത്തനില് അവര് അഗതനിയഭായനി
മഭാറുകേയഭാണയ്.  നമ്മുചട  നഭാടനിലഭാചണങനില് ഈ പശ്നചത്ത ആസദമഭാക്കനി  നഭാടകേരലാംഗത്തയ്
ശതീ. കേഭാലടനി കഗഭാപനിയുചട 'ഏഴെയ് രഭാത്രനികേള'  അവതരനിപനിചനിടണയ്.  

മനി  .   സതീക്കര്  : അങ്ങയ് എഴതനിചക്കഭാടുത്ത കചഭാദലത്തനില് അഗതനിരഹനിതചമന്നഭാണയ്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതയ്.  
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ചപഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന്  : സര്, ഒരു 'ചതരുവനിചന്റെ  കേഥ'യനിചല ചതരുവനില്
ആകരഭാരുമനിലഭാത്ത ജതീവനിതലാം നയനിക്കുന്ന അചലങനില് ആ ചതരുവനികലയയ് തള്ളനി നതീക്കചപട
ആളക്കഭാരുചട  കേഥകേളക്കയ്  ആസദമഭായ ഒരു സഭാമൂഹനികേ ജതീവനിതലാം  ഇവനിചടയുണയ്.
ആ ജതീവനിതചത്ത കേളങചപടുത്തുകേയുലാം മലതീമസചപടുത്തുകേയുലാം ചചയന്ന ആകഗഭാളവല്ക്കരണ
നയപരനിപഭാടനികേളുണയ്.  അഗതനി മനനിരത്തനിചലഭാചക്ക നമ്മേള സനിരലാം കപഭാകുന്നതഭാണയ്.
സഭാകങതനികേമഭായനി ചകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിചചകേഭാടുക്കുന്നതനിനപ്പുറലാം കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനയ്
സജതീവമഭായ ശദ ചചലത്തുന്നതനിനുള്ള അതതീവ ദുഷ്കരമഭായ പരനിശമമഭാണയ് നമ്മേള
നടകത്തണചതന്നയ് മഭാത്രമഭാണയ് ഈ സനര്ഭത്തനില് എനനിക്കയ് പറയഭാനുള്ളതയ്.  കേഭാടഭാറയ്
മഭാസലാം നഭാടഭാറയ് മഭാസചമന്നയ് പറഞ്ഞയ് അലഞതനിരനിഞ നടക്കുന്ന ഇത്തരക്കഭാരുചട
ജതീവനിതത്തനികലക്കയ്  സജതീവമഭായ  ശദ  ചചലത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  രൂപത്തനില്
സഭാലാംസഭാരനികേ പസഭാനങ്ങചള ചനിടചപടുത്തഭാന് എചനങനിലലാം പരനിപഭാടനിയുകണഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്  : സര്,  അനഭാഥചര സനഭാഥരഭാക്കഭാനുള്ള പദതനിയഭാണയ്
ആശയ പദതനി. അഗതനിചയന്ന വഭാക്കയ് അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞതുകപഭാചലതചന്ന നമുചക്കഭാചക്ക
അത്ര കയഭാജനിപ്പുള്ള ഒന്നല. പകക്ഷ, കേഭാലങ്ങളഭായനി ആ വഭാക്കയ് ഉപകയഭാഗനിക്കചപടുന.
ആ  വഭാക്കനിചന്റെ  പരനിമനിതനിക്കുള്ളനില്  ധഭാരഭാളലാം  ആളുകേളുചണന്നയ്  കേരുതചപടുന.
അത്തരചമഭാരു സഭാഹചരലത്തനിലഭാണയ് ആ പദലാം ഉപകയഭാഗനിചതയ്.  ഏതഭായഭാലലാം മൂന്നയ്
വര്ഷലാംചകേഭാണയ് അഗതനികേളനിലഭാത്ത കകേരളലാം സൃഷനിക്കുകേചയന്നതഭാണയ് ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ലക്ഷലലാം.

ചപഭാഫ  .    ചകേ  .    യു  .    അരുണന്  : സര്,  ആശയ പദതനി പകേഭാരലാം  യഥഭാര്തത്തനില്
അര്ഹരഭായവചര കേചണത്തഭാനുള്ള  നടപടനി  എവനിചടവചരചയത്തനി?

കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  : സര്, മൂന്നഭാലാംഘട പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനികടയുള.
ഏകേകദശലാം 150665 കുടുലാംബങ്ങചളയഭാണയ് 2002-ല് ആരലാംഭനിച ആശയ പദതനിയുചട
കേതീഴെനില് ഇതനിനകേലാം ചകേഭാണ്ടുവന്നനിടള്ളതയ്.  അര്ഹതചപട പലരുലാം ഇനനിയുലാം ലനിസ്റ്റേനില്
കചര്ക്കചപകടണതുലാം ഇതനില് കേടനകൂടനിയനിടള്ള  അനര്ഹര് ഒഴെനിവഭാക്കചപകടണതുമുണയ്.
ബനചപടവരുമഭായനി കേണക്ടയ് ചചയന്ന സര്കവ കുടുലാംബശതീ ഉടന്തചന്ന നടത്തുകേയുലാം
ലനിസ്റ്റേയ് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപന തലങ്ങളനില് പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയലാം.  

ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന്  : സര്, വളചര പഭാവചപട വതീടുകേളനിചല ചനില അഗതനികേളക്കയ്
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങചളഭാനലാം ഇലഭാത്ത അവസയുണയ്.  അവര്ക്കയ് ഭക്ഷണലാം സസ്വനമഭായനി
കേഴെനിക്കഭാനുലാം പഭാചകേലാം ചചയഭാനുമുള്ള കശഷനിയനില.  അങ്ങചന ഭക്ഷണലാം പഭാചകേലാം ചചയഭാന്
കശഷനിയനിലഭാത്തവര്ക്കയ് പഭാചകേലാം ചചയ ഭക്ഷണലാം  നല്കേഭാന് സര്ക്കഭാര് എചനങനിലലാം
തതീരുമഭാനചമടുക്കുകമഭാ;  അകതഭാചടഭാപലാംതചന്ന സര്കവയനില് ഉളചപടുത്തനിയ  9  കക്ലശ
ഘടകേങ്ങളനില് കേഭാലത്തനിനനുസരനിചള്ള ചനില മഭാറങ്ങള വകരണതുണയ്.  ആ മഭാറങ്ങള
വരുത്തഭാന്  സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?
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കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  : സര്, ആശയയുചട മൂന്നഭാലാം ഘടലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
തതീര്ചയഭായുലാം ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിടള്ള കേഭാരലങ്ങളകൂടനി പരനിഗണനിചയ്
മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള തയഭാറഭാക്കനി പദതനിചയ കുറചകൂടനി വനിപുലചപടുത്തഭാന് ശമനിക്കുലാം.

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന്  : സര്, നനിലവനില് ആശയ പദതനി പഞഭായത്തുകേള
നല രതീതനിയനിലഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.  നമ്മുചട പഞഭായത്തുകേളനില് ആശയ
പദതനിക്കയ്  അര്ഹരഭായ  കേഭാന്ഡനികഡറ്റുചണങനില്  അവരുചട  കപരനിലള്ള  സസൗകേരലങ്ങള
ബനത്തനില്ചപടവര് തടനിചയടുക്കുന്ന സമ്പ്രദഭായലാം  ഇന്നയ് പല പഞഭായത്തുകേളനിലലാം
നനിലവനിലണയ്. LIFE പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി വരുന്ന സമുചയങ്ങളനില് ഇത്തരത്തനിലള്ള
അഗതനികേളഭായ,  ആശയ പദതനിയനിലളചപടുന്നവചര  തഭാമസനിപനിക്കഭാനുലാം  കൂടമഭായനി
തഭാമസനിക്കുന്നനിടത്തുനനിനലാം അവചര  മഭാറനി  പഭാര്പനിക്കഭാനുമുള്ള  ഏചതങനിലലാം  പദതനിചയ
ക്കുറനിചയ് അങ്ങയ് ആകലഭാചനിചനിടകണഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്  : സര്,  അത്തരലാം കുടുലാംബങ്ങള വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത
വതീടുകേളനില് കേഴെനിയുകേകയഭാ വതീടനിചലങനികലഭാ അവര്ക്കയ് തതീര്ചയഭായുലാം LIFE  പദതനിയുമഭായനി
ബനചപട ഫഭാറയ് സമുചയങ്ങളനില്  ഇടലാം നല്കുകേ തചന്ന ചചയലാം.  

ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി  : സര്, മൂന്നയ് വര്ഷത്തനിനകേലാം അഗതനിരഹനിത കകേരളമഭാണയ്
ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  എന്നഭാല്  നനിലവനില്  അഗതനികേചളയുലാം  വൃദജനങ്ങചളയുചമഭാചക്ക
തഭാമസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്തലത്തനിലലാം  സസ്വകേഭാരല  മഭാകനജുചമന്റെയ്  തലത്തനിലലാം
സഭാപനങ്ങളുണയ്.  ഇവനിചട നനിരവധനി പരഭാതനികേളഭാണയ് ഉയര്നവരുന്നതയ്.  ഈ പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നല  നനിലയനില്  നടനവരുന്ന  അഗതനി/വൃദ  മനനിരങ്ങളക്കയ്
സഹഭായലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം ആശയ പദതനി പകേഭാരലാം എചനങനിലലാം സലാംവനിധഭാന
മുണഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ;

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്  : സര്,  എലഭാ കമഖലയനിലചമന്നകപഭാചല ഈ കമഖലയനിലലാം
ചനില കേള്ള നഭാണയങ്ങളുണയ്.  അവ ഏചതന്നയ് കേചണത്തനി അവയ്ചക്കതനിചര ശക്തമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനില് യഭാചതഭാരു സവമനസലവലാം സര്ക്കഭാരനിചന സലാംബനനി
ചനിടകത്തഭാളമനില.  ശക്തമഭായ നടപടനികേളുമഭായനി മുകന്നഭാടകപഭാകുലാം.  എന്നഭാല് ഈ കമഖലയനില്
നല പവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളഭാണയ്  മഹഭാഭൂരനിഭഭാഗവലാം.  അവചര
എങ്ങചനചയഭാചക്കയഭാണയ് സഹഭായനിക്കഭാന് കേഴെനിയുകേ,  അവര്ക്കയ് എചനഭാചക്ക തഭാങ്ങഭാണയ്
നല്കേഭാന് കേഴെനിയുകേചയന്നയ് പരനികശഭാധനിചയ് അചതലഭാലാം  സര്ക്കഭാര് നല്കുലാം.

ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര്  : സര്,  ദഭാരനിദലലഘൂകേരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  റര്ബന്  പദതനി  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  ജനിലകേളനില്
നടപനിലഭാക്കുന;  അടുത്ത  ഘടമഭായനി  ആ  പദതനി  വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന്   സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?
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കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  : സര്, ഇതയ് പകതലകേ കചഭാദലമഭായനി തകരണതഭായനിരുന.

അതുമഭായനി ബനചപട എചന്റെ അറനിവയ് വചയ് പറയുകേയഭാണയ്,  എനനിക്കയ് കതഭാനന്നതയ്

അകഞഭാ ആകറഭാ ജനിലകേളനിലഭാണയ് ഇതനിനകേലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിടള്ളതയ് എന്നഭാണയ്.  പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാത്ത  മറയ്  ജനിലകേളനികലയ്ക്കുകൂടനി  റര്ബന്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്

തചന്നയഭാണയ്  സര്ക്കഭാര് മുന്ഗണന നല്കുകേ.  പടണ സസ്വഭഭാവമുള്ള ഗഭാമ പഞഭായ

ത്തുകേചള  സമനസ്വയനിപനിചയ്  ആ  പകദശങ്ങളുചട  സമഗമഭായ  പുകരഭാഗതനിക്കുകവണനി

കകേന-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുചട  വനിഹനിതലാം  പകയഭാജനചപടുത്തനി  വനികേസനലാം

സഭാദലമഭാക്കുന്നതനിനയ് ലക്ഷലമനിടുന്ന പദതനിയഭാണനിതയ്.

ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  : സര്, ആശയ പദതനിയുമഭായനി ബനചപടയ് സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കഭാന് കപഭാകുന്ന പദതനി ഏറവലാം നല കേഭാരലമഭാണയ്.

ആശയ പദതനിയുമഭായനി  ബനചപടയ്  അഗതനികേളഭായുള്ളവര്ക്കയ്  നനിരവധനി  പശ്നങ്ങളുണയ്.

അവര്ക്കയ് വതീടനിലഭാത്തതുലാം ആകരഭാഗലവലാം വരുമഭാനവമഭായനി ബനചപട പശ്നങ്ങളുണയ്.

ഇതനിചനചയലഭാലാം കൂടനിയനിണക്കനിയുള്ള ഒരു പദതനിക്കയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് രൂപലാം

നല്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്  : സര്,  ആശയ  പദതനിയനില്  നനിലവനില്ത്തചന്ന

ഭക്ഷണലാം,  സവദലസഹഭായലാം,  മരുന്നയ്,  പഭാര്പനിടലാം  ഇചതലഭാലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.

തതീര്ചയഭായുലാം ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം സൂചനിപനിചതുകപഭാചല കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം കുറമറ

രതീതനിയനിലലാം  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയഭാകുലാം  മൂന്നഭാലാംഘടത്തനിചല

പരനിശമലാം.             

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ആഭനിമുഖലത്തനില് മഭാലനിനലകശഖരണലാം

4 (* 574) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര്:

ശതീ  .   പനി  .    ഉസബദുള്ള:

ശതീ  .  പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബയ്:

ശതീ  .    എന്  ഷലാംസുദ്ദേതീന്  : തഭാചഴെക്കഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ആഭനിമുഖലത്തനില് പഭാസ്റ്റേനികേയ്,  ഗഭാസയ്,  ഇ-

കവസ്റ്റേയ് എന്നനിവ കശഖരനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇവ  പുനരുപകയഭാഗക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  റതീ-സസക്ലനിലാംഗയ്
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പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിചനിടകണഭാ; ഇചലങനില് അവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

ഏതു ഘടത്തനിലഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;   

(സനി) ഇത്തരലാം മഭാലനിനലങ്ങള കശഖരനിചയ് ഡനികസഭാസയ് ചചയന്നതനിനുള്ള സനിര
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തഭാന് എലഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങചളയുലാം സന്നദമഭാക്കുകമഭാ ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്): സര്, 

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ആഭനിമുഖലത്തനില് പഭാസ്റ്റേനികേയ്, ഗഭാസയ്, ഇ-കവസ്റ്റേയ്
എന്നനിവ കശഖരനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിടണയ്.  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട
ആഭനിമുഖലത്തനില്  ക്ലതീന്  കകേരള  കേമ്പനനി  മുകഖന  ഷ്രഡ്ഡഡയ്  പഭാസ്റ്റേനിക്കുലാം,  ഇ-കവസ്റ്റുലാം
കശഖരനിചവരുന.

(ബനി)  റതീ സസക്ലനിലാംഗയ് പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിചനിടനില.  സലാംസഭാനത്തയ് റതീ-സസക്ലനിലാംഗയ്
പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുകേ  എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട  ഉല്പഭാദകേര്,  ബഭാന്ഡയ്  ഓണര്മഭാര്,
ഡതീലര്മഭാര്  എന്നനിവരുചട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  നനികക്ഷപകേ  സലാംഗമലാം  നടത്തനി.
ഇവരനില്നനിനലാം നനികക്ഷപലാം ഉറപഭാക്കനി റതീ-സസക്ലനിലാംഗയ്  പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനു
കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)   എലഭാ കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തുകേളനിലലാം വലനിയ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം
നഗരസഭകേളനിലലാം  പഭാസ്റ്റേനികേയ്  ഷ്രഡ്ഡനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുലാം  അവയുചട
നടത്തനിപനിനയ് ആവശലമഭായ സഭാകങതനികേസഹഭായവലാം കമല്കനഭാടവലാം നല്കേഭാനുലാം ക്ലതീന്
കകേരള കേമ്പനനിചയ സര്ക്കഭാര് ചുമതലചപടുത്തനിയനിടണയ്.

ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര്: സര്, മഭാലനിനലകശഖരണത്തനിനയ് പഞഭായത്തുകേചളയുലാം
മുന്സനിപഭാലനിറനികേചളയുലാം സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ആരലാംഭനിചതഭാണയ്   ക്ലതീന് കകേരള
കേമ്പനനി.  ആരലാംഭനിച കേഭാലലാം മുതല്  സര്ക്കഭാര് ആഫതീസുകേളനിചല ഇ-കവസ്റ്റേയ്, കഫഭാകടഭാകകേഭാപനി
ചമഷതീന്,  കേമ്പന്യൂടര്,  ബളബയ്,  ടന്യൂബയ് സലറയ് ഇവചയഭാക്ക കശഖരനിചയ് റതീ-സസക്ലനിലാംഗയ്
പഭാന്റുകേളനികലയയ് എത്തനിചചകേഭാടുത്തനിരുന.  ആദലവര്ഷലാംതചന്ന നല ലഭാഭമുണഭാക്കനിയ
ഒരു കേമ്പനനിയഭായനിരുന ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനി.  പകക്ഷ ഇകപഭാള അവരുചട പവര്ത്തനലാം
ചവറുലാം ചസമനിനഭാറുകേളനികലയ്ക്കുലാം പസലാംഗങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം ചുരുങ്ങുന. പഭാസ്റ്റേനിക്കുലാം ഇ-കവസ്റ്റുലാം
നഗരസഭകേളനില് ചകേടനിക്കനിടക്കുന.  ഇതയ്  പരനിഗണനിചയ്  ഈ കേമ്പനനിചയ അവരുചട
പവര്ത്തനങ്ങളനികലയയ്   മടക്കനിചക്കഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള   സര്ക്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  ക്ലതീന്  കകേരള  കേമ്പനനി  ആരലാംഭനിചകപഭാള
എനഭാകണഭാ  ലക്ഷലമനിടതയ്  ആ  ലക്ഷലത്തനില്  നനിന്നയ്  ഒരനിഞ്ചുകപഭാലലാം  വലതനിചലനിക്കഭാചത
വളചര നല രതീതനിയനില്  കേമ്പനനി മുകന്നഭാടകപഭാകുനണയ്.  കനരചത്ത  ലഭാഭത്തനിലഭായനിരുന;
ഇകപഭാള അതനികനക്കഭാള കൂടുതല് ലഭാഭത്തനില്ത്തചന്നയഭാണയ് മുകന്നഭാടയ് കപഭാകുന്നതയ്.
സലാംസഭാനത്തയ് റതീ-സസക്ലനിലാംഗനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനി ഒരുക്കനിയനിടനില.
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  ഇ-കവസ്റ്റുകേളടക്കമുള്ള  പഭാസ്റ്റേനികേയ്  കവസ്റ്റുകേള
കശഖരനിചയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുള്ള റതീ-സസക്ലനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേളനിചലത്തനിക്കുന്ന
പരനിപഭാടനിയഭാണയ് ഇകപഭാള നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  നമ്മുചട സലാംസഭാനത്തയ് ഇ-കവസ്റ്റേയ്
റതീ-സസക്ലനിലാംഗനിനയ്  ഒരു സലാംവനിധഭാനവലാം  നനിലവനിലനില.  ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനിചയചക്കഭാണ്ടു
തചന്ന  ഇത്തരത്തനിലള്ള  റതീ-സസക്ലനിലാംഗയ്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുകമഭാ
എനള്ളതനിചന സലാംബനനിചലാം  ആകലഭാചനിചവരുനണയ്.  ഈ കമഖലയനില്  പണലാം
മുടക്കഭാന് തഭാല്പരലമുള്ള ഇന്ചവകസ്റ്റേഴനിചന വനിളനിചകൂടകേയുണഭായനി. അവചരചക്കഭാണയ്
പണലാം മുടക്കനിചയ് ഇത്തരത്തനിലള്ള സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനയ് ആകലഭാചനിക്കുനണയ്.
ലഭാന്ഡയ് ഉളചപചടയുള്ള എലഭാ സസൗകേരലങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര് നല്കേഭാചമന്ന ഓഫറുലാം
മുകന്നഭാടവചനിടണയ്.

ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര്: സര്, എചനഭാചക്ക പറഞ്ഞഭാലലാം കറഭാഡനിചലഭാചക്ക ധഭാരഭാളലാം
മഭാലനിനലങ്ങളുണയ്.  അതുചകേഭാണഭാണയ് ചതരുവനഭായള കറഭാഡനിലനിറങ്ങനി എലഭാവകരയുലാം
കേടനിക്കുന്നതയ്.  ഇന്നചലയുലാം  വളചര നനിര്ഭഭാഗലകേരമഭായ  സലാംഭവമുണഭായനി.   ഇന്നചല
ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപ്പുമനനി പഭാസ്റ്റേനികേയ് കേനിടഭാനനില, ഉചണങനില് ഞങ്ങള കശഖരനികചഭാളഭാലാം
എന്നയ് പറയുകേയുണഭായനി.  ഈ കേഭാരലങ്ങള ഗസൗരവമഭാചയടുത്തയ് നനിലവനിലള്ള പദതനികേള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം അതതയ്   പകദശത്തനിനനുസരനിചള്ള മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജന
പദതനിക്കയ് തുടക്കലാം കുറനിക്കഭാനുലാം ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയനില് ഇതുകപഭാലള്ള പദതനികേള
ഉളചപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കഭാനുമുള്ള ഇച്ഛഭാശക്തനി  സര്ക്കഭാര് കേഭാണനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ഒരു മരലാം  കേഭാവയ്  ആകേനിലകലഭാ?  അതുകപഭാചല
ഒരഭാള മഭാത്രലാം വനിചഭാരനിചഭാല് കകേരളചത്ത മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കഭാന് കേഴെനിയനില.   ഓകരഭാരുത്തരുലാം
അവരവരുചട മഭാനസനികേഭാവസയനില് മഭാറലാം വരുകത്തണതുണയ്.  ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനി
പഭാസ്റ്റേനികേയ് കശഖരനിക്കുന്ന ചുമതലയഭാണയ് വഹനിക്കുന്നതയ്. അതയ് കശഖരനിചയ്  നല്കകേണ
ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കഭാണയ്.  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള
എനപറയുന്നതയ്, നമ്മേള പതനിനനിധഭാനലാം ചചയന്ന രഭാഷതീയ പഭാര്ടനികേളുചട നനിയനണത്തനില്
അവരുചട  പതനിനനിധനികേള  ഉളചക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.  കേക്ഷനിരഭാഷതീയത്തനിനതതീതമഭായനി
എലഭാവരുലാം പരനിശമനിചഭാല് മഭാത്രകമ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങചള ചമചചപടുത്തഭാന്
സഭാധനിക്കൂ.
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മനി  .    സതീക്കര്:  മനിനനിസ്റ്റേര് ഇന്നചല പറഞ്ഞതയ് പഭാസ്റ്റേനികേയ് ആവശലത്തനിനയ് കേനിടഭാനനില
എന്നകല; പകക്ഷ ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം പറയുന പഭാസ്റ്റേനികേയ് ചകേടനിക്കനിടക്കുകേയഭാചണന്നയ്.

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്: സര്, തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള പഭാസ്റ്റേനികേയ് ചസഗനികഗറയ്
ചചയയ് വൃത്തനിയഭാക്കനി ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനിചയ വനിളനിചയ്,  ഞങ്ങളുചട സഭാപനത്തനില്
ചസഗനികഗറയ്  ചചയ പഭാസ്റ്റേനിക്കുകേള  കശഖരനിചനിടചണന്നയ്  പറയുകേയഭാചണങനില്  തതീര്ചയഭായുലാം
ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനി അതവനിചടനനിനലാം എടുത്തുചകേഭാണ്ടുകപഭായനി ബനചപട സലങ്ങളനില്
എത്തനിക്കുലാം.  ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനി  നഭാടനിലള്ള മുഴവന്  പഭാസ്റ്റേനിക്കുലാം കശഖരനിക്കുകേ എന്ന
ചുമതലയല  ഏചറടുത്തനിടള്ളതയ്,  കശഖരനിചവ  സമഭാഹരനിചയ്  ബനചപട  റതീ-സസക്ലനിലാംഗയ്
യൂണനിറ്റുകേളനില് എത്തനിക്കുകേ  എന്ന ചുമതലയഭാണയ് നനിര്വഹനിചചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളതചന്ന അതനിനയ് പരനിശമനിക്കണലാം. നനിലവനിലള്ള മഭാലനിനല
കൂമ്പഭാരങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് ഓകരഭാ മലയഭാളനിയുലാം പരനിശമനിക്കണലാം. ആ ഒരു തലത്തനികലയയ്
നമ്മുചട  മഭാനസനികേഭാവസചയ മഭാറനിചയടുക്കഭാന് കേക്ഷനിരഭാഷതീയത്തനിനതതീതമഭായ ഒരു
ഇടചപടല് കവണചമന്നഭാണയ് കതഭാനന്നതയ്.

ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള:  സര്,  ചസക്കന്ഡയ്  ഹഭാന്ഡയ്  കേമ്പന്യൂടര്,  ലഭാപയ് കടഭാപയ്
തുടങ്ങനിയ ഇലകകഭാണനികയ് ഉപകേരണങ്ങള ധഭാരഭാളമഭായനി വനികദശത്തുനനിനലാം ഇകപഭാള
ഇറക്കുമതനി ചചയനണയ്.  ഇതനിനുപകയഭാഗനിക്കുന്ന ചകേമനിക്കല്സനില് വനിഷഭാലാംശങ്ങള
ഉള്ളതഭായനി മനസനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടണയ്.  ഇവ കൂടുതല് ഇറക്കുമതനി ചചയകമ്പഭാള
ഭൂമനിയഭാചകേ  വനിഷഭാലാംശങ്ങളചകേഭാണയ്  നനിറയുകേയുലാം  കരഭാഗങ്ങള പടര്നപനിടനിക്കുകേയുലാം
ചചയന.  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള   പഭാസ്റ്റേനികേയ്,  ഗഭാസയ്,  ഇ-കവസ്റ്റേയ്  തുടങ്ങനിയവ  കശഖരനിക്കുന്ന
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിടചണന്നയ് ബഹുമഭാനചപട മനനി പറഞ.  ഇ-കവസ്റ്റേയ്
ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി റതീ-സസക്ലനിലാംഗയ് ചചയഭാന്  എചനങനിലലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്
ഏര്ചപടുത്തുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  നനിലവനില്  കകേരളത്തനില്  ഇ-കവസ്റ്റേയ്  റതീ-
സസക്ലനിലാംഗയ് ചചയന്നതനിനുള്ള ഒരു സലാംവനിധഭാനവമനില.  ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനിയനിലൂചട
പഞഭായത്തനില്നനിനലാം  കശഖരനിക്കുന്ന  ഇ-കവസ്റ്റേയ്  സഹദഭാബഭാദനിചലയുലാം  തമനിഴഭാടനിചലയുലാം
ഇ-കവസ്റ്റേയ് റതീ-സസക്ലനിലാംഗയ് പഭാന്റുകേളനികലയഭാണയ് അയയ്ക്കുന്നതയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് നനികക്ഷപലാം
നടത്തഭാന് തഭാല്പരലമുള്ളവര്ക്കയ് സലാംസഭാനത്തയ് ആവശലമഭായ സലവലാം മറയ് സസൗകേരലങ്ങളുലാം
സര്ക്കഭാര് ചചയ്തുചകേഭാടുക്കുലാം. 

ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബയ്:  സര്,  മനിക്കവഭാറുലാം കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തുകേളനിലലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം ഇ-കവസ്റ്റേയ് കശഖരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനമുചണന്നയ്  പറഞ.
ബഹുമഭാനചപട മനനി അതനിചന്റെ ഇകപഭാഴെചത്ത സനിതനി എചനന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ;
ക്ലതീന്  കകേരള  കേമ്പനനി  പല  സലത്തുനനിനലാം  മഭാലനിനലങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നനിചലന
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പറഞ.  അതയ്  സമയബനനിതമഭായനി  കശഖരനിക്കഭാനുലാം  അകതഭാചടഭാപലാംതചന്ന   മറ്റു
സലാംസഭാനങ്ങളനിചല  റതീ-സസക്ലനിലാംഗയ്  കേമ്പനനികേളുമഭായനി സട-അപയ് ഉണഭാക്കനി   കൃതലമഭായനി
സഭാധനങ്ങള എത്തനിചചകേഭാടുക്കഭാനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനചമഭാരുക്കഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ;  കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭരണകേഭാലത്തയ് സ്കൂള കുടനികേചള കകേനതീകേരനിചയ് പഭാസ്റ്റേനികേയ് മഭാലനിനലങ്ങളുലാം മറ്റുലാം
മഭാസത്തനിചലഭാരനിക്കല്  കശഖരനിചയ് സ്കൂളുകേളനികലയയ് ചകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം അവനിചടനനിനലാം
ഇതുമഭായനി  ബനചപട  ഏജന്സനികേള  അതയ്  കേളക്ടയ്  ചചയയ്  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയുലാം
ചചയന്ന  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭായനിരുന.  തനിരുവനനപുരത്തയ്  കകേഭാടണ്ഹനില്
സ്കൂളനിചലഭാചക്ക ഇങ്ങചന ചചയനിരുന.   സ്കൂളുകേള കകേനതീകേരനിചയ് ഇങ്ങചന നടത്തഭാന്
ഒരു  തതീരുമഭാനമുണഭായഭാല്  കുചറയധനികേലാം  പഭാസ്റ്റേനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  അതുവഴെനി
നനിഷ്കഭാസനലാം ചചയഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.   സര്ക്കഭാര് അതുകൂടനി പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ? 

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  സര്ക്കഭാര് അതനിനുള്ള ശമങ്ങള നടത്തനിയനിരുന.
പല സ്കൂളുകേളനില്നനിനലാം  കശഖരനിക്കചപടുന്ന പഭാസ്റ്റേനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങള  ക്ലതീന്  കകേരള
കേമ്പനനിയല, ചനില സസ്വകേഭാരല ഏജന്സനികേളഭാണയ് സസ്വരൂപനിചനിരുന്നതയ്.  ഈ സസ്വകേഭാരല
ഏജന്സനികേള  ഇവ  നനിരുത്തരവഭാദപരമഭായനി  പല  സലങ്ങളനിലലാം  ചകേഭാണ്ടുകപഭായനി
തള്ളുനചവനള്ള  ആകക്ഷപലാം  ഉയര്നവരനികേയുണഭായനി.  ഇങ്ങചന  കലഭാഡുമഭായനി
കപഭാകുന്ന വഭാഹനങ്ങള തമനിഴഭാടനില് വചയ് പനിടനികൂടുന്ന അവസവചര സലാംജഭാതമഭായനി.
അതുചകേഭാണയ്  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വകത്തഭാടുകൂടനി  ഇക്കഭാരലലാം  ചചയന്നവചര  മഭാത്രകമ  ഇതയ്
ഏല്പനിക്കഭാന് പഭാടുള.  ഏചതങനിലലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനലാം പഭാസ്റ്റേനികേയ്  മഭാലനിനലങ്ങള
ചസഗനികഗറയ് ചചയയ് വചനിടചണന്നയ് ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനിചയ  അറനിയനിക്കുകേയഭാചണങനില്
അവരതയ് സമഭാഹരനിക്കുലാം. അങ്ങചന സമഭാഹരനിക്കുന്നനിചലങനില് അക്കഭാരലലാം ബഹുമഭാനചപട
അലാംഗങ്ങള ചൂണനിക്കഭാണനിചഭാല് അതനിനയ് യുക്തമഭായ പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുലാം.

ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന്: സര്, ഇനലയനിചല  മറയ് സലാംസഭാനങ്ങചള അകപക്ഷനിചയ്
വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദലയനില് നമ്മേള വളചര മുന്പനനിയനിലഭായതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന ഇതുമഭായനി
ബനചപട  കവസ്റ്റുകേള  ഇവനിചട  കുമനിഞകൂടുകേയഭാണയ്.  ഇ-കവസ്റ്റേയ്  റതീ-സസക്ലനിലാംഗനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം നമ്മുചട സലാംസഭാനത്തനിചലന്നയ് ബഹുമഭാനചപട മനനി പറഞ.  അതു
സലാംബനനിചയ് സതീരനിയസഭായനി  ആകലഭാചനികക്കണനിവരുലാം.  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം ഇതയ് കേളക്ടയ്
ചചയയ്  റതീ-സസക്കനിള  ചചയന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  ശമനിക്കുകമഭാ;
അടുത്തകേഭാലത്തയ്  9000  കഫഭാകടഭാകകേഭാപനി പനിന്റെര് ചമഷതീന് ചകേഭാചനിയനില് കേസ്റ്റേലാംസയ്
ഉകദലഭാഗസര് തടഞവച.  ഇതയ്  അകമരനിക്ക,  ജര്മ്മേനനി തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനില്
നനിനള്ള കവസ്റ്റേഭാണയ്.  ഇവനിചടയുള്ള കേമ്പനനികേള ഇചതഭാരു ഓര്ഡറഭായനി എടുത്തയ് ഈ
പനിന്റെറുകേള  ഇവനിചടയനിറക്കഭാനഭാണയ്  ശമനിചതയ്.  അതയ്  കേസ്റ്റേലാംസയ്  ഉകദലഭാഗസര്
തടഞ്ഞ സഭാഹചരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ?
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കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്:   സര്,  കകേനഗവണ്ചമന്റെയ് 'ഇ-കവസ്റ്റേയ് മഭാകനജുചമന്റെയ് റൂളസയ്

2016' എന്ന ഒരു പുതനിയ നനിയമലാം പഭാസഭാക്കനിയനിടണയ്. ആ നനിയമത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

ഇതയ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നവര്ക്കുതചന്ന റതീ-സസക്കനിള ചചയഭാന്  ബഭാദലതയുചണന്നഭാണയ്

നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നതയ്.  ഇലകകഭാണനികേയ് ഉല്പന്നങ്ങള ആരഭാകണഭാ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതയ്

അവരുചട ചുമതലയഭാണയ് ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമലഭാത്ത  സഭാധനങ്ങള റതീ-സസക്കനിള

ചചയകേ എനള്ളതുലാം അതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകേ എനള്ളതുലാം. ഈ നനിയമലാം

നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തയ്  ശക്തമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയഭാല്,  ഇ-കവസ്റ്റേയ്  റതീ-സസക്ലനിലാംഗയ്

പഭാന്റുകേള ബനചപട കേമ്പനനികേളതചന്ന ആരലാംഭനികക്കണനിവരുലാം. അതനിനയ് ശക്തമഭായ

നനിയമലാം തചന്ന ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്. 

(കചഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.)

2.  കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്ര ചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള

5 (*575 )  ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :

ശതീ  .     എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :

ശതീ  .     വനി  .   കജഭായനി :

ശതീ  .     എലാം  .   മുകകേഷയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തുറമുഖവലാം

മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ചചയഭാറുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ സമ്പന്നമഭായ സഭാലാംസഭാരനികേ പഭാരമ്പരലലാം വനിളനികചഭാതുന്ന

പുരഭാവസ്തക്കളുചടയുലാം  സപതൃകേ  കശഷനിപ്പുകേളുചടയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായ

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  സഭാലാംസഭാരനികേ  അടയഭാളങ്ങളുലാം  സപതൃകേകശഷനിപ്പുകേളുലാം

നശനിചചകേഭാണനിരനിക്കുനചവന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ഡനി) നശനിചകേഴെനിഞ്ഞഭാല് പുന:സൃഷനിക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത ഇവചയ സമയബനനിതമഭായനി

നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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തുറമുഖവലാം മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    രഭാമചനന്
കേ  ടന്നപള്ളനി): 

(എ)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സമ്പന്നമഭായ സഭാലാംസഭാരനികേ  പഭാരമ്പരലചത്ത
വനിളനികചഭാതുന്ന പുരഭാവസ്തുക്കളുചടയുലാം നനിര്മ്മേനിതനികേളുചടയുലാം സലാംരക്ഷണവലാം പഠനവമഭാണയ്
പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ മുഖല ചുമതലകേള.  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് നമ്മുചട സഭാലാംസഭാരനികേ
പഭാരമ്പരലചത്തക്കുറനിചയ്  മനസനിലഭാക്കഭാനുലാം  ബനചപട  ദൃശലങ്ങള  കേഭാണഭാനുമഭായനി
പുരഭാവശനിഷങ്ങള പദര്ശനിപനിചനിടള്ള മന്യൂസനിയങ്ങളുലാം  പുരഭാവസ്തു വകുപയ്  തയഭാറഭാക്കനി
പരനിപഭാലനിചവരുന.  നനിലവനിലള്ള  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേങ്ങളുചട  സലാംരക്ഷണലാം,
നനിലവനിലള്ള  മന്യൂസനിയങ്ങളുചട  സലാംരക്ഷണവലാം  നവതീകേരണവലാം  ജനിലഭാ  സപതൃകേ
മന്യൂസനിയലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  എന്നനിവ  സമയബനനിതമഭായനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി) സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേങ്ങളുചട സലാംരക്ഷണലാം സ്ട്രക്ചറല് കേണ്സര്കവഷന്,
കഡഭാകേക്യുചമകന്റെഷന് തുടങ്ങനിയ പവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് പുരഭാവസ്തു വകുപയ് പധഭാനമഭായുലാം
ഏചറടുത്തയ്  നടത്തനിവരുന്നതയ്.  പതനഭാഭപുരലാം  ചകേഭാടഭാരലാം,  വയനഭാടയ്  എടയല് ഗുഹ
എന്നനിവ യുണകസഭായുചട സപതൃകേ പടനികേയനില് ഉളചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം
വകുപയ് സസ്വതീകേരനിചവരുന. ഇതനില് പതനഭാഭപുരലാം ചകേഭാടഭാരലാം യുണകസഭായുചട പഭാഥമനികേ
ലനിസ്റ്റേനില് ഉളചപടനിടണയ്.  സഭാലാംസഭാരനികേ പഭാരമ്പരലലാം വനിളനികചഭാതുന്ന പുരഭാവസ്തുക്കളുചടയുലാം
സപതൃകേ കശഷനിപ്പുകേളുചടയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ആയവ ജനങ്ങളനില് ദൃശലവല്ക്ക
രനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുകേ  എന്ന ലക്ഷലലാം   മുന്നനിര്ത്തനിയുലാം  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം ജനിലഭാ സപതൃകേ മന്യൂസനിയങ്ങള സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന. 

(സനി&ഡനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിചന്റെ
പരനിധനിയനില് വരുന്ന സഭാരകേങ്ങളുലാം ചരനിത്ര കശഷനിപ്പുകേളുലാം ശദയനില്ചപടുന്ന പക്ഷലാം
ആയവ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് ഉചനിതമഭായ നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പചക്കറനിയുചട വനിലവര്ദന

6 (* 576)   ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .     വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .     അനൂപയ് കജക്കബയ് :
ശതീ  .     അനനില് അക്കര :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പചക്കറനിവനില  പദര്ശനിപനിക്കണചമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  പല വലഭാപഭാരനികേളുലാം
പഭാലനിക്കുന്നനിലചയന്നതുലാം കതഭാന്നനിയ വനിലയയ് അവ൪ പചക്കറനി വനിൽക്കുനചവന്നതുലാം
ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;
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(ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് പചക്കറനി കൃഷനിയനിലലാം സജവകൃഷനിയനിലലാം ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഉണഭായനിടള്ളതഭായനി പറയചപടുന്ന ഉണര്വനിനുകശഷവലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ്  തഭാങ്ങഭാനഭാവഭാത്ത  വനിധത്തനില്  പചക്കറനിവനില  ഉയരുന്നതയ്
എന്തുചകേഭാണഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില്കുമഭാര്): 

(എ)  ചപഭാതുവനിപണനിയനില്  അനഭനിലഷണതീയമഭായ ഇത്തരലാം ചനില രതീതനികേള
നനിലവനിലചണങനിലലാം  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെയുലാം  അനുബന സഭാപനങ്ങളഭായ കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്,
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ., ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  എന്നനിവ മുകഖന നലഭായവനിലയയ് പചക്കറനി
വനിപണനിയനില്  ലഭലമഭാകുനണയ്.  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  പചക്കറനി
സ്റ്റേഭാളുകേളനില് വനിലവനിവരപടനികേ പദര്ശനിപനിചനിടണയ്.   എന്നഭാല് ചനില ഫഭാസഞസനി
സ്റ്റേഭാളുകേളനില് വനില പദര്ശനിപനിക്കചപടനിടനിചലന്നയ് കബഭാദലചപടതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
എലഭാ സലസന്സനി സ്റ്റേഭാളുകേളക്കുലാം  വനില പദര്ശനിപനിക്കണചമന്നയ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിടണയ്.  ഉത്സവ സതീസണുകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തുലാം  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം  കേടുത്ത  വരളചമൂലലാം
വനിളകേളക്കയ് നഭാശലാം സലാംഭവനിചതുലാം ഉല്പഭാദനത്തനില് കുറവണഭായതുലാം പചക്കറനികേളുചട
വനിലവര്ദനവനിനയ്  കേഭാരണമഭായനിടണയ്.  സജവരതീതനിയനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കചപടുന്ന
പചക്കറനികേളക്കയ്  ഉല്പഭാദനചചലവയ്  കൂടുതലഭായതുചകേഭാണയ്  മറനിനങ്ങചളക്കഭാള
വനിപണനി വനില ഉയര്ന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി 

7(* 577)     ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .     ചകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .     എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി എചനലഭാലാം പവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് നടത്തനി
വരുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തയ്  എചനലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണയ്
ആവനിഷ്ക്കരനിചചതന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏചതഭാചക്ക  വകുപ്പുകേളുചടയുലാം  സലാംഘടനകേളുചടയുലാം  പവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിചഭാണയ് ഈ പദതനികേള നടപഭാക്കുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി) :

(എ) 2007-ചല കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി ആകയ് വകുപയ് 4 പകേഭാരമുള്ള
ചുമതലകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനിടഭാണയ്  കകേരള  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുചട
പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതയ്. 

(എ) കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ നയങ്ങളനികനല് സര്ക്കഭാരനിചന ഉപകദശനിക്കുകേ

(ബനി) കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  നനിലവഭാരവലാം  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേയുലാം
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ചചയകേ.

(സനി) കറഭാഡയ്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനചപട  പദതനികേളുലാം  കപഭാജക്റ്റുകേളുലാം
പരനിപഭാടനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുകേ.

(ഡനി) കറഭാഡയ്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനചപടയ്  കേര്ത്തവല  നനിര്വഹണലാം
നടത്തുന്ന എലഭാ ഏജന്സനികേളുചടയുലാം സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുചടയുലാം
പവര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ.

(ഇ ) കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കുകേ.

(എഫയ്) ഫണനിചന്റെ നടത്തനിപയ്

(ജനി) കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ പദതനികേളുലാം പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടപനില് വരുത്തുന്ന
തനിനുള്ള ചചലവയ് അനുവദനിക്കുകേ.

(എചയ്) കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ കപഭാജക്റ്റുകേളക്കുകവണനിയുലാം  കറഭാഡയ് സുരക്ഷയുമഭായനി
ബനചപട  സഭാമഗനികേളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം കവണനിയുലാം ചചലവയ് അനുവദനിക്കുകേ

(ചഎ) കറഭാഡയ്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനചപട  സലാംഗതനികേളനില്  പഠനങ്ങളുലാം
കപഭാജക്ടുകേളുലാം ഗകവഷണവലാം നടത്തുന്നതനിനയ് ചചലവയ് അനുവദനിക്കുകേ.

(ചജ) കട്രൈഭാമ -ചകേയര്  പരനിപഭാടനികേളകക്കഭാ  പവര്ത്തനങ്ങളകക്കഭാ  ഉള്ള
ചചലവയ് അനുവദനിക്കുകേ

(ചകേ) അകതഭാറനിറനിയുചട ഭരണപരമഭായ ചചലവകേള അനുവദനിക്കുകേ

(എല്) കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ നടപടനികേളുമഭായനി ബനചപട സലാംഗതനികേളക്കുള്ള
ചചലവയ് അനുവദനിക്കുകേ

(എലാം) അകതഭാറനിറനിയുചട  കനതൃതസ്വത്തനില്  അപകേട  സലചത്ത  രക്ഷഭാ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി സസ്വയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുകേ
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(എന്) ഈ ആക്ടനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലങ്ങള പരനിഗണനിചചകേഭാണയ് നനിര്ണ്ണയനികചക്കഭാവന്ന
പകേഭാരമുള്ള സസ്വയലാം ചുമതലകേള നനിര്വഹനിക്കുകേ.

അകതഭാറനിറനി  നനിലവനില് വന്നതുമുതല് നഭാളനിതുവചര  വനിവനിധ വകുപ്പുകേള വഴെനി
അകതഭാറനിറനി നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതുമഭായ പദതനികേള സലാംബനനിചനിടള്ള
വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

ദൃശല-ശഭാവല അചടനി മഭാധലമങ്ങളുചട സഭാദലത ഉപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡയ് സുരക്ഷ
സലാംബനനിചയ് ചപഭാതുജനങ്ങളനില് കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തനി  അചടക്കമുള്ള ഒരു
ട്രൈഭാഫനികേയ് സലാംസഭാരലാം രൂചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ടനിപര് കലഭാറനി/ചരക്കുവഭാഹനലാം എന്നനിവയുചട ചചഡവര്മഭാര്ക്കയ് നഭാറയ്പഭാക്കയ്,
കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപയ് എന്നനിവ വഴെനി കറഭാഡുസുരക്ഷഭാ പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിയനിടണയ്.  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനിചല സഭാദലമഭാകുന്ന  എലഭാ സനിനനിമഭാ
തതീകയററുകേളനിലൂചടയുലാം കറഭാഡയ് സുരക്ഷയുമഭായനി ബനചപട ഹ്രസസ്വ ചനിത്രങ്ങള സലാംകപഷണലാം
ചചയന്നതനിനഭായനി  കപഭാലതീസയ്  (ട്രൈഭാഫനിക്കയ്)  വകുപനിചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിടണയ്.
രഭാത്രനികേഭാല എയര്കപഭാര്ടയ്  യഭാത്രഭാ അപകേടങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി,
രഭാത്രനികേഭാല സവഭാരനി നടത്തുന്ന സഡവര്മഭാചരയുലാം യഭാത്രക്കഭാചരയുലാം കബഭാധവല്ക്കരനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയുചട കനതൃതസ്വത്തനില് അചടനിച
ലതീഫയ് ചലറ്റുകേള  കകേരളത്തനിചല  മൂന്നയ്  അനഭാരഭാഷ  വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങളുചട  പരനിധനിയനില്
വരുന്ന റതീജനിയണല് ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസര്മഭാരുചട കനരനിടള്ള നനിയനണത്തനില്
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് വനിതരണലാം ചചയനിടണയ്.  വഭാഹന സഡവര്മഭാചര കബഭാധവല്ക്ക
രനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകതഭാറനിറനിയുചട  കനതൃതസ്വത്തനില്  അചടനിച  'കറഭാഡയ്
ചറഗുകലഷന്സയ്'  എന്ന  ലതീഫയ് ചലറ്റുകേള  റതീജനിയണല്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടയ്   ഓഫതീസര്
മുകഖന  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  വനിതരണലാം  ചചയനിടണയ്.  നഭാറയ്പഭാക്കയ്  തയഭാറഭാക്കനിയ
'സ്കൂളനികലക്കയ്  ഒരു സുരക്ഷനിത  പഭാത'  എന്ന പുസ്തകേത്തനിചന്റെയുലാം  'അദലഭാപകേ പഠന
സഹഭായനി'  എന്ന പുസ്തകേത്തനിചന്റെയുലാം ഇലാംഗതീഷയ്,  മലയഭാളലാം വഭാലലങ്ങളുചട കകേഭാപനികേള
അചടനിചയ്  സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേചള കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  പസ്തുത
പുസ്തകേങ്ങള  റതീജനിയണല്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  മുകഖന  കകേരളത്തനിചല
സ്കൂളുകേളനില്  വനിതരണലാം  ചചയനിടണയ്.   സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ
കബഭാധവല്ക്കരണലാം നല്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നഭാറയ്പഭാക്കയ് തയഭാറഭാക്കനിയ കറഭാഡയ്
സുരക്ഷഭാ ഹ്രസസ്വ ചനിത്രങ്ങള കകേരളത്തനിചല സ്കൂളുകേളനില് പദര്ശനിപനിചനിടണയ്.  കറഭാഡയ്
സുരക്ഷചയ  സലാംബനനിചയ്  വനിദലഭാര്തനികേളനില്  അവകബഭാധമുണഭാക്കുവഭാനുലാം  കറഭാഡയ്
സുരക്ഷഭാ  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  വനിദലഭാര്തനികേചള  പങഭാളനികേളഭാക്കുവഭാനുലാം  കകേരളത്തനിചല
സ്കൂള കകേഭാകളജുകേളനില് കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ ക്ലബുകേള രൂപതീകേരനിചനിടണയ്. 
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കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  കൂടഭാചത  കപഭാലതീസയ്,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപ്പുകേള നനിരനരമഭായനി  വഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തുനണയ്.  ട്രൈഭാഫനികേയ്  നനിയമലാം
ചതറനിക്കല്, മദലപനിചയ് വഭാഹനലാം ഓടനിക്കല്, അമനിത കവഗത മുതലഭായവ കേചണത്തനി
കുറക്കഭാചര  ശനിക്ഷനിക്കുവഭാന് കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുനണയ്.  ഇതനിനഭായനി
കപഭാലതീസയ്-കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപ്പുകേളക്കയ് കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  നനിരതീക്ഷണ
കേലഭാമറകേള,  ആല്കക്കഭാമതീററുകേള,  ഇന്റെര്ചസപ്റര് വഭാഹനങ്ങള മുതലഭായവ വഭാങ്ങനിയനിടണയ്.
അമനിതകവഗതയടക്കമുള്ള  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങളചക്കതനിചര
കകേരള  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുചട   അനുബന  വകുപ്പുകേളഭായ  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹനലാം, കപഭാലതീസയ് എന്നനിവ കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന;  കപഭാലതീസയ്,
കമഭാകടഭാര് വഭാഹനലാം,  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപ്പുകേളുചട പവര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിചയ്
2017  ചഫബ്രുവരനി  15  മുതല്  മഭാര്ചയ്  15  വചര  കറഭാഡയ്   കസഫനി  ആക്ഷന്  പഭാന്
നടപഭാക്കുകേയുണഭായനി. കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയുചട അനുബന ഏജന്സനിയഭായ
നഭാറയ്പഭാകേയ്  കകേന  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായുലാം
കപഭാലതീസയ് വകുപനില്നനിനള്ള വനിവരകശഖരണത്തനിചന്റെയടനിസഭാനത്തനിലലാം കകേരളത്തനിചല
കറഭാഡുകേളനില്  355  ബഭാക്കയ്  കസഭാടകേള  കേചണത്തനി  സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഇതയ്  18-1-2017-ല് നടന്ന 32-ാഭാമതയ് കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി കയഭാഗലാം
ചര്ച  ചചയയ്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഇവ  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ചചയന്നതനിനുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  (കദശതീയ
പഭാതകേള)  ചതീഫയ് എഞനിനതീയര്,  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ്  (കറഭാഡുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം)
ചതീഫയ് എഞനിനതീയര്,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപയ് ചതീഫയ് എഞനിനതീയര്,  നഭാറയ്പഭാകേയ്
ഡയറക്ടര് എന്നനിവരടങ്ങുന്ന ഒരു ഉപസമനിതനിയുലാം രൂപതീകേരനിചനിടണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ
സലാംസഭാനചത്ത  കറഭാഡുകേളക്കുകവണനി കറഭാഡയ് കസഫനി കപഭാളനിസനിയുലാം  ബഭാക്കയ് കസഭാടയ്
നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനുകവണനിയുള്ള കപഭാകടഭാകക്കഭാളുലാം കറഭാഡയ്  കസഫനി  കപഭാളനിസനിയുലാം
തയഭാറഭാക്കനി  നഭാറയ്പഭാകേയ്  സമര്പനിചനിരുന.   ഇവ  32-ാാമതയ്  അകതഭാറനിറനികയഭാഗലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അനനര  നടപടനികേളക്കഭായനി  അനുബന  വകുപ്പുകേളക്കയച
ചകേഭാടുക്കുകേയുലാം ചചയനിടണയ്. 

ജനിലഭാതലത്തനില്  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനു  കവണനി  എലഭാ
ജനിലകേളനികലയുലാം ജനിലഭാ  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ കേസൗണ്സനിലകേളക്കയ് തുകേ നല്കേനിവരുന.
അപകേടകേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ്, ആയവ ഭഭാവനിയനില് ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ജനിലഭാതലത്തനിലലാം സലാംസഭാനതലത്തനിലലാം
ആകനിഡന്റെയ് റനിവന്യൂ കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിടണയ്.  സ്കൂളുകേളക്കയ് സമതീപലാം ഉണഭാക്കുന്ന
അപകേടങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന് ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് മുഖഭാനനിരലാം സ്കൂള കസഫയ്
കസഭാണ്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സകേചക്കഭാണനിടണയ്.  കപഭാലതീസയ്   വകുപ്പുവഴെനി
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കപഭാലതീസയ്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് ട്രൈഭാഫനിക്കയ്  ചട്രൈയനിനനിലാംഗയ്  നല്കുവഭാനുലാം രണയ്  ഡനിജനിറസലസ്ഡയ്
ട്രൈഭാഫനിക്കയ് എഡന്യൂകക്കഷന് വഭാഹനങ്ങള തയഭാറഭാക്കുവഭാനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.
കൂടഭാചത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ട്രൈഭാഫനിക്കയ്  ചട്രൈയനിനനിലാംഗയ്  പഭാര്ക്കയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം
സഹകവയനികലക്കയ് ചചറനിയ വഴെനികേള പകവശനിക്കുന്ന സലത്തയ്  "നനില്ക്കൂ,  കനഭാക്കൂ,
നതീങ്ങു" എന്ന സസന്കബഭാര്ഡയ് സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം ആകരഭാഗലവകുപ്പുവഴെനി കട്രൈഭാമചകേയര്
യൂണനിറ്റുകേള ശക്തനിചപടുത്തുവഭാനുലാം ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപ്പുവഴെനി ക്രഭാഷയ് ബഭാരനിയറുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.  കപഭാലതീസയ് വകുപനിനയ് ശുഭയഭാത്ര
എന്ന ട്രൈഭാഫനികേയ് കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനി നടത്തുന്നതനിനയ് അകതഭാറനിറനിയനില് നനിന്നയ്
ഫണയ് നല്കേനിയനിടണയ്. ശബരനിമല കസഫയ് കസഭാണ് പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന വകുപനിനയ്  ഫണയ്  അനുവദനിചവരുന.  കകേന ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിചന്റെ
നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചയ്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  വഭാരമഭാചരനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിനയ്  ഫണയ് അനുവദനിചവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ
കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ സലാംബനമഭായ അനുബന വകുപ്പുകേളുചടയുലാം ഏജന്സനികേളുചടയുലാം
ശനിപഭാര്ശകേളക്കയ്  അകതഭാറനിറനിയുചട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ്  വനികധയമഭായനി  ഫണയ്
അനുവദനിചനിരുന.

(ബനി) 1. കപഭാലതീസയ്  വകുപനിനയ്  CRPFപള്ളനിപ്പുറലാം  ജലാംഗ്ഷനനില്  കസഭാളഭാര്
ട്രൈഭാഫനികേയ്  സനിഗ്നല്  സനിസ്റ്റേലാം  സഭാപനിക്കുവഭാന്  12,11,680  രൂപ
നല്കേനിയനിടണയ്.

2. 'കറഭാഡയ്  കസഫനി  എഡന്യൂകക്കഷന്  ത്രൂ  സ്കൂള-ചഫയ്സയ്  2'  എന്ന
പദതനിക്കഭായനി NATPAC-നയ് ഒരു കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച.

3. എഫയ്.എലാം.  കറഡനികയഭാകേള  വഴെനി  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  കബഭാധവല്
ക്കരണ പരസലങ്ങള പകക്ഷപണലാം ചചയന്നതനിനഭായനി 1,39,33,601
രൂപ അനുവദനിച.

4. പഭാല-ഈരഭാറ്റുകപട  കറഭാഡനില്  കേടുവഭാമുഴെനിയനിലലാം  ചകേഭാചനിടപള്ളനിയനിലലാം
കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  KSTP-ക്കയ്
145 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച.

5. 2016-17-ചല  ശബരനിമല  ചസയ്ഫയ്  കസഭാണ്  കപഭാജക്ടനിനഭായനി
കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിനയ് 71,46,400 രൂപ അനുവദനിച.

6. ചനടുമങ്ങഭാടയ്,  ചവമ്പഭായലാം,  കപഭാത്തന്കകേഭാടയ്,  മഭാര്ക്കറയ്  ജലാംഗ്ഷന്,
പഴെകുറനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല  ജലാംഗ്ഷനുകേളനില്  ട്രൈഭാഫനികേയ്  സനിഗ്നല്
സലറ്റുകേള സഭാപനിക്കഭാന് കപഭാലതീസയ് വകുപനിനയ്  42,77,321  രൂപ
അനുവദനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച.
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7. ഗവണ്ചമന്റെയ് സ്കൂളുകേളനില് ഇരുപതയ് പുതനിയ സഭാര്ടയ് ട്രൈഭാഫനികേയ് ക്ലഭാസയ്
റൂലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കപഭാലതീസയ്  വകുപനിനയ്  88,00,000  രൂപ
അനുവദനിച.

8. പൂജപ്പുര ജലാംഗ്ഷനനില് ട്രൈഭാഫനികേയ്  സനിഗ്നല് സലറയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പൂജപ്പുര  ബകയഭാ  ചടകകഭാളജനി  കറഭാഡനില്  വഭാണനിങയ്  ബനികങഴയ്
സഭാപനിക്കു ന്നതനിനുമഭായനി  കപഭാലതീസയ്  വകുപനിനയ്  13,92,087  രൂപ
അനുവദനിച.

9. വയനഭാടയ്  ടസൗണ്  പരനിസരത്തുലാം  സ്കൂള  കമഖലകേളനിലലാം  ചതര്കമഭാ
പഭാസ്റ്റേനികേയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കറഭാഡയ്  അടയഭാളചപടുത്തുന്നതനിനയ്  ചപഭാതു
മരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് 3,66,038 രൂപ അനുവദനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച.

10. കദശതീയപഭാത 66-ചല തളനിക്കുളലാം-പത്തഭാലാംകേലയ്ല്ല് കറഭാഡനിചല ട്രൈഭാഫനികേയ്
കസഫനി  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  12.4
ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച.

11. കദശതീയപഭാത 66-ചല കൃഷ്ണപുരലാം-പുതനിയ കേഭാവയ് കറഭാഡനില് ട്രൈഭാഫനികേയ്
കസഫനി  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്  65
ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച.

12. കറഭാഡയ് കസഫനി ഫര്ണനിചറനിനുലാം ചതര്കമഭാ പഭാസ്റ്റേനിക്കയ് ചപയനിന്റെനിലാംഗനിനുലാം
കദശതീയപഭാത 966-ല് 77/000 മുതല് 79/000 വചര വരുന്ന ഭഭാഗചത്ത
കറഭാഡയ്  കസഫനി  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപനിനയ്
3,45,000 രൂപ അനുവദനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച.

13. ശതീചനിത്തനിരതനിരുനഭാള എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജയ്,  തനിരുവനനപുരലാം
''ഓകടഭാബഭാന്  2017''-ചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  കറഭാഡയ്
സുരക്ഷയ്ക്കു  കവണനിയുള്ള  കദശതീയ  ചസമനിനഭാറനിനയ്  6,43,000  രൂപ
അനുവദനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച.

14. കേസ്വനിറനിക്ലബയ് എന്ന സഭാപനത്തനിനയ്  14  റവനന്യൂ ജനിലകേളനില് ചപഭാതുജനത്തനിനുലാം
സ്കൂള കുടനികേളക്കുമഭായനി കറഭാഡു സുരക്ഷഭാവകബഭാധലാം വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി
6.3 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച.

15. കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാവഭാരഭാചരണലാം  2017-ചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന വകുപനിനയ് 33,00,000 രൂപ അനുവദനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച.
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16. കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  സകനശങ്ങള  പകക്ഷപണലാം  ചചയന്നതനിനഭായനി
ഓള  ഇനലഭാ  കറഡനികയഭാ  എഫയ്.എലാം.കസ്റ്റേഷനയ്  34,26,872  രൂപ
അനുവദനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച.

17. കേരമന-പഭാവചമ്പലലാം  കറഭാഡനിചല  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  നടപടനികേള
ശക്തനിചപ ടുത്തുന്നതനിനയ് ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് 25 ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവദനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച.

18. പതീ- കലകണഴയ് പരനിശതീലനലാം,  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടയ് വഭാഹന സഡവര്മഭാര്ക്കുള്ള
പരനിശതീലനലാം,  സഡവനിങയ്  സ്കുള  അദലഭാപകേര്ക്കുള്ള  പരനിശതീലനലാം,
റതീജനിയണല്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസയ്,  കജഭായനിന്റെയ്  റതീജനിയണല്
ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടയ്  ഓഫതീസയ്  വഴെനി  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കവണനി
നടത്തുന്ന കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ പരനിശതീലനലാം തുടങ്ങനിയവയഭായനി കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന വകുപനിനയ് 15 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച.

(സനി) കമഭാകടഭാര് വഭാഹനലാം, കപഭാലതീസയ്, ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്, ആകരഭാഗലലാം, വനിദലഭാഭലഭാസലാം,
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുചടയുലാം  നഭാറയ്പഭാകേയ്  എന്ന  സര്ക്കഭാരനിതര
സലാംഘടനയുകടയുലാം പവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി
കറഭാഡയ് സുരക്ഷ സലാംബനനിച പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ ചടലാം

8(*578 )   ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .  ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .      കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :

   ശതീ  .     അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം  നഗരസഭകേളക്കുലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
ചവകവചറ  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  ചടലാം  ചകേഭാണ്ടുവരഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ;  വനിശദ
മഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ചടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പക്രനിയ  ഇകപഭാള  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പക്രനിയയനില്  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷകേളനിചല
നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കഭാന് എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സകേചക്കഭാള്ളുന്നതയ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനലഭാലാം?
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) :

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിചലയുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനികലയുലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനികലയുലാം  സനിതനിവനികശഷങ്ങള  വലതലസ്തങ്ങളഭായതനിനഭാല്  ഓകരഭാന്നനിനുലാം
പകതലകേലാം  ചടങ്ങള  രൂപതീകേരനികക്കണതഭാചണന്നയ്  തതീരുമഭാനനിചനിടണയ്.  അതനിനഭായനി
നനികയഭാഗനിക്കചപട കേമ്മേനിറനികേള തയഭാറഭാക്കനിയ ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളുചട കേരടയ്
സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിചനിടണയ്. ആയതയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വരുന.

(സനി)  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷകേള  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇ-
ഫയലനിലാംഗയ്  സനിസ്റ്റേലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  കഭദഗതനികേള  നനിലവനിചല  കകേരളഭാ
മുനനിസനിപഭാലനിറനി ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനില് ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.

സുജലലാം സുഫലലാം കേഭാര്ഷനികേ വലഭാപന പദതനി

9(* 579)  ശതീ  .   ചകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .     എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പഖലഭാപനിചനിടള്ള സുജലലാം സുഫലലാം
കേഭാര്ഷനികേ വലഭാപന പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങചള പചക്കറനി  കൃഷനിയനില്  പങഭാളനികേളഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് ഏതുവനിധത്തനിചലന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ ഏജന്സനികേളുചട പദതനികേള ഏകകേഭാപനിപനിചയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന
തനിനയ് എചനങനിലലാം സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

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

(എ)  ഹരനിത കകേരളലാം  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായ കൃഷനി വനികേസന പദതനികേള

'സുജലലാം സുഫലലാം'  എന്ന കപരനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  തതസ്വത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം

നല്കേനിയനിടണയ്.  പചക്കറനി  കമഖലയനില്  സസ്വയലാം  പരലഭാപത,  തരനിശുരഹനിത  വയലകേള,

സമഗ നഭാളനികകേര പുരയനിട കൃഷനി,  കേഭാര്ഷനികേ മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള എന്നനിവ

'സുജലലാം സുഫലലാം'  പദതനിയുചട ലക്ഷലങ്ങളഭാണയ്.  കൃഷനി വകുപ്പു മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന

പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസനലാം, ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം, നഭാളനികകേര വനികേസന പദതനി,
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കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുചട  മൂലലവര്ദനവനിനുള്ള  പദതനികേള  എന്നനിവ  'സുജലലാം

സുഫലലാം'  പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന.  വതീടുകേളനില് കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം

തരനിശയ്  കേനിടക്കുന്ന  സലങ്ങള  കൃഷനിക്കയ്  ഉപയുക്തമഭാക്കുകേയുലാം  പഭാകദശനികേമഭായനി

ലഭലമഭാകുന്ന ചപഭാതുസലങ്ങളനില് വലഭാപകേമഭായനി പചക്കറനി, ഇതരകൃഷനികേള എന്നനിവ

നടപനിലഭാക്കുകേവഴെനി  പരമഭാവധനി  ഉല്പഭാദനലാം  സകേവരനിക്കുവഭാന്  ലക്ഷലമനിടുന.

ഗഭാര്ഹനികേ-സഭാപന  തലങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  സജവ  മഭാലനിനലങ്ങള  വളലാം

(കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്)  ആക്കനി  മഭാറനി  അവ  ഉപകയഭാഗനിചലാം  പരനിസനിതനിക്കയ്  ഇണങ്ങുന്ന  നല

കേഭാര്ഷനികേ പരനിചരണ മുറകേള അവലലാംബനിചലാം കൃഷനി,  സജവകൃഷനി കപഭാത്സഭാഹനലാം,

സുരക്ഷനിത ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  (കസഫയ്  -  ടു   -  ഈറയ്),  ഉല്പഭാദന വര്ദനവയ് എന്നനിവ

സഭാദലമഭാക്കുകേ എന്നതുലാം പസ്തുത പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളനില്ചപടുന.

(ബനി)  കൃഷനി വകുപയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനിയുചട

ഭഭാഗമഭായനി  തരനിശു  നനിലങ്ങളനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ചഹക്ടറനിനയ്  30,000  രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.  പഭാടത്തനിനയ്

കൃഷനി  ചചയന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ചഹക്ടറനിനയ്  25,000  രൂപയുലാം  ഭൂവടമയയ്  ചഹക്ടറനിനയ്

5000 രൂപയുലാം നല്കേനിവരുന. തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട കേതീഴെനിലള്ള അയല്ക്കൂടങ്ങള,

സസ്വയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങള  എന്നനിവയയ്  ഇതനില്  ഭഭാഗഭഭാക്കഭായനി  ആനുകുലലലാം

കനടനിചയടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസന പദതനിയനിചല  മചറഭാരു

ഘടകേമഭായ സഭാപനങ്ങളനില്/സര്ക്കഭാകരതര സലാംഘടനകേള വഴെനി കപഭാജക്ടടനിസഭാനത്തനിചല

പചക്കറനി കൃഷനി പകേഭാരലാം കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേളക്കയ് കുറഞ്ഞതയ് 50 ചസന്റയ് സലത്തയ്

(സര്ക്കഭാര്/സസ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുചട  ഭൂമനിയനില്)  കപഭാജക്ടടനിസഭാനത്തനില്  കൃഷനി

ചചയന്നതനിനയ്  100  ശതമഭാനലാം  ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണയ്.   ടനി  പദതനി  ഘടകേലാം

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ഭൂമനി അനുകയഭാജലചമങനില് അവനിചട നടപഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

കൂടഭാചത  ടനി  സഭാപനങ്ങളുചട  കേതീഴെനിലള്ള  അയല്ക്കൂടങ്ങള,  സസ്വയലാംസഹഭായ

സലാംഘങ്ങള എന്നനിവയ്ക്കുലാം പദതനി ഏചറടുത്തയ് നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയുചട നടത്തനിപനിനുലാം കമല്കനഭാടത്തനിനുലാം

ഏകകേഭാപനത്തനിനുമഭായനി  മൂന്നയ്  കേര്മ്മേകസനകേള  (ടഭാസയ്  കഫഭാഴയ്)  സലാംസഭാന,  ജനില,

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട തലത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുനണയ്. 
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സഭാര്ടയ് സനിറനി, അമൃതയ് എന്നതീ പദതനികേളക്കയ് വനിനനികയഭാഗനിച തുകേ

10(*580 )   ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ് കുമഭാര് :
ശതീ  .      ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .      സനി  .   ചകേ  .  നഭാണു :
ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുചടയുലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളുചടയുലാം മഭാനവവനിഭവശക്തതീ
കേരണത്തനിനയ്  കവണ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2015-ല്  നതീതനി
ആകയഭാഗയ് നടത്തനിയ പഠനപകേഭാരമുള്ള റനികപഭാര്ടനിചല വനിഷയങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി
കകേരളത്തനിചല അര്ബന്-കലഭാക്കല് കബഭാഡനികേളനില് എചനഭാചക്ക പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപഭാക്കനി എന്നയ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സുപധഭാന നഗരങ്ങളുചട വനികേസനത്തനിനഭായനി ചകേഭാണ്ടുവന്ന കകേനപദ
തനികേളഭായ 'സഭാര്ടയ്  സനിറനി', 'അമൃതയ്'  എന്നതീ പദതനികേള നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് 2015-16,
2016-17  എന്നതീ  വര്ഷങ്ങളനില്  ലഭനിച  240  കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം  രൂപയനില്
3  കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ മഭാത്രകമ പദതനിചചലവനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിചളചവന്ന വഭാര്ത്ത
ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;  എങനില്  ഇതുസലാംബനനിചയ്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിയ്ക്കുന്നചതന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  പദതനിയനില്  ബഭാക്കനി
ലഭനിക്കഭാനുള്ള  എൺപതയ്  ശതമഭാനലാം  കകേന  വനിഹനിതലാം  ഉടന്  കനടനിചയടുക്കഭാനുള്ള
കേര്മ്മേപദതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) :

(എ)  നഗര  സഭകേളനില്  അക്കസൗണനിലാംഗയ്,  വനിവനിധ  കസവനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ
കേമ്പന്യൂടര് കസഭാഫയ് ചവയറുകേള മുകഖന പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം ഇ-ഗകവണന്സയ് പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
തുടക്കലാം കുറനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു. മഭാനവവനിഭവ ശഭാക്തനികേരണത്തനിനയ് കേനില, ഐ.എലാം.ജനി.
തനിരുവനനപുരലാം എന്നതീ സഭാപനങ്ങള മുകഖനയുലാം അമൃതയ് പദതനിയനിന്കേതീഴെനിലള്ള
കേഭാരലകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കല്  പരനിപഭാടനിയനിലൂചടയുലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിടണയ്.
മുനനിസനിപല് സര്വതീസയ് കകേഡറനില് കേഭാലനികേമഭായ മഭാറങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  

(ബനി)  ഉണയ്.  കകേന മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിചയ് അമൃതയ് പദതനിയനില്

ആദലഘടമഭായനി  18  മഭാസങ്ങളക്കുള്ളനില്  സലാംസഭാനത്തനിനഭായനി  3  വഭാര്ഷനികേ

പദതനികേള  (2015-16,  2016-17,  2017-18)   തയഭാറഭാക്കനി  കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ
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അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടനിചയടുത്തു.  2357  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവയ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്ന

375  പദതനികേളക്കഭാണയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിടള്ളതയ്.  പസ്തുത  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ. ഇതനില് 91 കുടനിചവള്ള പദതനികേള

(ചമഭാത്തലാം പദതനി തുകേയുചട  41%  വരുന്ന 1061  കകേഭാടനി രൂപ)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി

വഴെനിയഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  സസ്വനിവകറജയ്/ചസപ്കറജയ് ചസക്ടറനില് പദതനികേളക്കയ്

അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച 6 പദതനികേളുചട ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനിയനിടണയ്. പദതനികേള

വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  പരനികശഭാധനിചവരുന.  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  ചപഭാകേക്യുര്ചമന്റെയ്  കേരഭാര്

മുകഖനയുലാം കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി മുകഖനയുമഭാണയ് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

2015-16, 2016-17 വര്ഷലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച പദതനികേളക്കഭായനി തുകേയുചട 20%

(134 കകേഭാടനി)  സലാംസഭാനത്തനിനയ് ലഭനിചനിടണയ്.  80 കകേഭാടനി രൂപ (30%)  സലാംസഭാന

വനിഹനിതമഭായനി ലഭനിചനിടണയ്.  ആചകേ  214  കകേഭാടനി രൂപ അമൃതയ് അക്കസൗണനില് ലഭലമഭാണയ്.

വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടകേള  തയഭാറഭാക്കനി  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  ആരലാംഭ

ഘടമഭായതനിനഭാല്  3.08  കകേഭാടനി രൂപ മഭാത്രചമ ചചലവയ് വന്നനിടള. 2017-18-ചല സലാംസഭാന

ബഡ്ജറനില്  അമൃതയ്  പദതനിക്കഭായനി  375  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്.

(കകേനലാം  -  225  കകേഭാടനി,  സലാംസഭാനലാം- 150  കകേഭാടനി രൂപ).  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിയ

70  പദതനികേളനില്  44  എണ്ണത്തനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  25  എണ്ണത്തനിനയ്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം

ലഭലമഭായനിടണയ്.   ഇതനില്  ചടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  16.24  കകേഭാടനി

രൂപയുചട 18 പദതനികേള നനിര്വഹണ ഘടത്തനിലഭാണയ്. സഭാര്ടയ് സനിറനി പദതനിക്കഭായനി

കകേനവനിഹനിതമഭായനി 196 കകേഭാടനി രൂപയുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി 200

കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഉളചപചട 396 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്. ഇതനില് നനിനലാം

392.8  കകേഭാടനി  രൂപ  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച  ചകേഭാചനിന്

സഭാര്ടയ്  സനിറനി  മനിഷന്  ലനിമനിറഡനിനയ്  സകേമഭാറനിയനിടണയ്.  പദതനി  നനിര്വഹണലാം

തസ്വരനിതചപടുത്തുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  പദതനികേളുചട  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടകേള

വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  പകതലകേ  സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധ

സമനിതനികേള 2017 ഏപനിലനില് രൂപതീകേരനിചനിടണയ്.  അതഭാതയ് കമഖലകേളനില് സവദഗ്ദ്ധലമുള്ള

സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധചരയഭാണയ് ഈ സമനിതനികേളനില് നനിയമനിചനിടള്ളതയ്, 5  ചസക്ടറുകേളക്കുലാം

ചവകവചറ സമനിതനികേളഭാണുള്ളതയ്.   വനിശദമഭായ പദതനി രൂപകരഖ കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം

കവഗത്തനിലലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് കേണ്സളടന്റുമഭാരുചട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്

അതഭാതയ് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിടണയ്.
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സഭാമ്പത്തനികേ പുനനഃക്രമതീകേരണവലാം പുനരുദഭാരണവലാം

11(*581 )   ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .  വനിജയന് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട ആസ്തനി, ബഭാധലതകേള എന്നനിവ സലാംബനനിചയ്
വലക്തമഭായ ചനിത്രലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ
പുനനഃക്രമതീകേരണത്തനിചന്റെ രൂപകരഖ തയഭാറഭായനിടകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാചര വനിശസ്വഭാസത്തനിചലടുത്തുചകേഭാണയ്,  അവരുചട സഹകേരണലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനിയ കശഷകമ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട പുനരുദഭാരണ നടപടനികേള
നടപനിലഭാക്കുകേയുകളളഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള
ഓടനിക്കുന്നതനിനയ് എചനഭാചക്ക നനിബനനകേളഭാണുളളചതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) പുനരുദഭാരണ നടപടനികേളുചട കപരനില്, ചപഭാതുനന ഉകദ്ദേശനിചള്ള കസവന
കമഖലയനില് നനിന്നയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. പനിനഭാറുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി): 

(എ)  സനി.&എ.ജനി.-യുചട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച  2013-14  വര്ഷചത്ത സഭാമ്പത്തനികേ
കേണക്കനിചന്റെ  ബഭാലന്സയ്  ഷതീറയ്  പകേഭാരലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  ആസ്തനി
904.54  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ബഭാദലത  2546.88  കകേഭാടനി  രൂപയുമഭാണയ്.,വനിവനിധ
ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വഭായ്പ  എടുത്തയനിനത്തനില്  31-3-2017-ചല
കേണക്കുപകേഭാരലാം 2845.21 കകേഭാടനി രൂപ കകേഭാര്പകറഷന് തനിരനിചടയഭാനുണയ്. ഇതു കൂടഭാചത
501.44 കകേഭാടനി രൂപയുചട വഭായ്പ തുകേ റതീവര്ക്കയ് ചചയ പകേഭാരലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്
ചകേ.ടനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.-യനില്  നനിനലാം  നല്കേനിയനിടള്ളതയ്  സലാംബനനിച  റതീകേണ്സനിലനികയഷന്
നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായതനിനു കശഷകമ ചകേ.ടനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.യനില് നനിനലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
എടുത്ത വഭായ്പഭാ തുകേയുചട കൃതലമഭായ കേണക്കയ് ലഭനിക്കുകേയുള.  ബസുകേള വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായുലാം
ചപന്ഷന് ചചലവയ് നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുമഭാണയ് ടനി വഭായ്പഭാ തുകേയുചട സനിലാംഹഭഭാഗവലാം
ചചലവഴെനിചനിടള്ളതയ്.
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(ബനി) നനിലവനില് സഭാമ്പത്തനികേ പുനനഃക്രമതീകേരണത്തനിചന്റെ രൂപകരഖ തയഭാറഭായനിടനില.
എന്നഭാല്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുനരുദരനിചയ്
ലഭാഭത്തനികലചക്കത്തനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ചകേഭാല്ക്കത്ത  ഇനലന്  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടയ്  ഓഫയ്
മഭാകനജുചമന്റെയ്  എന്ന സഭാപനത്തനിചല റനിടകയര്ഡയ് ചപഭാഫസ റഭായ ശതീ.  സുശതീല്
ഖന്നചയ  24-9-2016-ചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് നമ്പര്  G.O.(Rt)367/2016/Trans.
പകേഭാരലാം വനിശദപഠനലാം നടത്തുവഭാന് കേണ്സളടന്റെഭായനി ചുമതലചപടുത്തനിയനിടണയ്.  ടനി
റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  നഷത്തനില് ഓടുന്ന ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നനിരവധനി  പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ചചയനിടണയ്.  സര്വതീസയ്  ഓപകറഷന് സലാംബനനിചയ്
10,000  രൂപയനില്  തഭാചഴെ  വരുമഭാനമുള്ള  സര്വതീസുകേചള  പുനനഃക്രമതീകേ  രനിക്കുന്ന
പദതനി ഇതനികനഭാടകേലാംതചന്ന ആരലാംഭനിചനിടണയ്. 1255 ചഷഡന്യൂളുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിചയ്
വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിചനിടണയ്.  ഇത്തരലാം പുനരുദഭാരണ പദതനിക്കയ് ജതീവനക്കഭാരുചട
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം മനികേച പനിന്തുണ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് സഭാധനിചനിടണയ്. ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
പുനരുദഭാരണവമഭായനി  ബനചപടയ്  ബഹു.  മുഖലമനനിയുചട അദലക്ഷതയനില് അലാംഗതീകൃത
രജനികസ്ട്രഡയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേളുചട  കയഭാഗലാം  വനിളനിച  കചര്ക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി
കയഭാഗത്തനില് ചപഭാഫ.  സുശതീല് ഖന്നയുചട റനികപഭാര്ടയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ്
ചതഭാഴെനിലഭാളനി സലാംഘടനഭാ പതനിനനിധനികേളുമഭായനി ചര്ച നടത്തുകേയുലാം ടനി റനികപഭാര്ടനിചല
ശനിപഭാര്ശകേള  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  ഘടലാം  ഘടമഭായനി
നടപനില്  വരുത്തുചമന്നറനിയനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിടണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ
രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളനില് സഹകേരനിക്കുചമന്നയ് സലാംഘടനഭാ പതനിനനിധനികേള
ടനി കയഭാഗത്തനില് അറനിയനിക്കുകേയുലാം ചചയനിടണയ്.

(ഡനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള തമ്മേനില് ഒപനിടുന്ന അനര് സലാംസഭാന ഗതഭാഗത
കേരഭാര് പകേഭാരമഭാണയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. കേര്ണ്ണഭാടകേ, തമനിഴെയ് നഭാടയ് എന്നതീ അയല്
സലാംസഭാനങ്ങളനിചല വനിവനിധ പകദശങ്ങളനികലക്കയ് സര്വതീസുകേള നടത്തനി വരുന്നതയ്.
ഓകരഭാ  അനര്  സലാംസഭാന  കേരഭാറനിലലാം  അനര്  സലാംസഭാന  റൂടയ്,  റൂടയ്  സദര്ഘലലാം,
ട്രൈനിപ്പുകേളുചട  എണ്ണലാം,  ബസുകേളുചട  എണ്ണലാം,  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ഓടനിക്കഭാവന്ന
ആചകേ  ദൂരലാം  എന്നനിവ  വലവസ  ചചയനിടണയ്.   ടനി  നനിബനനകേള  പഭാലനിചഭാണയ്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. അനര് സലാംസഭാന സര്വതീസയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്.

(ഇ)  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് സുരക്ഷനിതവലാം കുറഞ്ഞ ചചലവനില് കേഭാരലക്ഷമവമഭായ ചപഭാതു
ഗതഭാഗത  സര്വതീസയ്  കുറഞ്ഞ  ചചലവനില്  നല്കുന്നതനിനയ്  കവണനിയഭാണയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
പവര്ത്തനിച വരുന്നതയ്.  സഭാമൂഹനികേ പതനിബദതയുചട ഭഭാഗമഭായനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി
കസവന  കമഖല  നടത്തുന്ന  സര്വതീസുകേള  നഷത്തനില്  ഓടുചന്നങനില്കപഭാലലാം
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.
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ഇക്കകണഭാമനികേയ് കസഭാണുകേള നനിര്ണ്ണയനിചനിടള്ള വനിളകേള

12(* 582)   ശതീ  .   എ  .    പദതീപ്കുമഭാര്  :
ശതീ  .      ആര്  .   രഭാകജഷയ്  :
ശതീ  .      രഭാജു എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .       വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിളകേളക്കയ് ഇക്കകണഭാമനികേയ് കസഭാണുകേള നനിര്ണ്ണയനിചനിടകണഭാ; എങനില്
ഏചതലഭാലാം  വനിളകേളക്കഭാണയ്  ഇക്കകണഭാമനികേയ്  കസഭാണുകേള നനിര്ണ്ണയനിചനിടള്ളചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കസഭാണുകേളനിചല സലാംകയഭാജനിത പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
തുടക്കലാം കുറനിചനിടകണഭാചയനലാം ഇതനിനഭായനി  എത്ര രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിടചണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജറനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  കൃഷനി
ചചയന്ന 5 പധഭാന വനിളകേളക്കയ് ചസഷലല് കേഭാര്ഷനികേ ഇക്കകണഭാമനികേയ് കസഭാണുകേള
നനിര്ണ്ണയനിചനിടണയ്.

ചനലയ്ല്ല് - കുടനഭാടയ്, കകേഭാള, ഓണഭാടകേര, ചപഭാക്കഭാളനി, 
പഭാലക്കഭാടയ്, സകേപഭാടയ്, വയനഭാടയ്

പചക്കറനി - കദവനികുളലാം, കേഞ്ഞനിക്കുഴെനി, പഴെയന്നൂര്, ചനിറ്റൂര്, 
ചകേഭാലകങഭാടയ്

വഭാഴെ - തൃശ്ശൂര്

പൂക്കള - വയനഭാടയ്

നഭാളനികകേരലാം - കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

വനിവനിധ വനിളകേളക്കഭായനി കൃഷനി വകുപയ്  32  പകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേള
കേചണത്തനിയനിടണയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത വഭാര്ഷനികേ ബഡ്ജറനില് പകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ
കസഭാണുകേള  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  10  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനിവയ്ക്കുകേയുലാം
ഇതനികലക്കഭായനി പകതലകേ പദതനി തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയുലാം ചചയന.

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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അനര്ഹചര ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

13(*583)     ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന് :

ശതീ  .     സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :

ശതീ  .     ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :

ശതീ  .     ഇ  .   ടനി  .   സടസണ് മഭാസ്റ്റേര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേര്ഷകേ ചപന്ഷന് നല്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേര്ഷകേ ചപന്ഷന് ലഭനിചനിരുന്ന അനര്ഹരഭായ ആളുകേചള ഒഴെനിവഭാക്കുന്ന

തനിനഭായനി എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചചവന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചപന്ഷന്  പദതനിയനില്,  അലാംഗമഭായനിടള്ളവരുചട  ആധഭാര്കേഭാര്ഡയ്

വനിവരങ്ങള കചര്ക്കുനകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ചുമതല  ഏല്ക്കുകമ്പഭാള  കേര്ഷകേ  ചപന്ഷന്  എത്ര

മഭാസലാം കുടനിശനികേ ഉണഭായനിരുനചവന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  കേര്ഷകേ  ചപന്ഷന്  വഭാങ്ങുന്നവരനിചല  അനര്ഹചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി

അര്ഹരഭായവര്ക്കയ്  മഭാത്രലാം കേര്ഷകേ ചപന്ഷന് നല്കുന്നതനിനയ്  മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്

കഭദഗതനി  വരുത്തനി  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിടണയ്.  ആയതനിന്പകേഭാരലാം  കേര്ഷകേ

ചപന്ഷന് നല്കുന്നതനിനുള്ള പുതുക്കനിയ മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :

1. 60  വയസയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ,  10  ചസന്റെനിചലങനിലലാം  കൃഷനി

ചചയന്ന/ചചയ്തുവരുന്നതുലാം പരമഭാവധനി 2 ചഹക്ടര് സലലാം വചര

കൃഷനി ഭൂമനിയുള്ളവരുമഭായ,  കൃഷനി  മുഖല  ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗമഭാക്കനിയ

കേര്ഷകേനയ് ഈ പദതനിയനില് അലാംഗമഭാകേഭാന് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുലാം.

2. ചതരചഞ്ഞടുക്കചപടുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള ചമമ്പര്ഷനിപയ് ഫതീസയ്

25 രൂപ ആയനിരനിക്കുലാം.
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3. കേര്ഷകേചന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  ഒന്നര ലക്ഷലാം  രൂപയനില്
തഭാചഴെയഭായനിരനിക്കണലാം.

4. സര്വതീസനില് നനിനലാം വനിരമനിച സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്, ചപന്ഷന്
സകേപറ്റുന്ന  മറയ്  വനിഭഭാഗങ്ങള  എന്നനിവര്ക്കയ്  കേര്ഷകേചപന്ഷനയ്
അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നതല.

5. കേഴെനിഞ്ഞ പത്തയ്  ചകേഭാലമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില്  അതഭാതയ്
പഞഭായത്തുകേളനില്  കൃഷനി  ചചയയ്  ജതീവനിചവരുന്നവര്ക്കഭാണയ്
പദതനിയനില് കചരഭാന് അര്ഹതയുള്ളതയ്.

6. വര്ഷങ്ങളഭായനി  വനികദശത്തയ്  കജഭാലനി  ചചയയ്  മടങ്ങനിചയത്തനിയവര്ക്കയ്
കുറഞ്ഞതയ്  പത്തയ്  വര്ഷചമങനിലലാം  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില്
കജഭാലനിചചയഭാല്  മറയ്  നനിബനനകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി
കേര്ഷകേ ചപന്ഷനയ് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

7. കേര്ഷകേ  ചപന്ഷനയ്   അകപക്ഷനിക്കുന്ന  വലക്തനിയുചട  കപരയ്
വനിവരങ്ങള ബനചപട കൃഷനി ഓഫതീസര് സര്ടനിസഫ ചചകയണതുലാം
ഓകരഭാ  മഭാസകത്തയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  സനിമനിതനിയനില്
അവതരനിപനിചയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കതകടണതുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്ന മഭാസലാം മുതല് ചപന്ഷന് പദതനിയനില് അലാംഗതസ്വലാം
നല്കേഭാവന്നതുമഭാണയ്.

8. ഒരു കുടുലാംബത്തനില് ഭഭാരലകക്കഭാ ഭര്ത്തഭാവനികനഭാ, ഒരഭാളക്കയ്  മഭാത്രകമ
കേര്ഷകേചപന്ഷനയ്  അര്ഹതയുള.   ചപന്ഷന്  ലഭനിക്കുന്ന
ആള  മരണമടഞ്ഞഭാല്  മറയ്  വരുമഭാനങ്ങളനിലഭാത്തപക്ഷലാം
ജതീവനിത പങഭാളനിക്കയ് ചപന്ഷന് നല്കേഭാവന്നതഭാണയ്.

9. കമല് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നനിലവനില് കേര്ഷകേചപന്ഷന് വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കുലാം
ബഭാധകേമഭായനിരനിക്കുലാം.

10. മകറചതങനിലലാം  ചപന്ഷനുകേളുള്ളപക്ഷലാം ഒരു ചപന്ഷനയ്  മഭാത്രകമ
അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുകേയുള.

11. നനിലവനിലള്ള  ലനിസ്റ്റേനില്  നനിന്നയ്  ഈ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്
വനികധയമഭായനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള ചതരചഞ്ഞടുകക്കണതഭാണയ്.

12. പുതനിയ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള ചതരചഞ്ഞടുക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
മുന്കൂര് അനുമതനി കതകടണതഭാണയ്.
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(സനി)  പുതുക്കനിയ മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചയ് ആധഭാര് കേഭാര്ഡുമഭായനി ബനചപടുത്തനി
കേര്ഷകേ  ചപന്ഷനയ്  അര്ഹരഭായവര്ക്കയ്  കേര്ഷകേ  ചപന്ഷന്  അനുവദനിക്കുന്നതയ്
പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണയ്.  ആധഭാര് കേഭാര്ഡനിലഭാത്തവരുചട വനിവരങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്
ബദല് സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര്  ചുമതല ഏല്ക്കുകമ്പഭാള  2015  മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം  മുതല്
2016  കമയയ്  വചര  14  മഭാസചത്ത  ചപന്ഷന്  കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന.  ജനിലഭാ
അടനിസഭാനത്തനിലള്ള കുടനിശനികേയുചട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

ജനില എത്രമഭാസലാം
കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന

കുടനിശനികേ തുകേ
(കകേഭാടനി)

തനിരുവനനപുരലാം 15 11.00

ചകേഭാലലാം 14 20.43

ആലപ്പുഴെ 14 18.21

കകേഭാടയലാം 14 23.71

പത്തനലാംതനിട 14 14.76

ഇടുക്കനി 10 8.676

എറണഭാകുളലാം 14 21.27

തൃശ്ശൂര് 14 26.13

പഭാലക്കഭാടയ് 15 24.11

മലപ്പുറലാം 10 18.38

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 12 29.30

വയനഭാടയ് 18 11.21

കേണ്ണൂര് 15 34.06

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 13 25.95

                                    ആചകേ                 287.196
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ഭക്ഷലവനിളകേളുചട ഉല്പഭാദന വര്ദനവയ്

14(*584 )  ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് :
ശതീ  .     കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .     സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ഭക്ഷലവനിളകേളുചട  കൃഷനി  വനിസ്തൃതനി  മുന്വര്ഷങ്ങചള
അകപക്ഷനിചയ് വർദനിചനിടകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഏതയ്  ഭക്ഷലവനിളകേളക്കഭാണയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം മുന്ഗണന നല്കേനിയതയ്; പസ്തുത വനിളകേളുചട ഉലഭാദനത്തനില് എത്ര
ശതമഭാനലാം വര്ദനവയ് ഉണഭായനിടണയ്?

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

(എ)  സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി വനിവരക്കണക്കയ് വകുപയ് പസനിദതീകേരനിച കേണക്കുകേള
പകേഭാരലാം  2014-15  കേഭാര്ഷനികേ  വര്ഷത്തനില്  ആചകേ  ഭക്ഷലവനിളകേളുചട  വനിസ്തൃതനി
981720 ചഹക്ടറുലാം  2015-16-ല് 982301 ചഹക്ടറുമഭാണയ്. 2014-15 കേഭാര്ഷനികേ വര്ഷചത്ത
അകപക്ഷനിചയ്  2015-16  വര്ഷത്തനില് ഭക്ഷലവനിളകേളുചട വനിസ്തൃതനിയനില്  581  ചഹക്ടര്
വര്ദനവണഭായനിടണയ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :

(വനിസ്തൃതനി ചഹക്ടറനില്) 

ഭക്ഷലവനിളകേള 2014-15 2015-16

ആചകേ ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങള 202109 200953

ആചകേ ഷുഗര് കക്രഭാപയ്, സുഗന 
വലഞ്ജനങ്ങള

269321 272093

ആചകേ പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങള 371437 373734

ആചകേ മരനിചതീനനി 75493 69405

ആചകേ കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള 19000 19392

ആചകേ പചക്കറനികേള 44360 46724

ആചകേ ഭക്ഷലവനിളകേള 981720 982301
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(ബനി)  ചനലയ്ല്ല്,  പചക്കറനികേള എന്നതീ വനിളകേളക്കഭാണയ് മുന്ഗണന നല്കേനിയതയ്.
പസ്തുത വനിളകേളുചട ഉല്പഭാദനലാം സലാംബനനിച അനനിമ വനിവരങ്ങള (2016-17  കേഭാര്ഷനികേ
വര്ഷചത്ത) സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി വനിവരക്കണക്കയ് വകുപയ് പസനിദതീകേരനിചനിടനില.

ചവജനിറബനിള ആന്റയ് ഫ്രൂടയ് ചപഭാകമഭാഷന് കേസൗണ്സനില്

15(* 585)   ശതീ  .   യു  .    ആര്  .   പദതീപയ് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സജവകേഭാര്ഷനികകേഭാലന്നങ്ങളക്കയ്  വനില  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉലഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ചവജനിറബനിള ആന്റെയ് ഫ്രൂടയ് ചപഭാകമഭാഷന് കേസൗണ്സനില് ഓഫയ്
കകേരളയുചട പവര്ത്തനലാം എത്രമഭാത്രലാം പകയഭാജനപദമഭായനിടചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഴെലാം-പചക്കറനി  കൃഷനിക്കയ്  വഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വനിത്തയ്,  വളലാം,
കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാപനത്തനിനയ്
സഭാധലമഭായനിടകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

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

(എ)  കേസൗണ്സനിലനിനയ്  കേതീഴെനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  സജവകൃഷനിക്കയ്  പഭാധഭാനലലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി ജനിലഭാതലത്തനില് പഭാകദശനികേ കേര്ഷകേ
ഗ്രൂപ്പുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം അവചരക്കഭാണയ് കൃഷനി ചചയനിചയ്  ഈ കൃഷനിയനിടങ്ങചള
സജവകൃഷനിയനിടങ്ങളഭായനി  സഭാക്ഷലചപടുത്തുകേയുലാം  ചചയന്ന  PGS  (Participatory
Guarantee System)  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കേസൗണ്സനില് ആരലാംഭനിച
കേഴെനിഞ. ബലാംഗ്ളൂരു ആസഭാനമഭായുള്ള RCOF (Regional Centre for Organic Farming)
കകേരളത്തനിചല പഴെലാം പചക്കറനി കമഖലയനിചല സജവകൃഷനിയുചട  സര്ടനിഫനികക്കഷന്
നല്കുന്നതനിനുള്ള  RC  (Regional  Council)  ആയനി  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-ചയ
അലാംഗതീകേരനിചനിടണയ്.  ഇകതത്തുടര്ന്നയ്  കേസൗണ്സനിലനിചന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  വനിവനിധ
ജനിലകേളനിലഭായനി  സജവകൃഷനികയഭാടു  തഭാല്പരലമുള്ള  കേര്ഷകേരുചട  213  കലഭാക്കല്
ഗ്രൂപ്പൂകേള രൂപതീകേരനിചനിടണയ്.  1500  കേര്ഷകേകരഭാളലാം വരുന്ന ഈ സലാംഘങ്ങള വഴെനി
725  ചഹക്ടര് സലത്തയ് സജവകൃഷനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  രജനിസ്റ്റേര് ചചയ എലഭാ
കേര്ഷകേചരയുലാം  ഉളചപടുത്തനി  ഗ്രൂപ്പുതല  മതീറനിലാംഗുകേളുലാം  പനി.ജനി.എസയ്.ചന  കുറനിചള്ള
പരനിശതീലനങ്ങളുലാം സലാംഘടനിപനിച.  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  ഉകദലഭാസരുചട കനതൃതസ്വത്തനില്
എലഭാ കൃഷനിയനിടങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനിചയ് വനിലയനിരുത്തുന.  ഇതനിചന്റെയടനിസഭാനത്തനില്
കേര്ഷകേ ഗ്രൂപയ് മതീറനിങ്ങുകേളനില് ചര്ച ചചയയ് ഓകരഭാ കേര്ഷകേചന്റെയുലാം കൃഷനി രതീതനികേളുലാം
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കൃഷനിയനിടവലാം പനി.ജനി.എസയ് മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കുനകണഭാ എന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുന.
ഇത്തരത്തനില് കയഭാഗലരഭായ കേര്ഷകേരുചട പടനികേ കേസൗണ്സനിലനിലണയ്. അതയ് പരനികശഭാധനിചയ്
പനി.ജനി.എസയ്. ഗതീന് (PGS Green) എന്ന സര്ടനിഫനികക്കഷന് ജൂസല മഭാസകത്തഭാചട
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  എടുത്തനിടണയ്.  ഇതനിനുകശഷലാം  രണയ്  വര്ഷക്കഭാലലാം
കമല്പറഞ്ഞ കേര്ഷകേരുചട കൃഷനികത്തഭാട സനര്ശനവലാം വനിലയനിരുത്തലകേളുലാം നടത്തനി
പനി.ജനി.എസയ്. ഓര്ഗഭാനനികേയ് (PGS Organic)  സര്ടനിഫനികക്കഷന് നല്കുന്നതഭാണയ്. സജവ
ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ് പതീമനിയലാം വനില ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ചപഭാഡക്ഷന് സബ്സനിഡനിയഭായനി
കേനികലഭാക്കയ്  രണര  രൂപഭാ  നനിരക്കനില്  സഹഭായലാം  നല്കുന.  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  സജവ
സര്ടനിഫനികക്കഷനുലാം സജവ പചക്കറനി ഉല്പന്നങ്ങള വനിപണനലാം ചചയന്നതനിനുള്ള
ചപഭാഡക്ഷന് സബ്സനിഡനിക്കുമഭായനി 70 ലക്ഷലാം രൂപ 2016-17 വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനി
യനിടണഭായനിരുന.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സജവ  ഉല്പന്നങ്ങള
വനിപണനലാം ചചയന്നതനിനയ്  കേനികലഭാക്കയ്  5  രൂപ നനിരക്കനില്  1200  ടണ് ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്
60  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
സര്ടനിഫനികക്കഷനുമഭായനി 55 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം PGS Organic Certification and crop
production in Kasargod എന്ന പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.

(ബനി)  കേസൗണ്സനിലനിചന്റെ  വഭായ്പഭാ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  പഴെലാം  പചക്കറനി
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വഭായ്പഭാ  സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിടണയ്.  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.യുലാം  ബഭാങ്കുകേളുമഭായുള്ള
ധഭാരണഭാപത്രത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേനിസഭാന് ചക്രഡനിറയ് കേഭാര്ഡയ് സതീമനില് വഭായ്പ
ലഭലമഭാക്കനി  വരുന.  അതഭാതയ്  വര്ഷങ്ങളനില്  DLTC  (District  Level  Technical
Committee)  നനിശയനിക്കുന്ന വഭായ്പഭാ കതഭാതനിനനുസരനിചഭാണയ് ഓകരഭാ വനിളയ്ക്കുലാം വഭായ്പ
ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്.  പഭാടകൃഷനിക്കഭാര്ക്കുലാം ഈ പദതനിയനില് വഭായ്പ ലഭലമഭാക്കുന.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  70  കകേഭാടനി  രൂപ  വഭായ്പയഭായനി  നല്കേനിയനിടണയ്.  കൃതലമഭായനി
കലഭാണ് തനിരനിചടയ്ക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കയ് 2% പലനിശ സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കേനിയനിടണയ്.

നടതീല് വസ്തുക്കളുചട ഉല്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം

• ആലത്തൂരനിലള്ള  വനിത്തയ്  സലാംസരണശഭാല,  കേസൗണ്സനില്  ആസഭാനത്തയ്
പവര്ത്തനിച  വരുന്ന കൃഷനി  ബനിസനിനസയ്  കകേനലാം,  ഹരനിതനഗരനി  യൂണനിറയ്
എന്നനിവ വഴെനി പചക്കറനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി അതക്യുല്പഭാദന
കശഷനിയുള്ള 55 ലക്ഷലാം പചക്കറനി സതകേളുലാം 68.3 ചമട്രൈനികേയ് ടണ് പചക്കറനി
വനിത്തുലാം സലാംസരണശഭാലവഴെനി വനിതരണലാം നടത്തനിയനിടണയ്.

• വനിത്തയ്  സലാംസരണശഭാലയനില് പവര്ത്തന  സജമഭാക്കനിയനിടള്ള ടനിഷക്യുകേളചര്
ലഭാബനില് നനിനലാം  6.56  ലക്ഷലാം ടനിഷക്യുകേളചര് വഭാഴെസത്തകേള വനിതരണലാം
ചചയ്തു.

• ഫലവൃക്ഷങ്ങളുചട 5.24 ലക്ഷലാം ഗഭാഫ്റ്റുകേള വനിതരണലാം ചചയനിടണയ്.
332/2020
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വളലാം വനിതരണലാം

കേസൗണ്സനിലനിചന്റെ കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, എറണഭാകുളലാം, തനിരുവനനപുരലാം, എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല
കൃഷനി  ബനിസനിനസയ്  കകേനങ്ങള  വഴെനി  സജവവളലാം,  ജതീവഭാണുവളലാം,  വളര്ചഭാ
തസ്വരകേങ്ങള,  സജവ  കേതീടനഭാശനിനനികേള  അടങ്ങുന്ന  സസല  സലാംരക്ഷണ
ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേള എന്നനിവ വനിപണനലാം ചചയ്തു വരുന. കൂടഭാചത ചഭാണകേചപഭാടനി,
ചവര്മനി കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്,  ഇ.എലാം.കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ് എന്നനിവ കേസൗണ്സനിലനിചന്റെ കേര്ഷകേചര
ചകേഭാണയ് ഉല്പഭാദനിപനിചയ് ചകേ.ബനി.ചകേ വഴെനി വനിതരണലാം ചചയനണയ്.

കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങളുചട വനിതരണലാം

കസ്റ്റേറയ്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷന്,  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  സമഗ  പചക്കറനികൃഷനി
വനികേസന  പദതനി  എന്നനിവയനില്  ഉളചപടുത്തനി  6846  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ബഷയ്
കേടര്, കസ്പ്രേയര്, വതീല് ബഭാകരഭാ, പവര്ടനിലര് എന്നനിവ വനിതരണലാം ചചയനിടണയ്.

പചക്കറനി ഉല്പഭാദന – വനിപണന കപഭാത്സഭാഹനലാം

16(* 586)  ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീനന്  :
ശതീ  .     എസയ്  .   രഭാകജനന്  :
ശതീ  .     ചകേ  .   ചജ  .   മഭാകനി  :
ശതീ  .     എലാം  .    നസൗഷഭാദയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പചക്കറനി ഉത്പഭാദകേക്കമ്പനനികേളക്കുലാം വനിപണന കേമ്പനനികേളക്കുലാം ഏതു
തരത്തനിലള്ള പനിന്തുണയഭാണയ് നല്കേനി വരുന്നതയ്;

(ബനി)  എലഭാ  വതീടനിലലാം  പചക്കറനി  എന്ന  ആശയലാം  സഫലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
നഗരപകദശങ്ങളനില് നടത്തനിവരുന്ന പവര്ത്തനങ്ങള എചനലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കൃഷനി  ചചയന്നവര്ക്കയ്  നല്കേനി  വരുന്ന
സഭാകങതനികേ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങള എചനലഭാചമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദന  കേമ്പനനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള  'എ'  കഗഡയ്  ക്ലസ്റ്റേറുകേള,
കബഭാക്കയ്  തല  ചഫഡകററഡയ്  ഓര്ഗസനകസഷന്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  എന്നനിവയുചട
സഹകേരണകത്തഭാചട  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനലാം
കൂടുതലള്ള കമഖലയനിലഭാണയ്  കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനഭായനി
പചക്കറനി വനികേസന പദതനിയനിന്കേതീഴെനില് 500 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്. 
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(ബനി) വതീടവളപനിചല പചക്കറനി കൃഷനി കപഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി വനിദലഭാര്തനികേള,
കൃഷനിക്കഭാര്  എന്നനിവര്ക്കഭായനി  20  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  വനിത്തയ്  കേനിറ്റുകേളുചട  സസൗജനല
വനിതരണലാം, കൂടഭാചത 45.45 ലക്ഷലാം പചക്കറനി സതകേള വതീടവളപനിചല കൃഷനിക്കഭായനി
വനിതരണലാം,  മടപഭാവനിചല  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  37000
കഗഭാ  ബഭാഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള  നല്കുകേയുലാം  കഗഭാ  ബഭാഗുകേകളഭാചടഭാപലാം  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്
യൂണനിറ്റുകേള, സൂക്ഷ്മ ജലകസചന/തനിരനിനന ജലകസചനത്തനിനുലാം സഹഭായലാം നല്കേല്
എന്നതീ പവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന.  മുന് കൃഷനിക്കഭായനി നല്കേനിയ കഗഭാ  ബഭാഗുകേള
പുനരൂജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  മഭാധലമങ്ങള വഴെനി വതീടവളപനിചല
കൃഷനിക്കയ് പചക്കറനി വനിത്തയ് വനിതരണലാം ചചയന.  നഗര പകദശങ്ങളനിചല പചക്കറനി
കൃഷനിക്കഭായനി കേണനികേഭാ ജലകസചനലാം കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന പദതനി,  മനിനനി കപഭാളതീ
ഹസൗസയ്  കപഭാത്സഭാഹനലാം  എന്നനിവയുലാം  2017-18-ല് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.  നഗര  പകദശങ്ങളനില് കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചറസനിഡന്ഷലല്
അകസഭാസനികയഷനുകേള  കകേനതീകേരനിചയ്  ഹരനിത  ഗ്രൂപ്പുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്  രജനിസ്റ്റേര്
ചചയന്നതനിനഭായനി  25  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്.  നഗര പകദശങ്ങളനില്
പചക്കറനി  കൃഷനി  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  'ഹരനിത  നഗരനി  പദതനി'
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ. വഴെനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(സനി)  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില് പചക്കറനി കൃഷനി കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കുറഞ്ഞതയ് 15 കേര്ഷകേര് അടങ്ങുന്ന 5 ചഹക്ടര് സലത്തയ് പചക്കറനി കൃഷനി ചചയന്ന
ക്ലസ്റ്റേറുകേള രൂപതീകേരനിചയ്  കൂടഭായ  പവര്ത്തനലാം  നടത്തനിവരുന.  ഇവര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ
സഭാകങതനികേ  സഹഭായങ്ങള  അതഭാതയ്  കൃഷനി  ഭവനുകേള  മുകഖന  ലഭലമഭാക്കുന.
ക്ലസ്റ്റേറുകേളക്കയ് ആവശലമഭായ ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളഭായ സജവ വളങ്ങള, വനിത്തുകേള,
സതകേള, സജവ കേതീടകരഭാഗനഭാശനിനനികേള എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാചടഭാപലാം പുതനിയ
സഭാകങതനികേ  വനിദലകേള  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടത്തുന്നതനിനുലാം  സഹഭായലാം
നല്കുന.  കൂടഭാചത  കൃഷനി  വനിജ്ഞഭാന്  കകേനവമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ആവശലമഭായ ഫതീല്ഡുതല പരനിശതീലനങ്ങളുലാം നല്കേനിവരുന.  പകതലകേ പരനിഗണന
ആവശലമഭായനി  വരുന്ന  സനര്ഭങ്ങളനില്  ജനിലകേളനില്  രൂപതീകേരനിചനിടള്ള  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനിചല  വനിദഗ്ദ്ധര്  ഉളചപട  എലാം.ഡനി.റനി.  (മളടനി  ഡനിസനിപനിനറനി  ടതീലാം)-യുചട
സഹഭായകത്തഭാചട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിചല  കേതീടകരഭാഗബഭാധ  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്
സനര്ശനലാം നടത്തനി പരനികശഭാധനിചയ് ആവശലമഭായ നനിവഭാരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന. 

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങള

1. സമഗ  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനി  2017-18  പകേഭാരലാം  ഇടവനിള  കൃഷനി
കപഭാത്സഭാഹനിപനിചയ് പചക്കറനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ചഹക്ടറനിനയ്
7,500 രൂപഭാ നനിരക്കനില് സബ്സനിഡനി ലഭലമഭാക്കുന.
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2. കപഭാഷകേ മൂലലകമറനിയ നഭാടന് പചക്കറനികേളുചട പചഭാരണത്തനിനഭായനി  100
ചഹക്ടറനില്,  ചഹക്ടറനിനയ്  15,000  രൂപ  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  അമര,
നനിതലവഴതന, പതീചനില് എന്നനിവയുചട കൃഷനി കപഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന.

3. ഉല്പഭാദനക്ഷമതകയറനിയ  സഹബനിഡയ്  പചക്കറനി  ഇനങ്ങളുചട  കൃഷനിക്കഭായനി
ചഹക്ടറനിനയ്  20,000  രൂപ  വചയ്  100  ചഹക്ടറനിനയ്  ധനസഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

4. പചക്കറനികേളുചട  ഉല്പഭാദനവലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്ന
കൃതലതഭാ കൃഷനി ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട ജനിലകേളനില്  20  ചഹക്ടര് സലത്തയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ചഹക്ടറനിനയ്  ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ എന്ന നനിരക്കനില്
ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

5. വനിള  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതനി,  കേര്ഷകേര്ക്കഭായുള്ള ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതനികേള
എന്നനിവ  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം ചവജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടയ് ചപഭാകമഭാഷന്
കേസൗണ്സനില് നടപനിലഭാക്കുനണയ്.  അപകേഭാരലാം  35  ലക്ഷലാം വഭാഴെയ്ക്കുലാം  1000
ചഹക്ടര് പചക്കറനിക്കുലാം  ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  വഭാഴെ,
പചക്കറനി  ഇന്ഷുറന്സയ്  പതീമനിയലാം  സബ്സനിഡനിക്കഭായനി  90  ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്.

ചനല്കൃഷനി കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പദതനി

17(* 587)  ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :
ശതീ  .     ആര്  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .     എന്  .   വനിജയന് പനിള്ള :
ശതീ  .     ചകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചനല്കൃഷനി 3  ലക്ഷലാം ചഹക്ടറനികലക്കയ് വര്ദനിപനിക്കുചമന്ന പഖലഭാപനത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ആവനിഷ്കരനിച പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൂടകൃഷനി  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നല്കുന്ന  സഹഭായങ്ങള
എചനഭാചക്കയഭാണയ്;

(സനി)  അരനിവനില  നനിയനണ  വനികധയമഭാക്കുന്നകതഭാചടഭാപലാം  ചനല്കൃഷനി
ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഏതുവനിധത്തനിലള്ള  ഇടചപടലകേളഭാണയ്  നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കു
ന്നചതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 53

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ചനല്കൃഷനി  3  ലക്ഷലാം  ചഹക്ടറനികലക്കയ്  വര്ദനിപനിക്കുകേ
എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  2016-17  വര്ഷലാം  4331.615  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  സമഗ
ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.   കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  4210  ലക്ഷലാം
രൂപയുചട  ആര്.ചകേ.വനി.സവ.  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിടണയ്.   സലാംസഭാനചത്ത
ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2017-18  വര്ഷലാം  7000  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട
തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന :

1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം.

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള്ള ഫണയ്.

3. പകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപഭാല്സഭാഹനലാം.

4. പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുചട പവര്ത്തനചചലവനിനഭായുള്ള പദതനി

5. ചനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  2008-ഡഭാറഭാ
ബഭാങയ് വഭാലനികഡഷന്

6. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം

7. തരനിശുനനിലങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി

8. തരനിശുനനില  ചനല്കൃഷനി  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഞഭായ
ത്തുതല അവഭാര്ഡയ്

9. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പു കൃഷനി ആക്കുന്നതനികലക്കഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം

10. നഗരപകദശങ്ങളനിലലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലലാം  കപഭാജക്ടടനി
സഭാനത്തനിലള്ള ചനല് കൃഷനി വനികേസനത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം.

11. ചനല്വര്ഷകത്തഭാടനുബനനിചയ്  ചനല്  കൃഷനിയനില്  നൂതനഭാശയങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം.

12. പദതനി പവര്ത്തനത്തനിനഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം.

13. രജനികസ്ട്രഡയ് വനിത്തുല്പഭാദന പദതനി

14. കബഭാക്കയ് തലത്തനിലള്ള സലാംകയഭാജനത്തനിനഭായനി പദതനി അധനിഷനിത
സഹഭായലാം.

15. ചനലയ്ല്ല്  പഭാകദശനികേമഭായനി  സലാംസരണലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  സറസയ്
മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി.
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കമല്  പരഭാമര്ശനിച  പദതനികേളുചട  വനിശദ  വനിവരങ്ങള  അനുബനമഭായനി*

കചര്ക്കുന :

(ബനി)  ചനല്കൃഷനിയനില്  കൂടകൃഷനി  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കമല്
പരഭാമര്ശനിച പദതനികേള കൂടഭാചത ആര്.ചകേ.വനി.സവ.  പദതനി പകേഭാരമുള്ള എലഭാ
ആനുകൂലലങ്ങളുലാം പഭാടകശഖര അടനിസഭാനത്തനില് നല്കേനി വരുനണയ്.

(സനി)  അരനിവനില  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസപകകേഭാ  കകേരളത്തനിലടനതീളലാം
മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേള, സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേള എന്നനിവ വഴെനി സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് (മട
ഇനലാം - 24/kg, ജയ, കുറുവ   25/kg, പചരനി - 23/kg) അരനി വനിതരണലാം ചചയ്തുവരുന.
ഏകേകദശലാം  1.35  ലക്ഷലാം  ചമട്രൈനികേയ്  ടണ്  അരനി  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
ഇപകേഭാരലാം വനിതരണലാം ചചയനിടണയ്. കകേരളത്തനിചല 14 ജനിലകേളനില് നനിന്നയ് സസപകകേഭാ ചനലയ്ല്ല്
സലാംഭരനിക്കുന.   ഒരു  വര്ഷലാം  ഏകേകദശലാം  5.6  ലക്ഷലാം  ടണ്  ചനലയ്ല്ല്  സലാംഭരനിക്കുന.
ഇപകേഭാരലാം സലാംഭരനിക്കുന്ന ചനലനില് നനിന്നയ് ലഭലമഭാകുന്ന 3.8 ലക്ഷലാം ടണ് അരനി ചപഭാതു
വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട  കറഷന്  കേടകേളവഴെനി  വനിതരണലാം  ചചയന.  ഈ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന പദതനികേള വഴെനി കേര്ഷകേചന്റെ ചചലവയ്
കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം  ആദഭായലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കൂടവഭാനുലാം  കേഴെനിയുലാം.
നനിലവനിചല സമഗ ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി ഗ്രൂപയ് ഫഭാമനിലാംഗയ് അടനിസഭാനത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാല് 20-40% വചര ചചലവയ് കുറയ്ക്കുവഭാന് കേഴെനിയുലാം. കൂടഭാചത കേഭാര്ഷനികേ
യനവല്ക്കരണലാം,  കൃതലസമയത്തുള്ള  ജലകസചനലാം,  ഗുണകമനയുള്ള  വനിത്തനിചന്റെ
ഉപകയഭാഗലാം,  കൃതലസമയത്തയ് മണ്ണയ്  പരനികശഭാധനയുചട അടനിസഭാനത്തനിലള്ള വളപകയഭാഗലാം,
കേതീടകരഭാഗ  നനിയനണമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സസ്വതീകേരനിക്കല്,  വനിവനിധ  വനിളപരനിപഭാലന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന,  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെര്  എന്നതീ  കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി
പഭാടകശഖരഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവഴെനി  കൃഷനിചചലവയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനു
പുറകമ ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം സഹഭായനിക്കുലാം.  കൂടഭാചത സലാംസഭാന
വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതനി 1995-നുകശഷലാം കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിചനിടണയ്.

നനിയമവനിരുദ നനിയമനങ്ങള

18(*588 )   ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .   പനി  . :
ശതീ  .     ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .     സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .     ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപനിചല നനിയമവനിരുദ നനിയമനങ്ങള സലാംബനനിച
ആകക്ഷപലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ ;

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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(ബനി)  എങനില്  ഏചതഭാചക്ക  തസ്തനികേകേളനികലക്കുളള  നനിയമനങ്ങചള

സലാംബനനിചഭാണയ് പരഭാതനി ഉയര്ന്നനിടളളതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇസൗ തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുളള നനിയമനത്തനിനയ് നനിലവനിലളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

എചനഭാചക്കയഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ& ബനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  നനിലവനിചല മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചയ് നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപയ് ഡയറക്ടകററനിലലാം

അനുബന  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  സൃഷനിചനിടള്ള  തസ്തനികേകേളനില്  ചഡപന്യൂകടഷന്/

റതീഡനികപഭായ്ചമന്റെയ്/കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനലാം നടത്തുവഭാനഭാണയ് വലവസ

ചചയനിടള്ളതയ്.  പരനിശതീലന  കകേനങ്ങളനില്  ക്ലഭാര്ക്കയ്/കേമ്പന്യൂടര്  ഓപകററര്/പന്യൂണ്

തസ്തനികേകേളനില് കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേചള ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനഭായനി

ഡയറക്ടര്,  സര്ക്കഭാര് പതനിനനിധനി,  പരനിശതീലന കകേനലാം പനിന്സനിപല് എന്നനിവരടങ്ങുന്ന

ഇന്റെര്വന്യൂ കബഭാര്ഡുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് വഴെനി രൂപതീകേരനിചനിടണയ്.  ഈ കബഭാര്ഡഭാണയ്

ആവശലമഭായ കേരഭാര് നനിയമനങ്ങള നടത്തുന്നതയ്.

കകേരളഭാ അഗനിബനിസനിനസയ് കേമ്പനനി 

19(* 589)  ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :

ശതീ  .      ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :

ശതീ  .      എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :

ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളഭാ അഗനിബനിസനിനസയ് കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ആകലഭാചനിക്കു

നകണഭാ; എങനിൽ പസ്തുത കേമ്പനനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാർഷനികേ മൂലലവര്ദനിത ഉലന്നങ്ങളുചട വനിപണനത്തനിനയ് മചറചനലഭാലാം

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനചവന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  നനിലവനിചല  പദതനികേള  മൂലലവർദനവനിനയ്

സഹഭായകേരമഭായ രതീതനിയനിൽ പുനരഭാവനിഷ്ക്കരനിക്കുകമഭാ?
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമഭാര്): 

(എ)  ഉണയ്.  കേര്ഷകേചര വനിപണനിയുമഭായനി ബനചപടുത്തുന്നതനിനുലാം കൃഷനിയനില്
നനിനലാം കേഭാര്ഷനികേ വലവസഭായത്തനികലക്കുള്ള മഭാറത്തനിനയ് സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം മൂലലവര്ദനവയ്
കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അനുബന പവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  കകേരള അകഗഭാ
ബനിസനിനസയ്  കേമ്പനനി  (KABCO)  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  സസ്വതനവലാം
ചതഭാഴെനില്പരവമഭായ  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  'ചസഷലല്  പര്പസയ്  ചവഹനിക്കനിള'
ആയനി  ഇനലന്  കേമ്പനനി  നനിയമപകേഭാരലാം  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയന്ന  ഈ  കേമ്പനനി  കകേരളത്തനിചല
കേഭാര്ഷനികേ സലാംസരണ കമഖലയയ് ഒരു പുത്തനുണര്വയ്  നല്കുചമന്നയ് പതതീക്ഷനിക്കുന.
അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള,  അകഗഭാ  മഭാളുകേള,  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള എന്നനിവചട  സഭാപനലാം,
കകേരളത്തനില്  പഭാകദശനികേമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേള,  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങള,
നഭാണലവനിളകേള മുതലഭായവയുചട പഭാകദശനികേവലാം കദശതീയവലാം അനര്കദ്ദേശതീയവമഭായ
വനിപണനലാം  ഇതുവഴെനി  സഭാദലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  സര്കവകേള,  സഭാദലതഭാ  പഠനങ്ങള
ഏചറടുക്കുകേ,  പുതനിയ വനിപണനികേള കേചണത്തുകേ,  വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദല കപഭാര്ടല്,
ഇ-ചകേഭാകമഴയ്,  ഐ.വനി.ആര്.എസയ്.  സനിസ്റ്റേലാം  എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കുകേ മുതലഭായ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
കകേരള അകഗഭാ ബനിസനിനസയ് കേമ്പനനി മുകഖന ഏര്പടുത്തുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുചട  മൂലലവര്ദനവയ്  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
എസയ്.എഫയ്.എ.സനി.  മുകഖന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനണയ്. 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളുചട പഭായനിലാംഗയ്,  ബഭാന്ഡനിലാംഗയ്,  വനിപണനലാം
തുടങ്ങനിയവയനിചലലഭാലാം സലാംരലാംഭകേചര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
ഇനലന് ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടയ് ഓഫയ് പഭാകക്കജനിലാംഗയ്,  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടയ് ഓഫയ് റൂറല് മഭാകനജുചമന്റെയ്,
ആനനയ്  തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളുചട  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  പഭായനിലാംഗയ്,
ബഭാന്ഡനിലാംഗയ്,  വനിപണനലാം  എന്നനിയവചട  നൂതന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള എസയ്.എഫയ്.എ.സനി. മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം പസ്തുത
സഭാപനങ്ങളനില് പരനിശതീലനലാം കനടനിയ വനിദഗ്ദ്ധചര സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള  കേണ്സളടന്റുമഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  'മൂലലവര്ദനവയ്,  വനിളചവടുപനിനയ്  കശഷമുള്ള
പരനിപഭാലനലാം,  കതന്  ഉല്പഭാദനലാം,  അകഗഭാ  ബനിസനിനസയ്  കേമ്പനനി'  എന്നനിവയഭായനി
ആചകേ  2700  ലക്ഷലാം രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്.  ഇതനില് മൂലലവര്ദനവയ്
യൂണനിറ്റുകേളക്കയ്  (ചചറുകേനിട/ഇടത്തരലാം  യൂണനിറ്റുകേള,  വലക്തനിഗത/സസ്വയലാംസഹഭായ  സലാംഘങ്ങള
അടനിസഭാനമഭാക്കനി ഗഭാമപഞഭായത്തയ് തലത്തനിചല യൂണനിറ്റുകേള, സര്ക്കഭാര്/ ചപഭാതുകമഖല/
സഹകേരണ തലത്തനിചല യൂണനിറ്റുകേള)  സഹഭായലാം,  പുതനിയ ഇന്കുകബഷന് ചസന്റെറുകേള
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സഭാപനിക്കല്,  ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് മൂലലവര്ദനവയ് കമഖലയനില് സഭാകങതനികേവനിദല
സ്ഫുടലാം ചചയന്നതനിനുള്ള സഹഭായലാം,  കതനുല്പഭാദനലാം,  സലാംസരണലാം,  അകഗഭാ  ബനിസനിനസയ്
കേമ്പനനി സഭാപനിക്കല്,  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് സഭാകങതനികേ വനികേസനത്തനിനുള്ള സഹഭായലാം,
നതീര സലാംസരണ കപഭാജക്ടുകേളക്കയ് സഹഭായലാം തുടങ്ങനിയ ഘടകേങ്ങള ഉളപടുത്തനിയനിടണയ്.
2017-18  വര്ഷത്തനില് നൂതന പദതനികേളഭായ  'പകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേളനില്'
ചനലയ്ല്ല്,  പചക്കറനി,  ചതങ്ങയ്,  വഭാഴെ,  പുഷ്പകൃഷനി എന്നതീ പധഭാന വനിളകേചളയുലാം ആദനിവഭാസനി
കമഖലയനിചല  കൃഷനി  എന്നനിവചയയുലാം  ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.  ഈ  കമഖലകേളനില്
വനിത്തയ്  വനിതരണലാം  മുതല്  വനിളചവടുപ്പുലാം  ഉല്പന്ന  സലാംസരണവലാം  മൂലലവര്ദനവലാം
വനിപണന സലാംവനിധഭാനവലാം അതഭാതയ് കമഖലയനില്ത്തചന്ന സജതീകേരനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലള്ള
വനിവനിധ പവര്ത്തനങ്ങളുചട സലാംകയഭാജനമഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

വനിവഭാഹങ്ങളക്കയ് ഹരനിതകപഭാടഭാകക്കഭാള

20(*590 ) ശതീ  .   ചകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .     എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .     തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .     അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവഭാഹങ്ങളക്കയ്  ഹരനിതകപഭാടഭാകക്കഭാള  നനിര്ബനമഭാക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ;
ഇതനിചന്റെ പഭാരലാംഭപവര്ത്തനങ്ങള എവനിചടചയഭാചക്കയഭാണയ് ആരലാംഭനിചനിടള്ളതയ്;

(ബനി)  കേലലഭാണമണ്ഡപങ്ങള,  ടസൗണ്ഹഭാളുകേൾ  എന്നനിവനിടങ്ങളനില് പഭാസ്റ്റേനികേയ്,
ചതര്കമഭാകക്കഭാള  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നനിചലന്നയ്  ഉറപയ്  വരുത്തുവഭാന്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(സനി) ഏതയ് ഏജന്സനിചയയഭാണയ് ഇതനിനഭായനി ചുമതലചപടുത്തനിയനിടള്ളതയ്;

(ഡനി) ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന് പസ്തുത ഏജന്സനിക്കയ് അധനികേഭാരമുകണഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ) : 

(എ &ബനി) ഇല.

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഏജന്സനിചയ ചുമതലപടുത്തനിയനിടനില.

(ഡനി) ബഭാധകേമല.
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വഭാര്ഷനികേ പദതനിയുചട മഭാര്ഗ്ഗകരഖ

21(*591 )  ശതീമതനി സനി  .   ചകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായുള്ള ആദലചത്ത  വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയുചട മഭാര്ഗ്ഗകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില്  ഊന്നല്  നല്കുന്ന  കമഖലകേള
ഏചതഭാചക്കയഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി  പഭാകദശനികേ സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്
പദതനി  അടങലനില്  നനിനലാം  എത്രകകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  നതീക്കനി  വചനിടള്ളചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്): 

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ച  സകേവരനിക്കുന്നതനിചനഭാപലാം  പരനിസനിതനി  രക്ഷ
ഉറപഭാക്കഭാന് മണലാം  ജലവലാം  ഇതര പകൃതനി  വനിഭവങ്ങളുലാം  കൃഷനിയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കല്
ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല-ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സസൗകേരലങ്ങള,  ചതഭാഴെനില്  സനപുണലലാം,
മനുഷലവനിഭവകശഷനി  എന്നനിയവചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ചമചചപടുത്തല്,  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം,
കകേവല  ദഭാരനിദലാം,  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ചചയല്,  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവനരഹനിതരുലാം
അഗതനികേളുമനിലഭാത്ത സലാംസഭാനമഭായനി കകേരളചത്ത മഭാറ്റുകേ എന്നതീ കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണയ്
മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില് മുന്ഗണന നല്കേനിയനിടള്ളതയ്.  കൂടഭാചത,  സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവന ചചയന്ന
ആര്ദലാം, സലഫയ്, ചപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം, ഹരനിത കകേരളലാം എന്നതീ
നഭാലയ്  മനിഷനുകേളനിലൂചട  ഉല്പഭാദന കസവന കമഖലകേളുചട സമഗവനികേസനത്തനിനുലാം
മുന്ഗണന നല്കേനിയനിടണയ്. നഗര പകദശങ്ങളനില് ഖര, ദവല, മഭാലനിനല സലാംസരണലാം,
ജല  കസഭാതസ്സുകേളനിചല  മഭാലനിനലലാം,  കചരനികേളുലാം  അവയുചട  വനികേസനവലാം  ഭൂരഹനിത-
ഭവന  രഹനിതരുചട  പഭാര്പനിട  പശ്നങ്ങള,  വര്ദനിചവരുന്ന  വഭാഹനചപരുപവലാം  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം
മൂലമുണഭാകുന്ന പരനിസനിതനി പശ്നങ്ങള, ചപഭാതുസലങ്ങളുചട കുറവയ് എന്നതീ പശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്ന പദതനികേളക്കഭാണയ് മുന്ഗണന നല്കേനിയനിടള്ളതയ്.
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(സനി)  ഗഭാമ/കബഭാക്കയ്/ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേള ചപഭാതുവനിഭഭാഗലാം വനികേസന ഫണനിചന്റെ
യഥഭാക്രമലാം  25%,  30%,  40%  എന്നനിവയനിലധനികേരനിക്കഭാചതയുലാം  പടനികേജഭാതനി  ഉപപദതനി
വനിഹനിതത്തനിചന്റെയുലാം പടനികേ വര്ഗ്ഗ  ഉപപദതനി  വനിഹനിതത്തനിചന്റെയുലാം  30  ശതമഭാനത്തനില്
അധനികേരനിക്കഭാചതയുമുള്ള തുകേ പശഭാത്തല കമഖലയനില് വകേയനിരുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.
നഗരസഭകേള ചപഭാതുവനിഭഭാഗലാം വനികേസന ഫണനിചന്റെ 50 ശതമഭാനത്തനിലധനികേരനിക്കഭാചതയുലാം
പടനികേജഭാതനി ഉപപദതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ ഉപപദതനി വനിഹനിതത്തനിചന്റെ  30  ശതമഭാനത്തനില്
അധനികേരനിക്കഭാചതയുമുള്ള തുകേ പശഭാത്തല കമഖലയനില് വകേയനിരുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.

തുറമുഖങ്ങളുചട നവതീകേരണലാം

22(* 592) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .      പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .      സഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .       എലാം  .    വനിന്ചസന്റെയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തുറമുഖങ്ങളുചട  നവതീകേരണത്തനിനയ്  എചനലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേള
ആസൂത്രണലാം ചചയനിടചണന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നവതീകേരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എചനലഭാലാം അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളഭാണയ്
ഉളചപടുത്തനിയനിടള്ളചതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായുള്ള  തുകേ  എങ്ങചന  സമഭാഹരനിക്കുവഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    രഭാമചനന്
കേ  ടന്നപള്ളനി) :

(എ)  ചകേഭാലലാം,  അഴെതീക്കല്,  ചപഭാന്നഭാനനി,  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  ആലപ്പുഴെ,  കബപ്പൂര്,
വനിഴെനിഞ്ഞലാം  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങള  കകേഭാസ്റ്റേല്  ഷനിപനിലാംഗയ്  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി
നവതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചകേഭാലലാം തുറമുഖത്തയ് പഭാസഞര്
ചടര്മനിനലനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം, വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖചത്ത സതീകവര്ഡയ് വഭാര്ഫനിചന്റെ നതീളലാം
കൂടല്,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖചത്ത   ബര്ത്തനിചന്റെ  നതീളലാം  കൂടല്,  എന്നതീ  പവൃത്തനികേള
വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണയ്.  46  കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കനില് ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തുറമുഖലാം
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.  ചപഭാന്നഭാനനി തുറമുഖലാം ചപഭാതു
സസ്വകേഭാരല പങഭാളനിത്തകത്തഭാചടയഭാണയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനഭായനി മലബഭാര് കപഭാര്ട്സയ്
ചചപവറയ് ലനിമനിറഡയ് തയഭാറഭാക്കനിയ പദതനിയനുസരനിചയ് 763 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവനില്
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ചപഭാന്നഭാനനിയനില് തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചനിടണയ്.  ആലപ്പുഴെ തുറമുഖലാം മറതീനയഭായനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  അഴെതീക്കല്  തുറമുഖത്തനിചന്റെ
വനികേസനത്തനിനഭായനി 496 കകേഭാടനി രൂപയുചട പദതനിക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിടണയ്.

(ബനി)  നവതീകേരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചചറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളനിചല അടനിസഭാന
സസൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  അടനിസഭാന
സസൗകേരലങ്ങളഭായ ചഭാനല്, കബസനിന്, വഭാര്ഫയ് എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കുകേ, ചഭാനലനിചന്റെയുലാം
കബസനിചന്റെയുലാം ആഴെലാം കൂടകേ,  വലനിയ ചരക്കയ് കേപലകേളക്കയ് സസൗകേരലലാം ഒരുക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  തുറമുഖങ്ങളനില് ആഴെലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ,  ഇ.ഡനി.ഐ.  സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ,
ചരക്കുനതീക്കലാം സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  റതീചയ്  സ്റ്റേഭാക്കര്,  ചക്രയനിന്,  ചവയനിലാംഗയ്  ചമഷതീന്,
കഫഭാര്ക്കയ് ലനിഫയ്, ചവസല് ട്രൈഭാഫനികേയ് മഭാകനജുചമന്റെയ് സനിസ്റ്റേലാം തുടങ്ങനിയ സസൗകേരലങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത വലനിയ കേപലകേള അടുക്കുന്നതനിനയ് ടഗ്ഗനിചന്റെ സസൗകേരലവലാം
ഏര്ചപടുത്തനിയനിടണയ്.

(സനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതത്തനിനുപുറചമ നബഭാര്ഡയ് ധനസഹഭായലാം,
കേനിഫ്ബനി മുകഖനയുള്ള ധനസഹഭായലാം,  കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ ധനസഹഭായലാം എന്നനിവ
വഴെനി തുകേ സമഭാഹരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ഓണ്സലന് അകപക്ഷ

23 (* 593)  ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .     അടൂര് പകേഭാശയ് :
ശതീ  .     എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .     ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
അകപക്ഷകേള  ഓണ്സലനഭായനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങളുചട  ലലാംഘനങ്ങള  കേചണത്തുന്നതനിനുലാം
തടയുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സകേചക്കഭാണനിടള്ളചതന്നയ് വനിവരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എചനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ചപടു
ത്തനിയനിടണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനലഭാലാം?
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്): 

(എ)  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില.  ആയതയ്  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു

ന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച വരനികേയഭാണയ്.

(ബനി&സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം

വനിജനിലന്സയ്  സസ്വഭാഡയ്  രൂപതീകേരനിചനിടണയ്.  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചപര്മനിറനിനുള്ള

അകപക്ഷകേളനികനലലാം  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  നമ്പരനിടഭാനുള്ള  അകപക്ഷകേളനികനലലാം

ഫതീല്ഡയ്  തലത്തനില്  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങളുചട

ലലാംഘനങ്ങള  ഇചലന്നയ്  തകദ്ദേശഭരണ  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.

അനധനികൃതമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചനിടള്ള  ചകേടനിടങ്ങളുചട  കേഭാരലത്തനിലലാം  അനധനികൃതമഭായനി

നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടള്ള  ചകേടനിടങ്ങളുചട  കേഭാരലത്തനിലലാം  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള

സകേചക്കഭാള്ളുന്നതനിനയ്  നഗരസഭകേളക്കയ് അധനികേഭാരമുണയ്.  അവധനി ദനിവസങ്ങളനിചല

അനധനികൃത  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  തടയുന്നതനിനയ്  നഗരസഭഭാ  ചസക്രടറനി,  നഗരസഭ

എഞനതീയര്/ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനിയുമഭായനി  ബനപട  ഉകദലഭാഗസര്,  നഗര-

ഗഭാമഭാസൂത്രണ വകുപനിചല ജനിലഭാ ടസൗണ് പഭാനര്/ചഡപന്യൂടനി ടസൗണ് പഭാനര്, ബനചപട

തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനത്തനിചന്റെ  ചുമതലയുള്ള  റതീജനിയണല്  കജഭായനിന്റെയ്  ഡയറക്ടര്

എന്നനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായുള്ള  ഒരു  സസ്വഭാഡയ്  രൂപതീകേരനിചചകേഭാണയ്  ഉത്തരവഭായനിടള്ളതഭാണയ്.

കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നഗരസഭഭാ ചസക്രടറനി പുറചപടുവനിക്കുന്ന ഉത്തരവനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലലാം മറ്റുലാം  നഗരസഭഭാ ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധന നടത്തനി നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചവരുനണയ്.  കൂടഭാചത സര്ക്കഭാരനില് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില്

രൂപതീകൃതമഭായനിടള്ള ചതീഫയ് ടസൗണ് പഭാനര് വനിജനിലന്സനിനയ് ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളക്കയ്

വനിരുദമഭായനി നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയനിടള്ളതുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന്നതുമഭായ ചകേടനിടങ്ങള

പരനികശഭാധനിചയ്  നടപടനിക്കയ്  ശനിപഭാര്ശ  ചചയന്നതനിനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അനധനികൃതമഭാചണന്നയ്

കേഭാണുന്നപക്ഷലാം  അവ  നനിര്ത്തനിവയ്പനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവ  ചപഭാളനിച  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം

ബനചപട തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കയ്  കനരനിടയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  നല്കേനിയനിടണയ്.   ചതീഫയ്  ടസൗണ്  പഭാനര്

വനിജനിലന്സനിചന്റെ പരനിധനിയനില് സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം

ടസൗണ് ആന്റെയ് കേണ്ട്രൈനി പഭാനനിലാംഗയ് വകുപനിചല എലഭാ ഓഫതീസുകേളുലാം ഉളചപടുനണയ്.
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രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന

24(*594 )  ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ചപഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് :
ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുചട വനികേസനത്തനിനഭായനി എചനലഭാലാം കകേനസഹഭായങ്ങളഭാണയ്
ലഭനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് കൂടുതല് സമഗമഭായ പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിക്കു
ന്നതനിനയ്  രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസയ്  കയഭാജന പകേഭാരലാം  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിചനിടള്ളതയ്;

(സനി)  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി എചനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ആര്.ചകേ.വനി.സവ.-യനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുചട വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള സലാംസഭാന പദതനികേള
ആര്.ചകേ.വനി.സവ. പദതനിയുമഭായനി സമനസ്വയനിപനിചയ് നടപനിലഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ
എന്നയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) ചുവചട കചര്ത്തനിരനിക്കുന. വനിവനിധ കകേന പദതനികേളനിലൂചടയുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായമഭാണയ്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുചട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേന  സര്ക്കഭാര്
നല്കേനിവരുന്നതയ്.

50%   കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള

നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡയ് പദതനി (CDB) 

60%   കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള

1. നഭാഷണല് കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന് പദതനി (MIDH) 

2. കദശതീയ ഔഷധ സസലമനിഷന് (NMMP) 

3. കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ മനിഷന് - ചനലയ്ല്ല് പയര് (NFSM) 

4. വൃഷനി പകദശ വനികേസനലാം  (ചറയനിന് ചഫഡയ് ഏരനിയ ചഡവലപ്ചമന്റയ്  -
RAD) 
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5. നഭാഷണല് മനിഷന് ഓണ് ഓയനില് സതീഡയ് ആന്റെയ് ഓയനില് പഭാലാം (NMOOP)

6. ആത പദതനി (SMAE) 

7. കസഭായനില് ചഹല്ത്തയ് കേഭാര്ഡയ്  &  കസഭായനില് ചഹല്ത്തയ് മഭാകനജുചമന്റെയ്  -

(SHC & SHM ) 

8. പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന - (PKVY)

9.   പധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായതീ കയഭാജന (PMKSY)

10. കേഭാര്ഷനികേ യനവല്ക്കരണലാം (SMAM)

11. രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന (RKVY)

12. കകേന സഹഭായകത്തഭാചടയുള്ള വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതനി   (Government

of India  supported crop insurance)

100%   കകേന സഹഭായകത്തഭാചടയുള്ള പദതനി

ബകയഭാഗലഭാസയ് ആന്റെയ് ചമനുവര് മഭാകനജുചമന്റെയ് (NBMMP) 

(ബനി)  കൃഷനിയുചടയുലാം അനുബന കമഖലകേളുചടയുലാം ഉല്പഭാദന വര്ദനവനിനുലാം

അടനിസഭാന  സസൗകേരലവനികേസനത്തനിനുലാം  കവണനിയുള്ള  കപജക്ടുകേളഭാണയ്  രഭാഷതീയ

കൃഷനി  വനികേഭാസയ്  കയഭാജനവഴെനി  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കകേന  സര്ക്കഭാര്

നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ആര്.ചകേ.വനി.സവ.-ക്കഭായനി  കകേനസര്ക്കഭാര്  പുറപടുവനിചനിടള്ള

മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അനുസരനിചയ്  സമര്പനിക്കുന്ന  പദതനികേള

കകേന ധനസഹഭായത്തനിചന്റെ ലഭലതയനുസരനിചയ് കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പതനിനനിധനികേളകൂടനി

ഉളചപട  സലാംസഭാനതല സഭാങ്ഷനനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനിയുചട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചടയഭാണയ്

നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

(സനി) 2017-18  വര്ഷത്തനില് കൃഷനി അനുബനകമഖലകേളനിചല ആര്.ചകേ.വനി.സവ.

പദതനി പകേഭാരലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിടള്ള കപഭാജക്ടുകേള കസ്റ്റേറയ്  ചലവല് സഭാങ്ഷനനിലാംഗയ്

കേമ്മേനിറനിയുചട അനുമതനി ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് ആര്.ചകേ.വനി.സവ.-ല് ഉളചപടുത്തുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി) കകേന സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിചനിടള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം

അനുസരനിചയ് ആര്.ചകേ.വനി.സവ.  പദതനികേള സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുമഭായനി

സമനസ്വയനിപനിചയ് നടപനിലഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയനില.
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ശുചനിതസ്വനഗര സര്കവ പടനികേ

25 (* 595) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .     തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .     വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :
ശതീ  .     ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ജനകേതീയപസഭാനമഭാക്കുന്ന  സമഗപദതനി,
പഖലഭാപനത്തനില് മഭാത്രലാം ഒതുങ്ങുനചവന്നതയ് വസ്തുതയഭാകണഭാ;

(ബനി)  കകേനസര്ക്കഭാര്  പദതനിയഭായ  സസ്വച്ഛയ്  ഭഭാരതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കകേനനഗരവനികേസന മനഭാലയലാം നടത്തനിയ ശുചനിതസ്വനഗര സര്കവയനില് ആദലചത്ത
250  നഗരങ്ങളുചട പടനികേയനില് കകേരളത്തനിചല ഒരു നഗരവലാം സഭാനലാം പനിടനിചനിടനില
എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(സനി)  2015-ലലാം  2016-ലലാം  നടത്തനിയ  സര്കവകേളനില്  സലാംസഭാനചത്ത
ഏചതങനിലലാം നഗരങ്ങള മുന്പനനിയനിചലത്തനിയനിരുകന്നഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ശുചനിതസ്വ  സലാംസഭാനചമന്ന  കപരനില്  അറനിയചപടനിരുന്ന  കകേരളചത്ത
വരുലാംവര്ഷങ്ങളനിചല ശുചനിതസ്വനഗര സര്ചവ പടനികേയനില് മുന്നനിചലത്തനിക്കുവഭാന് എനയ്
നടപടനികേളഭാണയ് ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) :

(എ) അല.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി) 2015-ല് ശുചനിതസ്വനഗരലാം സര്കവ നടന്നനിരുന്നനില.  2016-ല് ഭഭാരതത്തനിചല
73  നഗരങ്ങചള  ഉളചപടുത്തനി  നടത്തനിയ  സര്കവയനില്  കകേരളത്തനില്നനിനലാം
തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  ചകേഭാചനി എന്നതീ നഗരങ്ങളക്കയ് യഥഭാക്രമലാം  40, 44, 55
എന്നതീ റഭാങ്കുകേള ലഭനിചനിരുന.

(ഡനി)  സസ്വച്ഛയ്  സര്കവക്ഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടത്തചപടുന്ന സര്കവയനില് വനിവരലാം
കശഖരനിക്കചപടുന്ന  പധഭാന  ഘടകേങ്ങളഭായ  (1)  ഖരമഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
(2) വലക്തനിഗത, കേമ്മേന്യൂണനിറനി, പബനിക്കയ് കടഭായയ് ചലറ്റുകേള (3) ചവളനിയനിട വനിസര്ജന
രഹനിത  സനിറനി  (4)  വനിവര  വനിജ്ഞഭാന  വലഭാപനലാം,  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദല
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എന്നനിവയനിലധനിഷനിതമഭായ സസ്വച്ഛതഭാ ആപയ് എന്നതീ കസവനങ്ങളുചട സമയബനനിതവലാം
ഗുണപരവമഭായ  നനിര്വഹണത്തനിലലാം  മഭാകനജുചമന്റെനിലലാം  ശദ  കകേനതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ആയതനികലക്കുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചയ്  കപഭാരഭായ്മകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്ദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിടണയ്.

കുടുലാംബശതീ സമകക്രഭാ സലാംരലാംഭങ്ങള

26(*596 )  ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദയ് :
ശതീ  .     വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീമതനി    യു  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ കുചറ വര്ഷങ്ങളഭായനി  കുടുലാംബശതീ,  സമകക്രഭാ സലാംരലാംഭങ്ങളുചട
പവര്ത്തനങ്ങള പരനിതഭാപകേരമഭായനിരനിക്കുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനിൽ,  ഈ  രലാംഗത്തയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  എലാം.ഇ.സനി.മഭാരുചട
(സമകക്രഭാ എചന്റെർചപണർ കകേഭാ-ഓ  ഡനികനറര്) പവര്ത്തനങ്ങള ഫലപദമഭാകേഭാചത
കപഭായതഭാണയ് ഇതനിനയ് കേഭാരണചമന്നയ് കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  പുതനിയ എലാം.ഇ.സനി.-മഭാചര ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്ന ഈ ഘടത്തനില്,  കേഭാരലക്ഷമതകയഭാചട
പവർത്തനിയ്ക്കുന്ന  എലാം.ഇ.സനി.-മഭാചര  കേചണത്തനി  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം ഈ  രലാംഗത്തയ്
പവര്ത്തനിക്കഭാന്  തഭാത്പരലമുള്ളതുലാം  കയഭാഗലതയുള്ളതുമഭായ  കുടുലാംബശതീ  വനനിതകേളക്കയ്
അവസരലാം  നല്കേനി  കുടുലാംബശതീ  സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  നചടലഭായ  ഈ  കമഖലയുചട
പവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കുടുലാംബശതീ  ഓഡനിറയ്  ആന്റെയ്  അക്കസൗണയ്സയ്  സര്വതീസയ്  ചസഭാസസറനി
(KAASS)  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ? 

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്): 

(എ) ശദയനില്ചപടനിടണയ്.

(ബനി)  ഇല.  എന്നഭാല് ഫണനിചന്റെ അപരലഭാപത കേഭാരണലാം കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങളനില്
സലാംരലാംഭ കമഖലയയ് ആവശലമഭായ പനിന്തുണഭാസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനയ് സഭാധനിക്കഭാചത
വന്നനിടണയ്.

332/2020
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(സനി)  കേഭാരലക്ഷമതകയഭാചട പവര്ത്തനിക്കുന്ന എലാം.ഇ.സനി.-മഭാചര നനിലനനിര്ത്തുകേയുലാം
ജനിലകേളനില് എലാം.ഇ.സനിമഭാരുചട  എണ്ണത്തനില് കുറവയ്  കനരനിടുന്ന പക്ഷലാം കൂടുലാംബശതീ
സലാംവനിധഭാനത്തനില്നനിനലാം  കയഭാഗലതയുലാം  തഭാല്പരലവമുള്ളവചര  എലാം.ഇ.സനിമഭാരഭായനി
കേചണത്തുന്നതുമഭാണയ്.

(ഡനി)  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. KAASS-ചന്റെ ഓഡനിറനിലാംഗയ് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ആവശലമഭായ പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന. എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ഓഡനിറനിലാംഗയ്  കഫഭാര്മഭാറ്റുലാം
മഭാര്ഗ്ഗകരഖയുലാം ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതുലാം ഓഡനിറയ് റനികപഭാര്ടനിലാംഗയ് ഓണ്സലന് ആക്കുന്നതുമഭാണയ്.
കൂടഭാചത സലാംസഭാനചത്ത അയല്ക്കൂട,  സനി.ഡനി.എസയ്.,  എ.ഡനി.എസയ്.  രജനിസ്റ്റേറുകേള
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.

വഴെനികയഭാരക്കചവടക്കഭാരുചട കക്ഷമലാം

27(*597 ) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചനന് :
ശതീ  .     സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വഴെനികയഭാരക്കചവടക്കഭാരുചട കക്ഷമത്തനിനഭായനി എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  വഴെനികയഭാരക്കചവടക്കഭാരുചട  സര്കവ  നടത്തനിയനിടകണഭാ;
ഇചലങനില് ഇത്തരലാം ഒരു സര്ചവ നടത്തുന്നതനിനയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഴെനികയഭാരക്കചവടക്കഭാര്ക്കയ്  ചചലസന്സുലാം  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡുലാം
നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്): 

(എ)  ചതരുവയ് കേചവടക്കഭാര്ക്കുള്ള കക്ഷമപദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിചന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  യഥഭാര്ത  ചതരുകവഭാര  കേചവടക്കഭാചര  കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  സര്കവ

നടനവരനികേയഭാണയ്.  83 നഗരസഭകേളനില് സര്കവ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണയ്.  കൂടഭാചത ചതരുവയ്

കേചവടക്കഭാരുചട  കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങള  സലാംസഭാനതലത്തനില്  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

സഭാകങതനികേ  ഉപകദശലാം  നല്കുന്നതനിനുമഭായനി  വകുപ്പുമനനി  അദലക്ഷനഭായ  ഒരു

"സലാംസഭാനതല ഉപകദശകേ സമനിതനി"ക്കയ് രൂപലാം നല്കേനിയനിടമുണയ്.  നഗരസഭകേളനില്
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ചതരുവയ്  കേചവടക്കഭാരുചട  പതനിനനിധനികേള  ഉളചപടുന്ന  നഗര   ചതരുവയ്   കേചവട

സമനിതനി (ടസൗണ് ചവന്റെനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനി (ടനി.വനി.സനി) 47 നഗരങ്ങളനില് രൂപതീകേരനിചനിടണയ്.

ടനി  കേമ്മേനിറനിയുചട  കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണയ്  ചതരുവയ്  കേചവടക്കഭാര്ക്കുള്ള തനിരനിചറനിയല്

കേഭാര്ഡുലാം സലസന്സുലാം നല്കുന്നതുളചപചടയുള്ള കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

ചതരുവയ് കേചവടക്കഭാരുചട കക്ഷമത്തനിനഭായനി കദശതീയ ചതരുവയ് കേചവട നനിയമത്തനിചന്റെ

ചുവടുപനിടനിചയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ചടവലാം  സതീമുലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിടണയ്.  പസ്തുത

വനിഷയലാം ഇകപഭാള നനിയമവകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  ചടവലാം സതീമുലാം അലാംഗതീകേരനിചയ്

ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിക്കുന്നതനിലൂചട  ചതരുവയ്  കേചവടക്കഭാര്ക്കയ്  നനിയമപരമഭായ  പരനിരക്ഷ

ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  83  നഗരങ്ങളനില്  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണയ്.

കശഷനിക്കുന്ന  10  നഗരങ്ങളനില് ജൂണ് മഭാസകത്തഭാചട  സര്കവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ടനി

നഗരങ്ങളനിലഭായനി 18,337 ചതരുകവഭാര കേചവടക്കഭാചര കേചണത്തനിയനിടണയ്.

(സനി)  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനില് മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്

നഗരസഭകേളനിചല ചതരുവയ് കേചവടക്കഭാര്ക്കയ് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡയ് നല്കേനിയനിടണയ്.

നഗരങ്ങളനില്  ചതരുവയ്  കേചവടക്കഭാര്ക്കുള്ള  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡുലാം  സലസന്സുലാം

നഗര ചതരുവയ് കേചവട സമനിതനിയുചട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ് വനികധയമഭായനി നഗരസഭകേള

നല്കുന്നതഭാണയ്.

കമഭാകടഭാര് ചവഹനിക്കനിള (അചമന്റെയ്ചമന്റെയ്) ബനില്, 2016

28 (*598 )  ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :

ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .  നഭാണു :

ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ശശതീനന് :

ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേനസര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച  കമഭാകടഭാര്  ചവഹനിക്കനിള  (അചമന്റെയ്ചമന്റെയ്)

ബനില്  2016-ചല  ഏചതഭാചക്ക  വലവസകേളഭാണയ്  കകേരളത്തനിചല  കമഭാകടഭാര്

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നതയ്  എന്നയ്  പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാനലാം  സസ്വതീകേരനിചനിടള്ള

നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കതഭാമസയ് ചഭാണനി): 

(എ)  പസ്തുത  ബനില്  പഭാര്ലചമന്റയ്  പഭാസഭാക്കനിയനിടയ്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ചചയയ്
ചടങ്ങളകൂടനി  കകേന  സര്ക്കഭാര്  നനിര്മ്മേനിചയ്  പുറത്തനിറക്കനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ
പുതനിയ നനിയമലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സമൂഹചത്ത എങ്ങചന ബഭാധനിക്കുചമന്ന കേഭാരലത്തനില്
വലക്തത വരനികേയുള.

(ബനി) നനിര്ദ്ദേനിഷ ബനിലനില് സലാംസഭാനചത്തയുലാം ചപഭാതുജനങ്ങചളയുലാം കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനികചക്കഭാവന്ന പശ്നങ്ങള  ചൂണനികേഭാണനിചചകേഭാണയ്,  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ ആശങകേള
കകേന സര്ക്കഭാരനിചന അറനിയനിചനിടണയ്. സഡവനിലാംഗയ് സലസന്സനിനയ് മനിനനിമലാം വനിദലഭാഭലഭാസ
കയഭാഗലത  ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.  സഡവനിലാംഗയ്  സ്കൂളുകേളുചട  നനിയനണലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനഭായനിരനിക്കണലാം.  സഡവനിലാംഗയ്  സലസന്സയ് കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞയ് രണയ്
വര്ഷലാം വചരചയങനിലലാം പുതുക്കഭാനുള്ള സമയലാം നല്കേണലാം, ഇന്ഷസ്വറന്സനിനയ് പരനിധനി
വയ്ക്കുന്ന വലവസ എടുത്തുകേളയണലാം തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ കേഭാരലങ്ങള കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടുത്തനി യനിരുചന്നങനിലലാം ഇചതഭാനലാം കകേനസര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിചയ്  ബനിലനില്
ഉളചപടുത്തനിയതഭായനി  കേഭാണുന്നനില.   ഇനനി,  ഈ  ബനില്  പഭാര്ലചമന്റെയ്  പഭാസഭാക്കനി
നനിയമമഭായതനിനുകശഷലാം ഏല്പനിചയ്  നല്കുന്ന അധനികേഭാരങ്ങളനുസരനിചയ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ചടങ്ങളുണഭാക്കുകേ എന്നതഭാണയ് തുടര് നടപടനിയഭായനി ചചയഭാനുള്ളതയ്.

പചക്കറനിയുല്പഭാദനത്തനിചല സസ്വയലാംപരലഭാപത

29(*599 )  ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .     എലാം  .   സസ്വരഭാജയ് :
ശതീ  .     പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .     ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)പചക്കറനിയുല്പഭാദനത്തനില്  സസ്വയലാംപരലഭാപത  കനടുന്നതനിനഭായനി  ഗഭാമ-
നഗര പകദശങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന പവൃത്തനികേളുചട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേളുചട
ഉപകയഭാഗലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി എന്തു മഭാര്ഗ്ഗമഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിടള്ളതയ്;

(സനി)  കൃഷനിക്കൂടഭായ്മ  (അര്ബന്,  ജനിലഭാ  ക്ലസ്റ്റേറുകേള)  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം
ഇതു വഴെനി വനിപണനവലാം വനിത്തയ് വനിതരണവലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിടള്ള
പവര്ത്തനങ്ങള എചനലഭാമഭാണയ് ?  
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   സുനനില് കുമഭാര്): 

(എ)  പചക്കറനിയുല്പഭാദനത്തനില്  സസ്വയലാംപരലഭാപത  കനടുന്നതനിനഭായനി  ഗഭാമ-
നഗര  പകദശങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പവൃത്തനികേളുചട  2016-17-ചല  പുകരഭാഗതനി
അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ഉര്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പചക്കറനി  വനികേസന
പദതനിയനിന്കേതീഴെനില് തഭാചഴെപറയുന്ന പവര്ത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുന.

1. സൂക്ഷ്മ ജലകസചനലാം /തനിരനിനന ജലകസചനലാം

2. നൂതന  കേഭാര്ഷനികേ  രതീതനികേചളക്കുറനിചള്ള  പരനിശതീലനലാം,  കബഭാധവല്
ക്കരണലാം,  പചരണലാം,  സകേപ്പുസ്തകേങ്ങള  എന്നനിവ  വനിതരണലാം
ചചയല്.

3. മണ്ണയ്  പരനികശഭാധന,  സൂരലതഭാപതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയവയയ്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം നല്കുകേ.

4. ഗുണകമനയുള്ള സതകേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നഴറനികേള
സഭാപനിക്കുകേ.

5. സൂക്ഷ്മ  ജലകസചനലാം,  ജലകസചനലാം  വഴെനിയുള്ള  വളപകയഭാഗലാം
എന്നനിവയയ് ധനസഹഭായലാം നല്കുകേ.

6. നഗരങ്ങളനിചല പചക്കറനി കൃഷനിക്കഭായനി മനിനനി കപഭാളതീഹസൗസുകേള
സഭാപനിക്കുകേ.

7. മണ്ണനിചന  ഫലഭൂയനിഷമഭാക്കുന്നതനിനയ്  മണ്ണയ്  പരനികശഭാധനയുചട
അടനിസഭാനത്തനില്  കുമ്മേഭായലാം,  സൂക്ഷ്മ  മൂലകേങ്ങള  എന്നനിവ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായലാം നല്കുകേ.

8. നൂതന  കൃഷനി  രതീതനികേള  അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ക്ലസ്റ്റേറുകേളക്കയ് ധനസഹഭായലാം നല്കുകേ.

രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പചക്കറനി
വനികേസന പദതനിയനില് തഭാചഴെപറയുന്ന പവര്ത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുന -

1. മഴെ മറകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായലാം നല്കുകേ.

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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2. രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേളുചട ഉപകയഭാഗലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പരനിശതീലനലാം,
കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  പചരണലാം,  സകേപ്പുസ്തകേങ്ങള എന്നനിവ കേര്ഷകേര്ക്കയ്
വനിതരണലാം ചചയകേ.

3. സട്രൈകക്കഭാഡര്മ്മേ,  വഭാലാം  മുതലഭായ  ബകയഭാകേണ്കട്രൈഭാള  ഏജന്റുകേള
കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് തചന്ന ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനയ് ധനസഹഭായലാം നല്കുകേ.

4. രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേളുചട ഉപകയഭാഗലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരളത്തനിചല
എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ക്ലസ്റ്റേറുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്  സജവ  കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  500
ക്ലസ്റ്റേറുകേളനില്  സജവ  കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിടണയ്.

കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  കേര്ശനമഭായനി  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ
പവര്ത്തനങ്ങള  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  2016  ആഗസ്റ്റേയ്  29  മുതല്  ഒകക്ടഭാബര്
7 വചര കൃഷനി വകുപയ് സലാംസഭാനതല കേലഭാമ്പയനിന് നടത്തനിയനിരുന.  കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പദതനിയഭായ  പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനിവനികേഭാസയ്  കയഭാജന  (PKVY)  പദതനി  വഴെനിയുലാം
കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ പരനിശതീലനവലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കേനി വരുന.

(സനി)  2017-18-ല്  അര്ബന്  ക്ലസ്റ്റേറുകേള  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നഗരങ്ങളനിചല മടപഭാവയ് കൃഷനിക്കഭായനി  2000 രൂപ വനിലയുള്ള 37000 കഗഭാബഭാഗയ് യൂണനിറ്റുകേള
75 ശതമഭാനലാം സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് നല്കുന. ഇതനികലക്കഭായനി 555 ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്. കനരകത്ത നല്കേനിയ കഗഭാബഭാഗുകേളുചട പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം
ആവര്ത്തന  ചചലവകേളക്കുമഭായനി  150  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്.
റസനിഡന്റെയ്സയ് അകസഭാസനികയഷനനിചല അര്ബന് ക്ലസ്റ്റേറുകേള ഉളചപടുത്തനി 50 ഹരനിത
ഗ്രൂപയ് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ഇതനിനഭായനി ഓകരഭാ ഹരനിതഗ്രൂപനിനുലാം 50,000 രൂപ ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിടമുണയ്.  ഇതനിനഭായനി  25  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്.
സഭാകങതനികേ  സഹഭായത്തനിനുലാം  വനിപണനത്തനിനുമഭായനി  ഹരനിതമനിത്ര  എന്ന  കപരനില്
സന്നദ കസവകേചര ചുമതലചപടുത്തുന്നതഭാണയ്.

റബര് വനിപണനിയനിചല പതനിസനനി

30(*600)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  റബര്വനിപണനി  പതനിസനനിയനിലഭാചണനലാം  ഇതുമൂലലാം  റബര്കേര്ഷകേര്
ബുദനിമുടനിലഭാചണനമുള്ള വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി) റബർ വനില സനിരത പദതനിയനികലക്കയ് ഈ സര്ക്കഭാര് 500 കകേഭാടനി രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിടചണങനിലലാം  പദതനി  നടത്തനിപനികലയുലാം  പണലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലയുലാം
കേഭാലതഭാമസലാം നനിലവനില് പതനിസനനി സൃഷനിചനിരനിക്കുന്നതയ് ശദയനില് ചപടനിടകണഭാ;

(സനി)  കകേന റബര് നയലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഇടചപടുകമഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ? 

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

(എ)  ഉണയ്.  റബര് കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന ഏറവലാം വലനിയ പതനിസനനി സസ്വഭാഭഭാവനികേ
റബറനിനുണഭായനിടള്ള വനിലയനിടനിവഭാണയ്.   സസ്വഭാഭഭാവനികേ റബറനിചന്റെ വനില അനഭാരഭാഷ
വനിലചയ അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണയ് നനിശയനിക്കചപടുന്നതയ്.  അകതഭാചടഭാപലാം റബറധനിഷനിത
വലവസഭായങ്ങളനില് സസ്വഭാഭഭാവനികേ റബറനിചന്റെ ആവശലകേതയുലാം കേകമ്പഭാളത്തനില് പസ്തുത
ഉല്പന്നത്തനിചന്റെ  ലഭലതയുലാം  വനിലയനില്  വലതനിയഭാനലാം  വരുത്തുന.  പരനിശതീലനലാം
സനിദനിച ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട അഭഭാവവലാം ഈ കമഖല കനരനിടുനണയ്. എന്നഭാല് റബര്
ചപഭാഡക്ഷന്  ഇന്സന്റെതീവയ്  പദതനിപകേഭാരലാം  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ  റബര്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
കേനികലഭാക്കയ് 150/- രൂപ സര്ക്കഭാര് ഉറപ്പു വരുത്തുനണയ്.

(ബനി) റബര് ചപഭാഡക്ഷന് ഇന്സന്റെതീവയ് സതീലാം ആരലാംഭനിചതയ് മുതല് റബര് കബഭാര്ഡയ്
സഭാക്ഷലചപടുത്തുന്ന  ബനില്ലുകേള  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  രണഭാഴ്ചയനിചലഭാരനിക്കല്  തഭാങ്ങുവനിലയുലാം
വനിപണനിവനിലയുലാം  തമ്മേനിലള്ള  വലതലഭാസലാം  കേര്ഷകേചന്റെ  അക്കസൗണനികലക്കയ്  കനരനിടയ്
സകേമഭാറുനണയ്.  2016-17 വര്ഷത്തനില് നതീക്കനി വച 500 കകേഭാടനി രൂപയനില് 451.46 കകേഭാടനി
രൂപ പദതനിയനിനത്തനില് ഇതുവചര ചചലവഴെനിചനിടണയ്.  ഇതനില് 449.77 കകേഭാടനി രൂപ
കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള സബ്സനിഡനി ഇനത്തനിലലാം ബഭാക്കനി തുകേ റബര് ഉല്പഭാദകേ സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള
ഡഭാറഭാ  എന്ട്രൈനി  ചഭാര്ജയ്,  ചകേല്കട്രൈഭാണനിലള്ള  എസയ്.എലാം.എസയ്.  ചഭാര്ജയ്  മുതലഭായ
അനുബന ചചലവകേളക്കുമഭാണയ്.

(സനി)  കകേരളത്തനിചല പധഭാന നഭാണലവനിളയഭായ റബറനിചന അടനിസഭാനചപടുത്തനി
നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായുലാം റബറനിചന്റെ വനിലയനിടനിവയ് തടയുന്നതനിനുലാം വനിലസനിരത
ഉറപ്പുഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി സസ്വഭാഭഭാവനികേ റബറനിചന്റെ ഇറക്കുമതനി തടയണചമനലാം സസ്വഭാഭഭാവനികേ
ഉണക്ക  റബറനിചന്റെ  ഇറക്കുമതനിചങലാം  കൂടന്നതനിനുലാം  കേയറ്റുമതനി  സബ്സനിഡനി
അനുവദനിക്കണചമനലാം തഭാങ്ങുവനില പഖലഭാപനിക്കണചമനലാം മറ്റുലാം വനിവനിധ ആവശലങ്ങളടങ്ങുന്ന
നനികവദനലാം  കകേന സര്ക്കഭാരനിനയ്  സമര്പനിചനിരുനചവങനിലലാം  കലഭാകേ  വലഭാപഭാരകേരഭാര്
പകേഭാരമുള്ള  പതനിജ്ഞഭാബദത  കേഭാരണലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അനുകൂല  തതീരുമഭാനലാം
സകേചക്കഭാള്ളഭാന് കേഴെനിയനിചലന്നഭാണയ് കകേനസര്ക്കഭാര് അറനിയനിചനിടള്ളതയ്. കകേന റബര്
നയലാം സലാംബനനിചലാം ഇകപഭാള കകേനസര്ക്കഭാര് റബര് കബഭാര്ഡനിചന്റെ റതീജനിയണല്
ഓഫതീസുകേള അടചപൂടന്ന സഭാഹചരലങ്ങചളക്കുറനിചലാം  ചര്ചചചയവഭാന് റബര് കേര്ഷകേരുചട
കയഭാഗലാം വനിളനിച കചര്ക്കുവഭാനുലാം ഒരു സര്വ കേക്ഷനി സലാംഘലാം പധഭാനമനനിചയ കേണയ്
കകേരളത്തനിചന്റെ  പശ്നങ്ങള  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അയയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.
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(ii) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

നതീര കേര്ഷകേര്ക്കയ് നല്കുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള

1 (5189)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നതീര  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിപണനവലാം  ലഭാഭത്തനിലഭാകണഭാ
എന്നയ് സർക്കഭാർ പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നതീര  ഉല്പഭാദന  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  എചനലഭാലാം
ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ് നല്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നതീര  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിപണനവലാം  ലഭാഭത്തനിലഭാകണഭാ
എന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  കൃഷനി  വകുപയ്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല്
നതീര ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ഫഭാര്കമഴയ് ചപഭാഡന്യൂസര് കേമ്പനനികേളുമഭായനി ചര്ചകേള നടത്തനി
വരുന.

(ബനി)  നതീര  ഉല്പഭാദന  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാളനികകേര
ഉല്പഭാദകേ  ചസഭാസസറനികേള/ചഫഡകറഷനുകേളക്കയ്  ചകേടനിടയന  സഭാമഗനികേളക്കയ്
ചചലവനിചന്റെ 25 ശതമഭാനലാം പരമഭാവധനി 50 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച നല്കേനിയനിടണയ്.
അതുപകേഭാരലാം  2015-16-ല് സകേപ്പുഴെ നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദകേ കേമ്പനനിക്കുലാം കുറനിയഭാടനി
ഫഭാര്കമഴയ്  ചപഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനിക്കുലാം  കേരപ്പുറലാം  കകേഭാക്കനടയ്  ചപഭാഡന്യൂകസഴയ്  കേമ്പനനിക്കുലാം
50 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം സബ്സനിഡനിയഭായനി നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡയ് മുകഖന
കൃഷനി വകുപനില്നനിനലാം നല്കേനിയനിടണയ്. 2016-17-ല് വടകേര കകേഭാക്കനടയ് ഫഭാര്കമഴയ്
ചപഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനിക്കയ്  നതീര  ഉല്പഭാദന  യൂണനിറയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
44.16  ലക്ഷലാം  രൂപ  കൃഷനി  വകുപനില്നനിനലാം  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡനിനയ്
അനുവദനിചനല്കേനിയനിടണയ്.  നതീര ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നതീര ചടകതീഷലന്
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  നടത്തുന്നതനിനയ്  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല,  നഭാളനികകേര
വനികേസന കബഭാര്ഡയ്,  കകേന കതഭാടവനിള ഗകവഷണ കകേനലാം എന്നതീ സഭാപനങ്ങചള
ചുമതലചപടുത്തനിയനിടണയ്.  കൃഷനി വകുപനിചന്റെ നതീര ചടകതീഷലന് പരനിശതീലന പദതനി
പകേഭാരലാം  2016-17-ല്  കകേരള  സലാംസഭാന  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  75  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച
നല്കേനിയനിടണയ്.  "ചടകകഭാളജനി  മനിഷന് ഓണ്  കകേഭാക്കനടയ്"  എന്ന പദതനിയുചട  കേതീഴെനില്
പദതനി ചചലവനിചന്റെ 25 ശതമഭാനലാം പരമഭാവധനി 50 ലക്ഷലാം രൂപ സബ്സനിഡനിയഭായനി
നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡയ്  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദകേ  കേമ്പനനികേളക്കയ്  നല്കേനി
വരുനണയ്.  നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡയ് നതീര ഉല്പഭാദനത്തനിനുള്ള ചടകകഭാളജനി
സസൗജനലമഭായനി നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദകേ കേമ്പനനികേളക്കയ് നല്കേനിവരുന.  ചവന്ഡനിലാംഗയ്
ചമഷതീനുകേള/വനില്പന  കകേനങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദകേ
ചഫഡകറഷനുകേളക്കുലാം  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദകേ  ചസഭാസസറനികേളക്കുലാം  നഭാളനികകേര
വനികേസന കബഭാര്ഡയ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുനണയ്.
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ഗ്രൂപയ് ഫഭാമനിലാംഗയ് പവര്ത്തനങ്ങള

2 (5190)    ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .     ഡനി  .  ചകേ  .   മുരളനി  :
ശതീ  .     എലാം  .   സസ്വരഭാജയ്  :
ശതീ  .     ചകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനല്കൃഷനിയയ്  അനുകൂല  സഭാഹചരലമുള്ളതുലാം  ഉല്പഭാദന  വര്ദനവനിനയ്
സഭാദലതയുള്ളതുമഭായ പകദശങ്ങള കകേനതീകേരനിചയ്  ചനല്കൃഷനി വനികേസന പരനിപഭാടനികേള
നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പഭാടകശഖരലാം സമനിതനികേളുചട ഗ്രൂപയ് ഫഭാമനിലാംഗയ് പവര്ത്തനങ്ങള കപഭാത്സഭാ
ഹനിപനിക്കഭാന്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിടകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ  ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18  വര്ഷലാം ചനല്കൃഷനിക്കയ് അനുകൂല സഭാഹചരലമുള്ളതുലാം ഉല്പഭാദന
വര്ദനവനിനയ്  സഭാദലതയുള്ളതുമഭായ  കുടനഭാടയ്  കകേഭാള,  ഓണഭാടകേര  ചപഭാക്കഭാളനി,
പഭാലക്കഭാടയ്,  സകേപഭാടയ്,  വയനഭാടയ്,  എന്നതീ  പകദശങ്ങള  കകേനതീകേരനിചയ്  പകതലകേ
അഗനിക്കളചറല് കസഭാണ് എന്ന പദതനിയനില്ചപടുത്തനി ചനല്കൃഷനിക്കയ് ഉപയുക്തമഭാലാംവനിധലാം
പകതലകേ കപഭാജക്ടുകേള വനിഭഭാവനലാം ചചയ്തുവരുന.

(ബനി) സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്. വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

കേഭാര്ഷനികേരലാംഗത്തുണഭായ പനികന്നഭാക്കഭാവസ

3 (5191)     ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .  ജയരഭാജന് :
ശതീ  .     ചകേ  .  സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .     പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .     കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തയ് കേഭാര്ഷനികേരലാംഗത്തുണഭായ പനികന്നഭാക്കഭാവസ
പരനിഹരനിചയ് കൃഷനിയുചട വളര്ച പുനനഃസഭാപനിക്കഭാനഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള
എചനലഭാമഭാണയ്;

*സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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(ബനി)  പകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  മുകഖനയുണഭാകേഭാനനിടയുളള  കനടങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇവയുചട  പഖലഭാപനത്തനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിടളള  നടപടനികേള
എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഭാണലവനിളകേളുചടയുലാം  സുഗനവലഞ്ജനങ്ങളുചടയുലാം  വനിലസനിരതക്കുലാം
ഉലഭാദന-ഉലഭാദനക്ഷമതഭാ വര്ദനവനിനുമഭായനി പദതനികേളുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തയ്  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗത്തുണഭായ
പനികന്നഭാക്കഭാവസ  പരനിഹരനിചയ്  കൃഷനി  വളര്ച  പുനനഃസഭാപനിക്കഭാനഭായനി  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ചുവചട പറയുന്ന പധഭാന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര്

പദതനിയുചട കപരയ് പദതനിയുചട
വനിഹനിതലാം  (ലക്ഷലാം

രൂപയനില്)

1 ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം 7000.00

2 പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസനലാം 8500.00

3 ചതങ്ങയ് കൃഷനി വനികേസനലാം 4500.00

4 സുഗനവലഞ്ജന വനിളകേളുചട വനികേസനലാം 1000.00

5 സഹ-ചടകേയ് അഗനികേളചര് 100.00

6 അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുലാം കസവനലാം നല്കേലലാം 3200.00

7 മൂലലവര്ദനവയ്, വനിളചവടുപനിനയ് കശഷമുള്ള 
പരനിപഭാലനലാം, കതനുല്പഭാദനലാം, കകേരള അകഗഭാ 
ബനിസനിനസയ് കേമ്പനനി സഭാപനിക്കല് എന്നനിവ

2700.00

8 പകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേള 1000.00

9 വനിലസനിരതയ്ക്കു വനിപണനിയനിടചപടല് 1500.00



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 75

(ബനി) സലാംകയഭാജനിതവലാം ഫലപദവമഭായനി പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനി കകേനതീകൃതവലാം
കപഭാജക്ടയ്  അധനിഷനിതവമഭായ ഇടചപടലകേകളഭാചട  ചതരചഞ്ഞടുത്ത വനിളയുചട  പരമഭാവധനി
ഉല്പഭാദനലാം സഭാദലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ചമചചപട വനിപണനലാം സജമഭാക്കനി ചമചചപട വനില
കനടനിചയടുക്കുവഭാനുലാം  പകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല എന്ന പദതനിയനിലൂചട  ലക്ഷലമനിടുന.
ഓകരഭാ കമഖലയനിലലാം ഉല്പഭാദനലാം,  വനിപണനലാം,  സലാംസരണലാം,  മൂലലവര്ദനവയ്,  സലാംഭരണലാം
തുടങ്ങനി സമസ്ത കേഭാര്ഷനികേ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടപനിലഭാക്കുകേവഴെനി ഓകരഭാ കമഖലയുലാം
സസ്വയലാംപരലഭാപമഭാകേ  ണചമന്നഭാണയ്  വനിഭഭാവന  ചചയനിടള്ളതയ്.  'പകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലകേള'  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിക്കഭായനി  സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില്  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 1000 ലക്ഷലാം രൂപ നതീക്കനിവചനിടണയ്.  പധഭാന വനിളകേളക്കഭായനി
സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിചനിടള്ള പകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേള തഭാചഴെപറയുലാം പകേഭാരമഭാണയ് :

ചനലയ്ല്ല് - കുടനഭാടയ്, കകേഭാള പകദശലാം, ഓണഭാടകേര, ചപഭാക്കഭാളനി,
പഭാലക്കഭാടയ്, സകേപഭാടയ്, വയനഭാടയ്

പചക്കറനി - കദവനികുളലാം, കേഞ്ഞനിക്കുഴെനി, പഴെയന്നൂര്, ചനിറ്റൂര്, 
ചകേഭാലകങഭാടയ്

പഴെലാം - തൃശ്ശൂര്

പൂക്കള - വയനഭാടയ്

നഭാളനികകേരലാം - കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

(സനി)  നഭാണലവനിളയഭായ റബറനിചന്റെ  വനിലസനിരതയഭായനി  റബര് ചപഭാഡക്ഷന്
ഇന്ചസന്റെതീവയ് സതീലാം എന്ന പദതനിക്കയ് 500 കകേഭാടനി രൂപ പദതനികയതര ഇനത്തനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്.  ഇതനുസരനിചയ്  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ചബഞയ്മഭാര്ക്കയ്  വനിലയഭായ കേനികലഭാഗഭാമനിനയ്  150  രൂപയുലാം   വനിപണനി
വനിലയുലാം  തമ്മേനിലള്ള വലതലഭാസലാം  അവരുചട  അക്കസൗണനികലക്കയ്  ചക്രഡനിറയ്  ചചയ്തുവരുന.
സുഗനവലഞ്ജനവനിളകേളഭായ കുരുമുളകേയ്, ഇഞനി, മഞ്ഞള, ഗഭാമ്പൂ, ജഭാതനി എന്നനിവയുചട
കൃഷനിവലഭാപനലാം, ഉല്പഭാദനലാം, ഉല്പഭാദനക്ഷമതഭാ വര്ദനവയ് എന്നനിവയഭായനി 'സുഗനവലഞ്ജന
വനിളകേളുചട വനികേസനലാം' എന്ന കപരനില് 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  10  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് പദതനി വനിഹനിതമഭായനി ബഡ്ജറനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  കൂടഭാചത  വയനഭാടയ്  പഭാകക്കജനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വയനഭാടയ്
ജനിലയനിചല  കുരുമുളകേയ്  കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  13.30  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറയ്
വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിചനിടണയ്.  കൂടഭാചത ചചറുകേനിട കേര്ഷകേര് ചകേഭാളുനയ് വനിപണനിയനില് കനരനിടുന്ന
പശ്നങ്ങള  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  വകുപ്പൂമനനി  പതീരുകമടയ്  എലാം.എല്.എ.-യുചട
സഭാന്നനിദലത്തനില് കേര്ഷകേരുകടയുലാം ടതീ കബഭാര്ഡയ്,  United Planters' Association
of South India (UPASI),  കതയനില ഫഭാക്ടറനി ഉടമകേള എന്നനിവരുചട പതനിനനിധനികേളുചട
ഒരു  കയഭാഗലാം  വനിളനിചയ്  കചര്ക്കുകേയുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഓഹരനി  ഉടമസഭാവകേഭാശമുള്ള



76 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  23, 2017

ഫഭാര്മര്  ചപഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തു.  മൂന്നയ്
ചചറുകേനിട  കതയനില  സലാംസരണ  ഫഭാക്ടറനികേള  ഈ  കേമ്പനനികേളുചട  ഉടമസതയനില്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശമുണഭാകുകേയുലാം  ആയതയ്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച
വരനികേയുമഭാണയ്.

കേര്ഷകേ വനിപണനികേള

4 (5192) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.യുചട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  എത്ര
കേര്ഷകേ വനിപണനികേള പവര്ത്തനിച വരുനചവന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിപണനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിശയനിചനിടള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യുചട  കേതീഴെനില്  സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ  277
സസ്വഭാശയ കേര്ഷകേ സമനിതനികേള പവര്ത്തനിചവരുന.

(ബനി) 1. വനിപണനിയുചട പവര്ത്തന കമഖലയനില് കുറഞ്ഞതയ് കേസൗണ്സനിലനിചന്റെ
7  സസ്വഭാശയ സഘങ്ങള ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.  ഒരു വനിപണനിയനില്
15-ലധനികേലാം സലാംഘങ്ങള രജനിസ്റ്റേര് ചചയഭാന് പഭാടുള്ളതല.

2. വനിപണനിയനില്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയനിരനിക്കുന്ന  സലാംഘങ്ങളനിചല  25%
വരുന്ന  കേര്ഷകേകരഭാ  അചലങനില്  50  കപകരഭാ  വനിപണനിയനില്
അലാംഗതസ്വചമടുത്തനിരനിക്കണലാം.

3. വനിപണനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് തയഭാറഭായ എലഭാ സസ്വഭാശയ സലാംഘങ്ങളുലാം
ശഭാക്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലള്ളതഭായനിരനിക്കണലാം.  അതഭായതയ്  സലാംഘലാം
തുടങ്ങനി 4 മഭാസചമങനിലലാം കേഴെനിഞ്ഞവയുലാം കൃതലമഭായനി മതീറനിലാംഗയ് കൂടുന്നവരുലാം
സലാംഘതല പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നവരുലാം ആയനിരനിക്കണലാം.

4. 80%  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗങ്ങചളങനിലലാം  കൂടഭായ  വനിപണനചത്തക്കുറനിചള്ള
പരനിശതീലനലാം ലഭനിചവരഭായനിരനിക്കണലാം. എലഭാ സസ്വഭാശയ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം
കമല്പറഞ്ഞ പരനിശതീലനലാം ലഭനിചനിരനിക്കണലാം.

5. വനിപണനി  ആരലാംഭനിചയ്  3  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  50  ചമട്രൈനികേയ്  ടണ്
(പചക്കറനി)/70 ചമട്രൈനികേയ് ടണ് (വഭാഴെ) /65 ചമട്രൈനികേയ് ടണ് (പചക്കറനി
&  വഭാഴെ)  എന്ന  കതഭാതനിചലങനിലലാം  ഉല്പന്നലാം  വനിറഴെനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കണലാം. കുറഞ്ഞതയ് 225 ചമട്രൈനികേയ് ടണ് ഉല്പന്നലാം എങനിലലാം
ഒരു വര്ഷലാംചകേഭാണയ് വനിറഴെനിക്കഭാന് കേഴെനിയണലാം.
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കൃഷനി വകുപയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

5 (5193)     ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .     ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .     വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .     മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി. :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എചനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നചതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; ഓകരഭാ പദതനികേളനില് നനിനലാം
കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭലമഭാകുന്ന സഹഭായങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാ ക്കുകമഭാ;

(ബനി) കൃഷനി വകുപയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേചളപറനി ജനങ്ങചള കബഭാധവല്ക്കരനി
ക്കുന്നതനിനയ് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുനചവന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ  ?

 

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാര്ഷനികേ കമഖല ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുലാം നനിലവനിലള്ള ഉല്പഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ആവനിഷ്കരനിചനിടള്ള
സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള തഭാചഴെപറയുന്നവഭാണയ്.  ടനി  പദതനികേളനിലൂചട  ധനസഹഭായലാം/
സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം,  വനിത്തയ്,  വളലാം,  കേതീടനഭാശനിനനി,  മണ്ണയ് എന്നനിവയുചട ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന, കേഭാര്ഷനികേ വനിജ്ഞഭാപന വലഭാപനലാം, കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ് നഷപരനിഹഭാരലാം,
സജവ സവവനിധല സലാംരക്ഷണലാം,  അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനലാം,  കൃഷനി കപഭാത്സഭാഹനലാം
ചപന്ഷന്  തുടങ്ങനിയ  സഹഭായങ്ങള  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  വനിഭഭാവനലാം
ചചയന.

1. ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം.

2. പഭാകദശനികേ സവനികശഷതയുള്ള വനിളകേളുചട കപഭാത്സഭാഹനലാം.

3. പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസനലാം.

4. പയര്വര്ഗ്ഗ – കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗ വനിളകേളുചട വനികേസനലാം.

5. ചതങ്ങയ് കൃഷനി വനികേസനലാം.

6. സുഗന വലഞ്ജന വനിളകേളുചട വനികേസനലാം.

7. സഹ-ചടകേയ് അഗനിക്കളചര്

8. പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങള,  പുഷ്പവനിളകേള,  ഔഷധ സസലങ്ങള,  എന്നനിവയുചട
വനികേസനലാം.
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9. മണ്ണനിചന്റെയുലാം  സസലകവരുകേളുചടയുലാം  ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനവലാം
ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കലലാം.

10. വനിള ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനലാം.

11. ചചജവകൃഷനിയുലാം നല കേഭാര്ഷനികേ മുറകേളുചട അവലലാംബവലാം.

12. ഗുണകമനയുള്ള നടതീല് വസ്തുക്കളുചട ഉല്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം.

13. കൃഷനി വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലള്ള ലകബഭാറടറനികേളുചട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം.

14. കേഭാര്ഷനികേ വനിജ്ഞഭാനവലഭാപനലാം ശക്തനിചപടുത്തല്.

15. അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുലാം കസവനലാം നല്കേലലാം.

16. വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതനി.

17. വനിപണനികേളുചട  ശഭാക്തതീകേരണലാം  കേകമ്പഭാള  വനില  സനിരതയ്ക്കുള്ള
വനിപണനിയനിടചപടല്.

18. മൂലലവര്ദനവയ്,  വനിളചവടുപനിനയ് കശഷമുള്ള പരനിപഭാലനലാം,  കതനുല്പഭാദനലാം,
അകഗഭാ ബനിസനിനസയ് കേമ്പനനിയുചട സഭാപനലാം.

19. കേര്ഷകേ കക്ഷമ കബഭാര്ഡയ് രൂപതീകേരണലാം.

20. വയനഭാടയ് പഭാകക്കജയ് പദതനി.

21. പകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖല അധനിഷനിത കൃഷനി വനികേസനലാം.

22. കൃഷനിയഭാവശലത്തനിനയ് സസൗജനല സവദക്യുതനി പദതനി.

23. റബര് ചപഭാഡക്ഷന് ഇന്ചസന്റെതീവയ് പദതനി.

24. കേര്ഷകേ ചപന്ഷന് പദതനി.

25. ഫഭാലാം ഇന്ഫര്കമഷന് ആന്റെയ് കേമ്മേന്യൂണനികക്കഷന്.

26. മഭാനവകശഷനി വനികേസനലാം.

27. പകൃതനികക്ഷഭാഭലാം കനരനിടുന്നതനിനുള്ള അടനിയനര പദതനി.

28. സജവസവവനിധലവലാം പഭാകദശനികേവമഭായുള്ള ചജലാംപഭാസലാം സമഭാഹരണവലാം
കപഭാത്സഭാഹനവലാം.

29. റൂറല് ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര് വനികേസന ഫണയ്.
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30. സലാംകയഭാജനിത കേഭാര്ഷനികേ കകേനലാം.

31. കുടനഭാടനിചല  കേടല്  നനിരപനിനയ്  തഭാചഴെയുള്ള  കമഖലയനിചല

കൃഷനിക്കുള്ള ഗകവഷണ പരനിശതീലന കകേനലാം.

32. ചനല്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ് ഉല്പഭാദന കബഭാണസയ്.

(ബനി)  കൃഷനി  വകുപ്പുമുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേചളക്കുറനിചള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം

മുഖലമഭായുലാം  ഫഭാലാം  ഇന്ഫര്കമഷന്  ബന്യൂകറഭാ  (FIB)  വഴെനിയഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

ആകേഭാശവഭാണനിയുചട എലഭാ ദനിവസവമുള്ള ഫഭാലാം നന്യൂസയ്  'കുടനഭാടയ് കറഡനികയഭാ ' പകക്ഷപണലാം

ചചയന്ന  'ഞഭാറ്റുകവല'  'ദൂരദര്ശന് മുകഖനയുള്ള നൂറുകമനനി'  'കകേരള കേര്ഷകേന്' മഭാസനികേ,

എകനിബനിഷന്, ചസമനിനഭാറുകേള, ലഘുപസനിദതീകേരണങ്ങള, ദനിനപത്രങ്ങളനില് നല്കുന്ന

പരസലങ്ങള തുടങ്ങനി വനിവനിധ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചട കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തനിവരുന.

കൂടഭാചത  'ഏഷലഭാചനറയ്'  ചഭാനല് സലാംകപക്ഷണലാം ചചയന്ന  'കൃഷനിദതീപലാം'  പരനിപഭാടനിയനിലലാം

കൃഷനി വനികേസന പദതനികേള ഉളചപടുത്തഭാറുണയ്. കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ചവബ്സസറനില്

പദതനികേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അപയ് കലഭാഡയ്  ചചയഭാറുണയ്.  കൃഷനി  ഭവന്  തുടങ്ങനി

തഭാചഴെതടനിലള്ള  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ഓഫതീസുകേളനിചല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  കേഭാര്ഷനികേ

വനികേസന  പദതനികേചളക്കുറനിചയ്  ആവശലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്

നല്കുവഭാനഭായനി  കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണയ്.

കേര്ഷകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി, ഇന്റെര്കഫയ്സയ് പരനിപഭാടനികേള, കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന

സമനിതനി  കയഭാഗങ്ങള,  കേര്ഷകേ  ദനിനഭാചരണലാം  തുടങ്ങനിയവ  ഇതനിനുള്ള  കവദനിയഭായനി

ഉപകയഭാഗനിക്കുനണയ്.

ജഭാതനി കേര്ഷകേര്

6 (5194) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ജഭാതനി കൃഷനിചചയന്ന കേര്ഷകേര്ക്കയ് മതനിയഭായ കപഭാത്സഭാഹനലാം ലഭനിക്കുന്നനിചലന്ന

കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;  എങനില്  പസ്തുത  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നല്കേനിവരുന്ന

സഹഭായങ്ങചളചനലഭാചമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കമഖലയനിചല  കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പശ്നങ്ങചളചനലഭാമഭാചണന്നയ്

വനിലയനിരുത്തനിയനിടകണഭാ;  എങനില്  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എചനലഭാലാം  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്;
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(സനി)  ജഭാതനിക്ക, ജഭാതനിപത്രനി എന്നനിവ കൂടഭാചത ജഭാതനിക്കയുചട ചതഭാണയ് എനനിചനലഭാലാം

ഉപകയഭാഗനിക്കഭാചമന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ;  ഇതനില്നനിനലാം മൂലലവര്ദനിത ഉത്പന്നങ്ങള

ഉണഭാക്കുന്ന രജനിസ്റ്റേര് ചചയ കേഭാര്ഷനികേ കൂടഭായ്മകേള സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലകണഭാ;

എങനില് അവയുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാഴെഭാക്കനി കേളയുന്ന ജഭാതനിക്കയുചട ചതഭാണയ് മൂലലവര്ദനിത ഉത്പന്നങ്ങ

ളഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ മഭാര്ഗ നനിര്കദ്ദേശവലാം കബഭാധവത്ക്കരണവലാം നല്കുന്നതനിനുലാം

ഇതനിചന്റെ  വലഭാവസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനിലളള  ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ സഹഭായലാം ഉറപ്പു വരുത്തുകമഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18-ചല  സുഗനവനിള  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത

പദതനിപകേഭാരലാം പുതനിയ കൃഷനികത്തഭാടങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  (വനിള വനിസ്തൃതനി വലഭാപനലാം)

ചഹക്ടറനിനയ് 20,000 രൂപ നനിരക്കനില് കേര്ഷകേര്ക്കയ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള

പദതനി സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  കൂടഭാചത സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനിക്കളചര്

മനിഷന് മുഖഭാനരലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മനിഷന് കഫഭാര് ഇന്റെകഗറഡയ്

ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  (MIDH)   പദതനിപകേഭാരലാം  ദതീര്ഘകേഭാല

സുഗന  വലഞ്ജന  വനിളകേളുചട  പുതനിയ  കൃഷനികത്തഭാടങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ചഹക്ടചറഭാന്നനിനയ്  20,000  രൂപയുലാം  സലാംകയഭാജനിത  കേതീടകരഭാഗ  നനിയനണത്തനിനയ്

ചഹക്ടചറഭാന്നനിനയ് 1,200 രൂപയുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന. ഈ ധനസഹഭായലാം ജഭാതനി

കൃഷനിക്കുലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.  ഈ കമഖലയനിചല കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പധഭാന പശ്നങ്ങള കൃഷനി

നഭാശവലാം വനിലയനിചല ഏറക്കുറചനിലമഭാണയ്. കൃഷനിനഭാശലാംമൂലലാം വനിള നഷലാം സലാംഭവനിചഭാല്

കേര്ഷകേനയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  വനിള  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സലാംസഭാന വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതനി പകേഭാരലാം ഇന്ഷസ്വര്

ചചയ ജഭാതനി കൃഷനിക്കയ് പകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലകമഭാ വനലമൃഗങ്ങളുചട ആക്രമണലാംമൂലകമഭാ

വനിളനഭാശലാം സലാംഭവനിചഭാല് മരചമഭാന്നനിനയ്  3,000  രൂപ എന്ന നനിരക്കനില് കേര്ഷകേനയ്

നഷപരനിഹഭാരലാം ലഭലമഭാകുന്നതഭാണയ്.  ഇന്ഷസ്വര് ചചയഭാത്ത വനിളയയ്  പകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം

കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിചഭാല് കേഭായ്ഫലമുള്ള മരചമഭാന്നനിനയ്  400 രൂപയുലാം കേഭായ്ഫലമനി

ലഭാത്തതനിനയ്  150  രൂപയുലാം  പകൃതനികക്ഷഭാഭ  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  സഹഭായധനമഭായനി

കേര്ഷകേനയ് ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 81

(സനി)  ഉണയ്.  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുചട കേതീഴെനില് കകേഭാടയലാം ജനിലയനില്

കുമരകേത്തയ് പവര്ത്തനിക്കുന്ന കൃഷനി വനിജ്ഞഭാന കകേനത്തനില് ജഭാതനിക്കയുചട ചതഭാണയ്

ഉപകയഭാഗനിചയ്  അചഭാര്,  സസ്വഭാഷയ്  എന്നനിവ  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാകങതനികേവനിദല

വനികേസനിപനിചനിടണയ്.  കുടുലാംബശതീകപഭാലള്ള വനനിതഭാ കൂടഭായ്മകേളക്കയ് ഇതു നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള

പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാചത സവന് ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉണക്കനി ചപഭാടനിചയ്

മസഭാല  കൂടകേളനില്  കചര്ക്കുവഭാനുലാം  ദഹന  സലാംബനമഭായ  അസുഖങ്ങളക്കയ്

ഔഷധമഭായുലാം ജഭാതനിക്ക ഉപകയഭാഗനിക്കുന. സലാംസഭാനത്തയ് തഭാചഴെ പറയുന്ന കേര്ഷകേ

കൂടഭായ്മകേള മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള ചചറനിയ കതഭാതനില് ഉല്പഭാദനിപനിച വരുന.

വയനഭാടയ് ജനില

1. ഹരനിത സജവ കേര്ഷകേ വനനിതഭാ സലാംഘലാം, പുല്പള്ളനി

2. വയനഭാടയ് വനമൂലനികേ സലാംരക്ഷണ സലാംഘലാം.

കകേഭാടയലാം ജനില

ഇസൗരഭാറ്റുകപട  കബഭാക്കനില്  ജഭാതനിക്ക  ചതഭാണനില്നനിനലാം  ജഭാതനിക്ക  സവന്,

സസ്വഭാഷയ് എന്നതീ ഉല്പന്നങ്ങള ഉണഭാക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകേള.

1. എത്തയ്നനികേയ് ഫഡയ് ചപഭാഡക്ടയ്സയ്, പൂഞ്ഞഭാര് സസൗത്തയ്.

2. ജഭാക്കയ് അപയ് പഭാവയ് സലാംഘലാം. പൂഞ്ഞഭാര് സസൗത്തയ്.

3. കറഭാക്കയ് സുഗര് ഏജന്സതീസയ്, പൂഞ്ഞഭാര്.

ചചവക്കലാം  കബഭാക്കനിലള്ള  കജഭാര്ജയ്,  ചവകടഭാലാംകവലനി,  വലകേലാം  എന്നയഭാളനിചന്റെ

ഉടമസതയനില്  നടയ്ചമഗയ്  പസൗഡര്  ഉണഭാക്കുകേയുലാം  Oleoresine  extract  ചചയയ്

കേയറ്റുമതനി  ചചയകേയുലാം  ചചയന്ന  ഒരു  യൂണനിറയ്  ഉദയനഭാപുരലാം  പഞഭായത്തനില്

പവര്ത്തനിചവരുന.  എസയ്.എഫയ്.എ.സനി.  (കസഭാള  ഫഭാര്കമഴയ്  അഗനി  ബനിസനിനസയ്

കേണ്കസഭാര്ഷലലാം) ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് സവക്കലാം, അങമഭാലനി, മഭാള എന്നതീ

പകദശങ്ങളനില്  ജഭാതനി  കേര്ഷകേരുചട  ഫഭാര്മര്  ചപഭാഡന്യൂകസഴയ്  ഓര്ഗസനകസഷന്

രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  എസയ്.എഫയ്.എ.എ.സനി.-യുചട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ജഭാതനി  ചതഭാണനില്

നനിനലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  കബഭാധവല്ക്കരണവലാം

പരനിശതീലനവലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാണ്ടുവരുന.

332/2020
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സബ്സനിഡനി ആനുകൂലലങ്ങള

7 (5195)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കൃഷനിഭൂമനി  പഭാടത്തനിചനടുത്തയ്  കൃഷനി  ചചയന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഡയറക്ടയ്
ചബനനിഫനിറയ് ട്രൈഭാന്സ്ഫറനിലൂചട വളങ്ങളക്കുള്ള സബ്സനിഡനി ലഭനിക്കുനകണഭാ;  ഇചലങനില്
എന്തുചകേഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പഭാട കൃഷനിചചയന്നവർക്കുലാം സബ്സനിഡനി ആനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
സർക്കഭാർ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനിഭൂമനി പഭാടത്തനിചനടുത്തയ് കൃഷനി ചചയന്ന പഭാടകൃഷനിക്കഭാര് ഉളചപചട
എലഭാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ഡയറക്ടയ്  ചബനനിഫനിറയ്  ട്രൈഭാന്സ്ഫര്  അക്കസൗണയ്  മുകഖനയഭാണയ്
വളങ്ങളക്കുള്ള സബ്സനിഡനി നല്കുന്നതയ്.

(ബനി) പഭാട വലവസ സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലനില എങനിലലാം സലലാം ഉടമകേള
കൃഷനി  ചചയന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി സലലാം ഹ്രസസ്വകേഭാലകത്തക്കയ് പരസര ധഭാരണകേളുലാം
വലവസകേളുലാം അനുസരനിചയ് നല്കേനിവരുനണയ്. ഇത്തരലാം വലവസ പകേഭാരലാം കൃഷനി ചചയന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കയ് മതനിയഭായ കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കുന്നപക്ഷലാം പദതനി നനിബനനകേളക്കയ്
വനികധയമഭായനി  കൃഷനി  ചചയന്നതനിനുള്ള  ആനുകൂലലവലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലാം  കപഭാര്ടബനിള  പമ്പയ്  ചസറയ്,  കസ്പ്രേയര്,  ചതങ്ങുകേയറയനലാം
തുടങ്ങനിയ  ഉപകേരണങ്ങളക്കുള്ള  ആനുകൂലലവലാം  പകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുണഭാകുന്ന
വനിളനഭാശത്തനിനുള്ള  നഷപരനിഹഭാരലാം,  വനിള  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പരനിരക്ഷ  എന്നനിവയുലാം
നല്കേനിവരുന. എന്നഭാല് സനിരമഭായനി സഭാപനികക്കണ പമ്പയ് ഹസൗസയ് ഉളചപചടയുള്ള
കമഭാകടഭാര്, കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനുള്ള സസൗജനല സവദക്യുതനി തുടങ്ങനിയ ആനുകൂലലങ്ങളക്കയ്
പഭാട  കൃഷനിക്കഭാര് അര്ഹരല.  സഭാമ്പത്തനികേ ആനുകൂലലങ്ങള കനരനിടയ്  കേര്ഷകേരുചട
ബഭാങയ് അക്കസൗണനികലക്കയ് ഇ-കപചമന്റെയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട നലനിവരുന.

സസൗജനല വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ് സതീലാം

8 (5196)  ശതീ  .    മുരളനി ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിള  ഇന്ഷുറന്സയ്  പദതനിയനില്  കചരുന്നതനിനയ്  ചനല്-കേര്ഷകേരുചട
പതീമനിയലാം തുകേ എത്രയഭാണയ്;
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(ബനി)  നഭാടനിനുകവണനി  അന്നലാം  വനിളയനിക്കുന്നവര്  എന്ന  നനിലയനില്  പകതലകേ
പരനിഗണന നല്കേനി ചനല്കേര്ഷകേരുചട പതീമനിയലാം തുകേ സര്ക്കഭാര് നല്കേനി അവചര
സസൗജനല വനിള ഇന്ഷുറന്സയ് സതീമനില് കചര്ക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേരുകടതലഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല്  ഉണഭാകുന്ന  തതീപനിടുത്തലാം  മൂലലാം
കൃഷനി നശനിചഭാല് വനിള ഇന്ഷുറന്സയ് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  22-3-2017-ചല  37/2017/കൃഷനി നമ്പര്-ഉത്തരവപകേഭാരലാം  പകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങള
മൂലമുണഭാകുന്ന നഭാശനഷങ്ങളുചട ഗണത്തനില് കേഭാടതതീ എനളളതയ് തതീപനിടുത്തലാം എന്നയ്
മഭാറ്റുന്നതനിനയ് സർക്കഭാർ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്ന പുനരഭാവനിഷ്കരനിച സലാംസഭാന വനിള
ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതനിപകേഭാരലാം ചനല് കൃഷനി ഇന്ഷസ്വര് ചചയന്നതനിനയ് ചസന്റെയ് ഒന്നനിനയ്
1 രൂപയഭാണയ് പതീമനിയലാം തുകേയഭായനി കേര്ഷകേര് അടയ്കക്കണതയ്.

(ബനി)  നഭാമമഭാത്രമഭായ  തുകേയഭാണയ്  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പതീമനിയലാം  ഇനത്തനില്
കേര്ഷകേര് അടയ്ക്കുന്നതയ്.

(സനി)  ഇന്ഷസ്വര്  ചചയ  പഖലഭാപനിത  വനിളകേളക്കയ്  കേഭാടതതീമൂലമുണഭാകുന്ന
കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ് ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

റബര് ചപഭാഡക്ഷന് ഇന്ചസന്റെതീവയ് പദതനി

9 (5197)     ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .     പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .     ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .     എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  റബര്  വനിലസനിരതഭാ  ഫണയ്  പദതനിക്കയ്  എചനങനിലലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം ലഭനിചനിടകണഭാ;

(ബനി) 'ചമയയ് ഇന് ഇന്ഡല 'പദതനിയനില് റബറനിചന ഉളചപടുത്തുവഭാന് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(സനി)  റബര്  വനിലസനിരതഭാ  പദതനിക്കയ്  നനിലവനില്  എത്ര  രൂപഭാ  കുടനിശനികേ
നല്കേഭാനുചണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) റബര് വനിലസനിരതഭാ ഫണയ് നനിലവനിലനില. റബര് ചപഭാഡക്ഷന് ഇന്ചസന്റെതീവയ്
പദതനി പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഒരു സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭാണയ്.  ഇതനിനഭായനി കകേന
സഹഭായചമഭാനലാം തചന്ന ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  'ചമയയ്  ഇന്  ഇനല'  പദതനിയനില്  റബറനിചന  ഉളചപടുത്തുവഭാന്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ആവശലചപടനിടണയ്.

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  748  കകേഭാടനി രൂപ
റബര് ചപഭാഡക്ഷന് ഇന്ചസന്റെതീവയ് പദതനി പകേഭാരലാം നല്കേനിയനിടണയ്.  പദതനിയുചട
മഭാനദണ്ഡ പകേഭാരലാം റബര് കബഭാര്ഡയ് ഉകദലഭാഗസര് സഭാക്ഷലചപടുത്തുന്ന ബനില്ലുകേളനികനല്
രണഭാഴ്ചയനിചലഭാരനിക്കലഭാണയ്  സബ്സനിഡനി  റബര്  കേര്ഷകേരുചട  അക്കസൗണനികലക്കയ്
കനരനിടയ്  സകേമഭാറുന്നതയ്.  ഇത്തരത്തനില്  പരനികശഭാധനകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  സര്ക്കഭാരനില്
ലഭലമഭായ ബനില്ലുകേള പകേഭാരമുള്ള സബ്സനിഡനി സകേമഭാറനിയനിടണയ്.

വനിപണനരലാംഗത്തയ് ജതീവനക്കഭാചര നനികയഭാഗനിക്കല്

10 (5198) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചനലയ്ല്ല്,  പചക്കറനി എന്നനിവയുചട ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള
ഇടചപടലകേളചക്കഭാപലാം  തചന്ന  ഉലന്നങ്ങളുചട  വനിപണനരലാംഗത്തുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
ഇടചപടലകേള നടത്തുന്നതനിനയ് സർക്കഭാർ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനി വകുപനില് ഘടനഭാപരമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി,  കൃഷനിഭവന് തലലാം
മുതല്  വനിപണന  രലാംഗത്തുലാം  ജതീവനക്കഭാചര  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉലന്നങ്ങളക്കയ്
നലഭായമഭായ വനില ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ചനലനിനയ്  നലഭായവനില
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  സനിവനില്  സസപസയ്  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  ചനലയ്ല്ല്  സലാംഭരനിച
വരുന.  കകേന  സര്ക്കഭാര്  ചനലനിനയ്  പഖലഭാപനിചനിടള്ള  തഭാങ്ങുവനില  കകേരളത്തനിചല
ഉല്പഭാദന ചചലവനികനക്കഭാള കുറവഭായതനിനഭാല് കേനികലഭാക്കയ്  22.50  എന്ന ഉയര്ന്ന
വനിലയഭാണയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചനലയ്ല്ല് സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്. കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ചമഭാത്ത
വലഭാപഭാര  വനിപണനികേള,  ജനിലഭാ  സലാംഭരണ കകേനങ്ങള എന്നനിവ മുകഖന പചക്കറനി
കേര്ഷകേര്ക്കയ്   ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ഉല്പന്നങ്ങള  കനരനിടയ്  കലലലാം  ചചയയ്
വനില്ക്കഭാനുള്ള  സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാണയ്.  ഉല്പന്നങ്ങള  എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
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ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടയ് സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കേനിവരുന. കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള
നലഭായമഭായ വനില നല്കേനി  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  മുകഖന സലാംഭരനിചയ്  വനില്പന നടത്തനി
വരുന.  ഉത്സവസതീസണുകേളനില് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനിപണനി ഇടചപടലനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കൃഷനി വകുപ്പുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുലാം വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.യുലാം റതീചടയനില് വനിപണനികേള
സലാംഘടനിപനിചനിടണയ്.  ഇക്കഴെനിഞ്ഞ  ഓണക്കഭാലത്തുലാം  വനിഷുവനിനുലാം  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില് കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം നലഭായവനില നല്കേനി സലാംഭരനിച വനിഷരഹനിതമഭായ പഴെലാം
പചക്കറനികേള  പകതലകേലാം  സലാംഘടനിപനിച  വനിപണനികേളനിലൂചട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
ചപഭാതുവനിപണനിചയക്കഭാള  30%  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  നഭാടന്  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  10%
കുറഞ്ഞ വനിലയനില് ജനി.എ.പനി. ഉല്പന്നങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കനി യനിടണയ്.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനിചവരുന.  വകുപനിചന്റെ  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്
വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.

വളങ്ങളുചട ലഭലതക്കുറവയ്

11(5199) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് യൂറനിയ, ചപഭാടഭാഷയ്, ഫഭാക്ടലാംകഫഭാസയ് തുടങ്ങനിയ കനര്വളങ്ങളുചടയുലാം
മറയ്  കൂടയ്  വളങ്ങളുചടയുലാം  വനിപണനലാം  പതനിസനനിയനിലഭാചണന്ന  റനികപഭാര്ടകേള
ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വളങ്ങളുചട  ലഭലത  കുറഞ്ഞതയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ബുദനിമുടകേള
സൃഷനിചനിരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;  എങനില് നനിലവനിചല പതനിസനനിക്കയ്
കേഭാരണചമനഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിചല  പതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വളലാം  ലഭലത  ഉറപയ്
വരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി എചനലഭാലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  നനിലവനില്  ആവശലത്തനിനുള്ള  വളങ്ങള
കസ്റ്റേഭാക്കുണയ്.  തൃശ്ശൂര്,  ജനിലയനില് രഭാസവളത്തനിചന്റെ ഡയറക്ടയ്  ചബനനിഫനിറയ്  ട്രൈഭാന്സ്ഫര്
സനിസ്റ്റേലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതുചകേഭാണയ്  പനി.ഒ.എസയ്.  ചമഷതീന്  വഴെനി  മഭാത്രകമ  ചനിലറ
വലഭാപഭാരനികേളക്കയ് വളലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ് വനില്ക്കഭാന് കേഴെനിയുനള. അത്തരലാം വനില്പന
കേണക്കനിചലടുത്തഭാണയ് ഉല്പഭാദകേ കേമ്പനനികേളക്കയ് സബ്സനിഡനി ലഭനിക്കുന്നതയ്. കനര്വളങ്ങളുചട
വനില്പന  കേമ്മേതീഷന്  3%-ല്  നനിനലാം  10%  ആയനി  ഉയര്ത്തണചമന്നഭാവശലചപടയ്
ചനിലറ വലഭാപഭാരനികേള കസ്റ്റേഭാക്കയ് എടുക്കുന്നതനിനയ് ചചറനിയ വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിടണയ്.

(സനി)  ജനിലകേളനില്  ആവശലത്തനിനുള്ള  വളലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.
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പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.സവ. പദതനി

12  (5200)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.സവ  പദതനിയനിലളചപടുത്തനി  2016-2017  വര്ഷലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

ജനിലയനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പവര്ത്തനങ്ങള/പദതനികേൾ എചനലഭാചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.സവ.  പദതനിയനിലളചപടുത്തനി  2016-17  വര്ഷലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

ജനിലയനില്  കൃഷനി,  ഗഭാമവനികേസന  വകുപ്പുകേള  നടപനിലഭാക്കനിയ  പവര്ത്തനങ്ങള/

പദതനികേള അനുബനമഭായനി *കചര്ക്കുന.

കേശുമഭാവനിന് കതഭാടങ്ങളനില് കേതീടനഭാശനിനനി

13 (5201)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ

അധതീനതയനിലള്ള  സലങ്ങളനില്  കേശുമഭാവനിന്  സതകേള  നടപനിടനിപനിചനിടകണഭാ;

ഇചലങനില് കേശുമഭാവനിന് സതകേള വച പനിടനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേശുമഭാവനിന്  കതഭാടങ്ങളനില്  ഇകപഭാള  ഏതയ്  കേതീടനഭാശനിനനിയഭാണയ്

ഉപകയഭാഗനിചവരുന്നതയ്; ഇതയ് ഏതു രതീതനിയനിൽ പകയഭാഗനിക്കുനചവന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ

അധതീനതയനിലള്ള കേശുമഭാവനിന് കതഭാടങ്ങളഭായ  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്, രഭാജപുരലാം, ചതീകമനനി,

മണ്ണഭാര്ക്കഭാടയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കേശുമഭാവയ്  സതകേള  നടപനിടനിപനിചനിടണയ്.

കേഭാലപഴെക്കലാം ചചന്ന കേശുമഭാവയ് മരങ്ങള മുറനിചമഭാറനി പുതനിയ കേശുമഭാവനിന് സതകേള

നടപനിടനിപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷചന്റെതചന്ന കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,

ചതീകമനനി എന്നതീ കതഭാടങ്ങളനില് കേശുമഭാവയ് നഴറനിയുലാം പവര്ത്തനിചവരുനണയ്.

(ബനി)  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  കേശുമഭാവനിന്  കതഭാടങ്ങളനില്  ഒരു

കേതീടനഭാശനിനനിയുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നനില.

*സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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കേര്ഷകേര്ക്കയ് നലഭായവനിലയുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് 
മനിതമഭായ വനിലയുലാം

14 (5202)  ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് :
ശതീ  .     കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പചക്കറനി വനിപണനത്തനിനുലാം അവയുചട ഉലഭാദന കപഭാത്സഭാഹനത്തനിനുലാം
സലാംസരണത്തനിനുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ ഇടചപടല് എത്രമഭാത്രലാം ഫലപദമഭാകുനചണന്നയ്
വനിലയനിരുത്തനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് പചക്കറനി കേര്ഷകേര്ക്കയ് നലഭായവനില ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
അകതഭാചടഭാപലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  മനിതമഭായ  വനിലക്കയ്  ഇവ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സഭാധലമഭായനിടകണഭാ;

(സനി)  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  സലാംസഭാനചത്ത  ചനകേളനില്നനിനലാം
പചക്കറനികേള  കശഖരനിചയ്  കൂടനിയ  വനിലയയ്  വനിപണനലാം  നടത്തുന്ന  രതീതനിയുലാം
ചനിലകപഭാചഴെങനിലലാം  മഭാര്ക്കറയ്  വനിലകയക്കഭാള  ഉയര്ന്ന  വനില  ഈടഭാക്കുന്നതുമഭായ
പരഭാതനിചയകുറനിചയ് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്.  കകേരളത്തനിചല  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനി
ഇനങ്ങള ചമഭാത്തവനിപണനി വനിലചയക്കഭാള 10% വനിലക്കൂടനി കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് മുകഖന
കേര്ഷകേരനില്നനിന്നയ് സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം വനിപണനിവനിലചയക്കഭാള  30%  വചര വനിലകുറചയ്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ചചയ്തുവരുന.

(സനി)  പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിരുന.  നനിലവനില് സലാംസഭാനചത്ത കേര്ഷകേര്,
കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേള,  കേഭാര്ഷനികേ ചമഭാത്തവലഭാപഭാര  വനിപണനികേള,  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  കകേരളത്തനില്  ലഭലമലഭാത്ത  പചക്കറനികേള  അയല്
സലാംസഭാനങ്ങളനിചല  കേര്ഷകേ  കൂടഭായ്മകേളനില്നനിനലാം  നലഭായവനില  നല്കേനിയഭാണയ്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്
സലാംഭരനിചയ് വരുന്നതയ്. മറയ് വനിപണനികേളനില് നനിനലാം വനിതരണക്കഭാരനില് നനിനലാം പചക്കറനികേള
സലാംഭരനിക്കുകമ്പഭാള  പരമഭാവധനി  വനിലകുറചയ്  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ശദനിക്കഭാറുണയ്.
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ  വനില്പന വനില  വനിപണനിയനിചല  ചനിലറ  വനില്പന  വനിലചയക്കഭാള
കൂടഭാതനിരനിക്കുവഭാനുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  പകതലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കനിയനിടണയ്.
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  അവശലലാംകവണ  പചക്കറനി  വഭാങ്ങുകമ്പഭാള  വനില
നനിശയനിക്കുന്നതയ് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് ജനിലഭാ മഭാകനജര്, അസനിസ്റ്റേന്റെയ് ഡയറക്ടര്, (മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്)
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.യുചട പതനിനനിധനി എന്നനിവര് കചര്ന്ന കേമ്മേനിറനിയഭാണയ്.  പചക്കറനി
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വനില  ദനിവകസന  മഭാറനിക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  വനിലയനില്  ഏറക്കുറചനിലകേള
ഉണഭാകേഭാറുണയ്.  കകേരളത്തനില് വര്ഷത്തനിലടനതീളലാം  ലഭലമഭായ ഇനങ്ങളഭായ ഏത്തന്,
ചവള്ളരനി,  പടവലലാം,  ഇഞനി,  ചതീര,  മരചതീനനി,  കതങ്ങ,  കേപ,  സകേതചക്ക,  സലഭാഡയ്
ചവള്ളരനി  തുടങ്ങനിയ ഇനങ്ങള,  കകേരളത്തനില് ഭഭാഗനികേമഭായനി  ലഭലമഭായ  ഇനങ്ങളഭായ
മത്തന്,  ചവണ,  വഴതന,  പയര്,  പഭാവയ,  കേഭാരറയ്,  കേഭാകബജയ്,  ഉരുളക്കനിഴെങ്ങയ്,
വലനിയമുളകേയ്,  തക്കഭാളനി,  ബതീന്സയ്,  കേസ്വഭാളനിഫവര്,  കചന,  കചമ്പയ്  എന്നനിവയുലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  സലാംഭരനിചവരുന.  കകേരളത്തനില്  ലഭലമലഭാത്ത  പചക്കറനികേള
മഭാത്രമഭാണയ് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്.

കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗചത്ത വളര്ച

15 (5203)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷല  സസ്വയലാംപരലഭാപയുലാം  കേഭാര്ഷനികേരലാംഗചത്ത  വളർചയുലാം  ലക്ഷലമനിട
2006-2011  കേഭാലഘടത്തനില് സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിച ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി,
നഭാളനികകേര  വനികേസനപദതനി,  സഹചടക്കയ്  കൃഷനി,  കുടനഭാടയ്/ഇടുക്കനി  പഭാകക്കജുകേള,
വനിള  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതനി,  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള  സസൗജനല  സവദക്യുതനി  പദതനി,
കേർഷകേ  ചപൻഷൻ  പദതനി,  നനിറവയ്,  വയനഭാടയ്  പഭാകക്കജയ്,  വനിള  ആകരഭാഗല
പരനിപഭാലന പദതനി എന്നനിവയുചട നടത്തനിപ്പുകേളക്കഭായനി മുന് സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ
പവര്ത്തനങ്ങള എചനലഭാലാം; ചചലവഭാക്കനിയ തുകേ എത്ര ; വനിശദഭാലാംശലാം നൽകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിൽ  നനിനലാം മുന് സര്ക്കഭാര് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏചതലഭാലാം;
പുതുതഭായനി തുടങ്ങനിയ പദതനികേൾ ഏചതലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പദതനികേളുചട പവര്ത്തനലാം ചമചചപടുത്തനി കേഭാര്ഷനികേരലാംഗത്തയ്
വളര്ച  ലക്ഷലമനിടയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിചവരുന്ന  നടപടനികേളുലാം  പുതുതഭായനി
തുടങ്ങഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന മറയ് പദതനികേളുലാം എചനലഭാലാം എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭക്ഷല സസ്വയലാംപരലഭാപതയുലാം കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗചത്ത വളര്ചയുലാം ലക്ഷലമനിട
2006-2011  കേഭാലഘടത്തനില് സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിച ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി,
നഭാളനികകേര  വനികേസനപദതനി,  സഹചടകേയ്  കൃഷനി,  കുടനഭാടയ്/ഇടുക്കനി  പഭാകക്കജുകേള,
വനിള  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതനി,  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള  സസൗജനല  സവദക്യുതനി  പദതനി,
കേര്ഷകേ ചപന്ഷന് പദതനി,  നനിറവയ്,  വയനഭാടയ്  പഭാകക്കജയ്,  വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലന
പദതനി എന്നനിവയുചട നടത്തനിപ്പുകേളക്കഭായനി മുന് സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ പവര്ത്തനങ്ങള,
ചചലവഭാക്കനിയ  തുകേ  എന്നനിവ  സലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  കസ്റ്റേറയ്ചമന്റെയ്  അനുബനലാം
*ആയനി കചര്ത്തനിടണയ്.

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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(ബനി) 'എ' പനിരനിവനില് പരഭാമര്ശനിച പദതനികേളനില് കുടനഭാടയ് പഭാകക്കജയ്, ഇടുക്കനി

പഭാകക്കജയ്  എന്നതീ  പദതനികേള  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചതനിനഭാല്  നനിര്ത്തലഭാക്കനി.

നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  “കകേരശതീ"

നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയുലാം  2014-15  മുതല്  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  “കകേരഗഭാമലാം"

ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.   2009-10-ല് ആരലാംഭനിച  'കേനിസഭാന് അഭനിമഭാന് ചപന്ഷന്

പദതനി'  നനിര്ത്തലഭാക്കനി പകേരലാം ചചറുകേനിട നഭാമമഭാത്ര കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള പദതനി  2011-12

മുതല് നടപനിലഭാക്കനി.

പുതുതഭായനി തുടങ്ങനിയ പദതനികേള

1. സജവകൃഷനി വലഭാപനവലാം 'കസഫയ് -റ്റു-ഈറയ് '  ഭകക്ഷലഭാല്പഭാദനവലാം,

2. അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുലാം കസവനലാം നല്കേലലാം 

3. നതീര സലാംസരണലാം 

(സനി) പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിച പദതനികേളഭായ സജവകൃഷനി വലഭാപനവലാം  'കസഫയ് -

റ്റു-ഈറയ്  '  ഭകക്ഷലഭാല്പഭാദനവലാം അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുലാം കസവനലാം നല്കേലലാം

നതീര  സലാംസരണലാം-എന്നതീ  പദതനികേളുചട  പവര്ത്തനലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനയ്

സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേളുചട വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനലാം ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഈ  സര്ക്കഭാര്  പുതുതഭായനി  തുടങ്ങുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേചള  സലാംബനനിച

വനിവരങ്ങള അനുബനലാം ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന. *

ചതങ്ങുകേളുചട സലാംരക്ഷണലാം

16 (5204) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വരളചമൂലലാം  2017  ജനുവരനി  1  മുതല്  ഉണഭായനിടള്ള

കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംബനനിചയ്  കേണചക്കടുപയ്  നടത്തനിയനിടകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം

ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  വരളചഭാകേഭാലത്തയ്  ചതങ്ങുകേളക്കുണഭാകുന്ന  കരഭാഗങ്ങള,  കേതീടബഭാധ

എന്നനിവ  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭായ്ഫലമുള്ള  ചതങ്ങുകേചള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം

എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിടള്ളചതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ഏകേകദശലാം  175901  കേര്ഷകേരുചട  45140.2  ചഹക്ടര്  കൃഷനി
നശനിചതഭായുലാം  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞതയ്  852.25  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  കൃഷനിനഭാശലാം
ഉണഭായനിടള്ളതുമഭായഭാണയ്  പഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടയ്  പകേഭാരലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിടള്ളതയ്.
പധഭാന  വനിളകേളഭായ  ചനലയ്ല്ല്,  വഭാഴെ,  ചതങ്ങയ്,  കുരുമുളകേയ്,  പചക്കറനി,  ഏലലാം,  റബര്
തുടങ്ങനിയ വനിളകേളക്കഭാണയ് കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിചനിടള്ളതയ്.

(ബനി)  കൃഷനി വകുപനിചന്റെ പഭാരസസറയ് ബതീഡനിലാംഗയ് കസ്റ്റേഷനുകേളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
പരഭാദ  പഭാണനികേചള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ചതകങ്ങഭാലപ്പുഴ  തുടങ്ങനിയ കേതീടങ്ങചള ഫലപദമഭായനി
പതനികരഭാധനിചവരുന.  സലാംകയഭാജനിത വനിളപരനിപഭാലന മുറകേള സസ്വതീകേരനിചയ് നഭാളനികകേര
സലാംരക്ഷണവലാം  അഭനിവൃദനിചപടുത്തലലാം ലക്ഷലമനിടചകേഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  'കകേരഗഭാമലാം'
പദതനിയനില്  വരളചയനില്നനിനലാം  ചതങ്ങുകേചള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഈര്പ
സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി   ചതഭാണടുക്കല്,  പുതയനിടല്,  ഇടയനിളക്കല്,  പചനിലവളചചടനി,
ആവരണവനിള,  മുതലഭായ ഇടവനിളകൃഷനികേള,  കേണനികേഭാജലകസചനലാം ഉളചപചടയുള്ള
ജലകസചന സസൗകേരലലാം വര്ദനിപനിക്കല് തുടങ്ങനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

കസഫയ് -റ്റു-ഈറയ്  പദതനി

17 (5205) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വനിഷപചക്കറനി വനിപണനലാം തടഞ്ഞയ് ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗലലാം രക്ഷനിക്കഭാനഭായനി
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുമഭായനി  കചര്ന്നയ്  കൃഷനി  വകുപയ്  2013-ല്  തുടങ്ങനിയ
'കസഫയ് ടു ഈറയ്' പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി 2013 മുതല് നഭാളനിതുവചര (വര്ഷലാം തനിരനിചയ്)
നടത്തനിയ  പവര്ത്തനങ്ങള  എചനലഭാലാം  എനലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ഇതനിനഭായനി
ചചലവഭാക്കനിയ തുകേ എത്ര എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി  2013  മുതല് നടത്തനിയ പരനികശഭാധന
റനികപഭാര്ടയ്  പകേഭാരലാം മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം എത്തുന്ന പഴെലാം,  പചക്കറനികേള
തുടങ്ങനി മതീന്,  പഭാല് ഉളപചട വനിവനിധ ഭകക്ഷലഭാലന്നങ്ങളനിചല  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശലാം ഇനലാം തനിരനിചയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തു ലഭനിക്കുന്ന ഭകക്ഷലഭാലന്നങ്ങചള പസ്തുത പദതനിയുചട
ഭഭാഗമഭായ  പഠനത്തനിനു  വനികധയമഭാക്കനിയനിടകണഭാ;  എങനില്  ആയതു  സലാംബനനിചയ്
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുമഭായനി കചര്ന്നയ്  2013 ജനുവരനി 1-നയ്
കൃഷനി  വകുപയ്  തുടങ്ങനിയ  'കസഫയ് -റ്റു-ഈറയ്  '  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ആചകേ  175
ലക്ഷലാം  രൂപ  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  പഭാന്  ഫണനില്  നനിനലാം  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയയ് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ആയതനില് 128.02 ലക്ഷലാം രൂപ ഇതനികനഭാടകേലാം
കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല ചചലവഴെനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.  ആയതനിചന്റെ വര്ഷലാം
തനിരനിചള്ള  ചചലവനിചന്റെ  പടനികേയുലാം  'കസഫയ് -റ്റു-ഈറയ്'  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി
നടത്തനിയ പവര്ത്തനങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അനുബനലാം* ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.   

(ബനി&സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തു  ലഭനിക്കുന്ന  ഭകക്ഷലഭാല്പന്നങ്ങളനിചല
കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട സഭാന്നനിദലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇതര സലാംസഭാ
നത്തുനനിന്നയ് എത്തുന്ന പചക്കറനികേള, പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങള, ഉണങ്ങനിയ പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങള, സുഗന
വലഞ്ജനങ്ങള,  മസഭാലചപഭാടനികേള,  ഭക്ഷല വസ്തുക്കള,  സലാംസരനിച ഭക്ഷല പദഭാര്തങ്ങള
എന്നനിവയുചട സഭാമ്പനിളുകേളുലാം സലാംസഭാനചത്ത കേര്ഷകേരുചട കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്നനിന്നയ്
കനരനിടയ്  കശഖരനിച  സഭാമ്പനിളുകേളുമഭാണയ്  'കസഫയ് -റ്റു-ഈറയ്'  പദതനി  പകേഭാരലാം
പരനികശഭാധനിചവരുന്നതയ്.  ഇതനികനഭാടകേലാം ഏകേകദശലാം  7500  സഭാമ്പനിളുകേളുചട  33  പരനികശഭാധനഭാ
റനികപഭാര്ടകേള  'kerala.gov.in'   എന്ന  സര്ക്കഭാര്  ചവബ്സസറനിചല  'reports  &
manuals'  എന്ന ലനിങനില് ലഭലമഭാണയ്.  സലാംസഭാനചത്ത കേര്ഷകേരുചട കൃഷനിയനിടങ്ങ
ളനില്നനിനലാം കനരനിടയ് കശഖരനിച സഭാമ്പനിളുകേളുചട പരനികശഭാധനഭാ ഫലങ്ങള അടങ്ങനിയ
11  റനികപഭാര്ടകേളുലാം  ചപഭാതു  വനിപണനിയനിചല  ഇതര  സലാംസഭാന  ഉല്പന്നങ്ങളുചട
പരനികശഭാധനഭാ ഫലങ്ങള ഉളചപട 22 റനികപഭാര്ടകേളുലാം ഇതനികനഭാടകേലാം പസനിദതീകേരനിചനിടണയ്.

കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാചര പനിരനിചവനിട നടപടനി

18 (5206) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്: തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.  എലാം.  ചകേ.  എസയ്.  സവ  ബഭാചയ്  -  2  പദതനികേളുചട  കേഭാലഭാവധനി
നതീടനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  കബഭാക്കയ്  തലത്തനില്  എത്ര  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്  നനിലവനില്
പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.സവ. പദതനി പകേഭാരലാം കജഭാലനി ചചയനണയ് ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിപകേഭാരലാം  കജഭാലനി  ചചയനിരുന്ന  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാചര
പനിരനിചയ്  വനിടുന്നതനിനയ്  കേഭാരണലാം  ഫണയ്  കുറഞ്ഞതഭാകണഭാ;  അചലങനില്  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

*സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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(ഡനി)  നനിലവനില്  പകൃതനി  വനിഭവ  പരനിപഭാലനലാം  കൂടഭാചത  ഏചതലഭാലാം
പവൃത്തനികേള കബഭാക്കയ് തലത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന;

(ഇ) പനിരനിചവനിട കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാചര പദതനി പൂര്ത്തതീകേരണ പവൃത്തനികേളക്കഭായനി
നനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനി വകുപ്പുലാം ജലകസചന വകുപ്പുലാം പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.സവ.  ബഭാചയ്-2
പദതനികേള ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കുന്നനില.   ഗഭാമവനികേസന വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.സവ-ഡബന്യൂ.ഡനി.സനി.  കപഭാജക്ടുകേളുചട കേഭാലഭാവധനി 4  മുതല് 7 വര്ഷലാം
വചരയഭാണയ്.   പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.സവ.-ഡബന്യൂ.ഡനി.സനി-ബഭാചയ്-2  പദതനികേള  2010-11
വര്ഷത്തനിലഭാണയ് കകേന സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിടള്ളതയ്. പദതനി കേഭാലഭാവധനി പരമഭാവധനി 7
വര്ഷലാം കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള 2017-18-ല് അവസഭാനനിക്കുന്നതഭാണയ്. ബഭാചയ്-2 കപഭാജക്ടനിചന്റെ
പദതനി കേഭാലഭാവധനി മഭാര്ചയ്      2018-ല് അവസഭാനനിക്കുലാം. 

(ബനി)  നനിലവനില്  പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.സവ.  പദതനി  പകേഭാരലാം  ഗഭാമവനികേസന
വകുപനില് 129 കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാര് കബഭാക്കയ് തലത്തനില് കജഭാലനിചചയനണയ്.

(സനി)  ഫണനിചന്റെ അപരലഭാപതമൂലമഭാണയ്  കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കഭാചത വന്നനിടള്ളതയ്.

(ഡനി)  പകൃതനി വനിഭവ പരനിപഭാലനത്തനിനു പുറചമ ഉല്പഭാദന വര്ദവനിനഭായുള്ള
പവൃത്തനികേളുലാം ജതീവകനഭാപഭാധനിക്കുള്ള സഹഭായധനവലാം  (JLG-കേളക്കുള്ള  revolving
fund) ഗഭാമവനികേസന വകുപ്പുവഴെനി നല്കേനിവരുന.

(ഇ)  ഫണനിചന്റെ ലഭലതയനുസരനിചയ് പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതനി

19(5207)  ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഏചതഭാചക്ക  കൃഷനികേളഭാണയ്  വനിള  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്
പടനികേയനില്  ഉളചപടനിരനിക്കുന്നചതനലാം  ഇവയ  ഓകരഭാന്നനിനുലാം  നനിശയനിചനിരനിക്കുന്ന
ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  തുകേയുലാം  പതീമനിയലാം  തുകേയുലാം  എത്രയഭാചണനലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഏചതഭാചക്ക സഭാഹചരലത്തനിലള്ള കൃഷനി നഭാശത്തനിനഭാണയ്  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പരനിരക്ഷ
ലഭനിക്കുന്നതയ്; പതനിവര്ഷലാം ഈ ഇനത്തനില് എത്ര രൂപയഭാണയ് അനുവദനിക്കുന്നതയ്;



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 93

(ബനി) ഉത്പഭാദനചചലവമഭായനി തടനിച കനഭാക്കുകമ്പഭാള വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ് തുകേ
വളചര കുറവഭാചണന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നഷലാം  സലാംഭവനിക്കഭാത്ത  രതീതനിയനില്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഉല്പഭാദനചചലവയ്  എങനിലലാം  ലഭനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  വനിള  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  തുകേ
വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ പധഭാനചപട കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കുലാം ഇന്ഷസ്വറന്സയ്
പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  വര്ദനിപനിചലാം
സലാംസഭാന വനിള  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതനി  22-3-2017-ചല  സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)നമ്പര്
37/2017/കൃഷനി പകേഭാരലാം പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിടണയ്.   വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഉളചക്കഭാള്ളുന്ന ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പയ് അനുബനലാം* ആയനി കചര്ത്തനിടണയ്. 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാന വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതനിക്കഭായനി  1250  ലക്ഷലാം
രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്.

(ബനി & സനി) ഉല്പഭാദനചചലവയ് കേണക്കനിചലടുത്തഭാണയ്  നഷപരനിഹഭാരത്തനിചന്റെ
കതഭാതയ്  ഇകപഭാള  പുതുക്കനി   നനിശയനിചനിടള്ളതയ്.  1995-നു  കശഷലാം  ആദലമഭായഭാണയ്
സലാംസഭാന വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ് നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ വര്ദനിപനിചതയ്.

വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ. നടത്തുന്ന ഇടചപടലകേള

20 (5208) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .     ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .     സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീനന് :
ശതീ  .     ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഴെലാം,  പചക്കറനിയുലഭാദനത്തനില്  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  വഴെനി  നടത്തുന്ന
ഇടചപടലകേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സുരക്ഷനിത  ഭകക്ഷലഭാത്പഭാദന  ഉപഭാധനികേളുചട  കപഭാത്സഭാഹനത്തനിനുലാം
സജവകൃഷനി മുറകേളുചട വലഭാപനത്തനിനുമഭായനി ചചയ കേഭാരലങ്ങള എചനലഭാമഭാണയ്;

(സനി) ചചറുകേനിട നഭാമമഭാത്രമഭായ കേര്ഷകേര് ഉളചപചടയുള്ളവര്ക്കയ് സജവകൃഷനി
ഉലഭാദന വനിപണന കപഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിടകണഭാ;
ഇക്കഭാരലത്തനില് കബഭാക്കയ് തല സലാംയുക്ത സലാംഘങ്ങളുചട പങയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ)  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.
ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള തഭാചഴെ കചര്ക്കുന. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം 6 കകേഭാടനി രൂപയുചട പചക്കറനി വനികേസന പദതനികേളഭാണയ്  'സമഗ പചക്കറനി
വനികേസന  പദതനിയനില്'  ഉളചപടുത്തനി  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  6  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  വനിവനിധ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

• പഭാര്ടനിസനികപററനി  ഗലഭാരന്റെനി  സനിസ്റ്റേലാം  മുകഖനയുള്ള  സജവപചക്കറനി
കൃഷനി രതീതനികേള കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം പചരനിപനിക്കുകേയുലാം കൂടുതല്
സലങ്ങളനികലക്കയ് വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തുവരുന.  213 കലഭാക്കല്
ഗ്രൂപ്പുകേളനിലഭായനി  725  ചഹക്ടര്  സലത്തയ്  സജവ  പചക്കറനി  കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കനി.

• നഭാടന് പചക്കറനിയനിനങ്ങള ഉളചപചട പചക്കറനികൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി ഗുണകമനയുള്ള പചക്കറനിസത്തകേള വനിതരണലാം ചചയ്തു
വരുന.  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിചല  ആലത്തൂരുള്ള  കേസൗണ്സനിലനിചന്റെ
വനിത്തയ്  സലാംസരണശഭാലയനില്നനിനലാം  80  ചമട്രൈനികേയ്  ടണ്  പചക്കറനി
വനിത്തുകേളുലാം  7  ലക്ഷകത്തഭാളലാം മറയ്  നടതീല് വസ്തുക്കളുലാം ഉല്പഭാദനിപനിചയ്
വനിതരണലാം ചചയനിടണയ്.

• പചക്കറനി, വഭാഴെ എന്നനിവയ്ക്കുള്ള ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പരനിരക്ഷ സബ്സനിഡനി
കയഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  പകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുണഭാകുന്ന  വനിള
നഭാശത്തനിനയ് 80 ലക്ഷലാം രൂപ നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുകേയുലാം ചചയ്തു. 

• വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവയ്  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2%  പലനിശ സബ്സനിഡനി
അനുവദനിചവരുന.

• 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  പരനിശതീലനങ്ങളുലാം
ചസമനിനഭാറുകേളുലാം പഠനയഭാത്രകേളുലാം സലാംഘടനിപനിചനിടണയ്.

• പചക്കറനി കൃഷനിയനിചല നൂതന സഭാകങതനികേ വനിദലകേള വലഭാപനിപനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  105  ചഡകമഭാണ്കസ്ട്രഷനുകേള,  80  പങഭാളനിത്ത
ഗകവഷണ  പദതനികേള,  25  തതീവ്രയത  പരനിപഭാടനികേള  എന്നനിവ
സലാംഘടനിപനിച.
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• കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ചവജനിറബനിള  ഡവലപ്ചമന്റയ്  പദതനി  പകേഭാരലാം
വതീടുകേളനില്  പചക്കറനികൃഷനി  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
'കഗഭാബഭാഗയ്'  പദതനി കേസൗണ്സനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിടണയ്.  കേഴെനിഞ്ഞ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  55  ലക്ഷലാം  പചക്കറനിസത്തകേള  വനിതരണലാം
ചചയനിടണയ്. നഗര പകദശങ്ങളനിചല വതീടവളപ്പുകേളനില് പചക്കറനികൃഷനി
കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം വനിഷവനിമുക്തമഭായ പചക്കറനികേള ലഭലമഭാ
ക്കുന്നതനിനുമഭായനി കേസൗണ്സനില് 'ഹരനിതനഗരനി'  എന്ന പദതനി നടപനി
ലഭാക്കനി വരുന.

കേസൗണ്സനിലനിചന്റെ കേതീഴെനില് പവര്ത്തനിചവരുന്ന കൃഷനി ബനിസനിനസയ് കകേനങ്ങളവഴെനി
സജവവളങ്ങളുലാം  സജവവളര്ചഭാതസ്വരകേങ്ങളുലാം  സജവ കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം  ഗുണകമന
ഉറപ്പുവരുത്തനി കേര്ഷകേര്ക്കയ് വനിതരണലാം ചചയ്തു  വരുന.  മണ്ണനിര കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്,  ഇ.എലാം
(effective  micro  organisms)  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്   NCOF   (National  Center  for  Organic
Farming)  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  എന്നനിവ  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  ഉകദലഭാഗസരുചട  കമല്
കനഭാടത്തനില് കേര്ഷകേചരചക്കഭാണയ് വനിവനിധ ജനിലകേളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണയ്. സജവ
ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  പതീമനിയലാം  വനില  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ചപഭാഡക്ഷന്  സബ്സനിഡനി
നല്കുന്നതനിനഭായനി  70  ലക്ഷലാം രൂപ  2016-17  വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സജവ  ഉല്പന്നങ്ങള  വനിപണനലാം  ചചയന്നതനിനയ്
കേനികലഭാക്കയ്  5  രൂപ നനിരക്കനില്  1200  ടണ് ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  60  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
ഉല്പന്നങ്ങളുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  സര്ടനിഫനികക്കഷനുമഭായനി
55  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  PGS  Organic  Certification  and  crop  production  in
Kasargod എന്ന പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് "ചസഷലല്
അഗനി  കസഭാണ്  കഫഭാര്  ബനഭാന"  എന്ന  പദതനി  പകേഭാരലാം  വഭാഴെ  കൃഷനിയനിചല
ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേയറ്റുമതനി  കൃഷനി  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
നടപ്പു വര്ഷലാം 275 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്.

(ബനി & സനി) 2015-16-ല് കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് മഭാത്രമഭായനി സജവകൃഷനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 161.5 ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവഴെനിച.  ഇതുപകേഭാരലാം പുതുതഭായനി
50 ക്ലസ്റ്റേര് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം നനിലവനിലള്ള 200 ക്ലസ്റ്റേറുകേള ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനയ്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുകേയുലാം ചചയ്തു. സജവവളലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
725 കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ് നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിച. കൂടഭാചത 250 ചഹക്ടര് സലത്തയ്
പചനിലവളകൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം   30  പദര്ശന  കതഭാടങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്തു,  കൂടഭാചത ഇതര ജനിലകേളനില് സജവകൃഷനി വലഭാപനത്തനിനഭായനി തഭാചഴെപറയുന്ന
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പദതനികേളക്കയ്  498.05  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  വനിനനികയഭാഗനിച.  നല  കൃഷനിമുറകേള
പഭാലനിചചകേഭാണയ് സുരക്ഷനിതമഭായ ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  277
ക്ലസ്റ്റേറുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം,  സജവകൃഷനി  വലഭാപനത്തനിനഭായനി  സജവ  സകനശ
കൃഷനിയഭാത്ര നടത്തുകേയുലാം ക്ലസ്റ്റേറുകേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന സജവപചക്കറനികേള സലാംഭരനിചയ്
വനിപണനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി  45  ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള അനുവദനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.
ഒരു  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനി.  സജവകൃഷനിയനില്  മനികേച പവര്ത്തനലാം  നടത്തനിയ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളക്കയ്
അവഭാര്ഡുകേളുലാം വനിതരണലാം ചചയ്തു.   2016-17  ല് നല കൃഷനിമുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)
പഭാലനിചചകേഭാണയ്  സുരക്ഷനിതമഭായ  പഴെലാം,  പചക്കറനികേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
407 ക്ലസ്റ്റേറുകേള രൂപതീകേരനിചയ് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച.  ഒരു ചഹക്ടറനിനയ് 3000 രൂപ
നനിരക്കനില് ക്ലസ്റ്റേറുകേളക്കയ് ധനസഹഭായലാം നല്കേനി.  ക്ലസ്റ്റേറുകേളനില് നനിനള്ള ഉല്പന്നങ്ങള
“കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേയ്" എന്ന കലബലനില് കൃഷനി വകുപയ് വനിപണനലാം നടത്തനിവരുന.
കേര്ഷകേരുചട കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്തചന്ന സജവവളലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 1622
റൂറല്  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറ്റുലാം  1352  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറ്റുലാം   നനിര്മ്മേനിച.  റൂറല്
കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറയ്  ഒന്നനിനയ്  5,000  രൂപ വതീതവലാം  മണ്ണനിരകേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറയ്   ഒന്നനിനയ്
7,500  രൂപ  വതീതവലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി.  സജവ  പചക്കറനി  വനിപണനലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി കകേരളത്തനിചല എലഭാ ജനിലകേളനിലമഭായനി  66  ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള
സഭാപനിച.   വനിഷരഹനിത  പഴെലാം-പചക്കറനികേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ക്ലസ്റ്റേറുകേള
രൂപതീകേരനിചയ് നല കൃഷനി മുറകേള പഭാലനിചയ് കൃഷനി ചചയയ് വനിഷരഹനിതവലാം സജവവളലാം
മഭാത്രലാം ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതുമഭായ പഴെങ്ങളുലാം പചക്കറനികേളുലാം സലാംഭരനിചയ്
കഗഡനിലാംഗയ്,  പഭായനിലാംഗയ്  മുതലഭായവ നടത്തനി നഗരസഭകേളനിലലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലമുള്ള
ചറസനിഡന്റെയ്സയ്  അകസഭാസനികയഷന് മുകഖന വനില്പന നടത്തുന്നതനിനയ്  18  ക്ലസ്റ്റേറുകേളക്കയ്
3  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുകേയുണഭായനി.  സജവ  പചക്കറനികേള
“കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേയ്  "  എന്ന കലബലനില് ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടുകൂടനി
ഇകക്കഭാ കഷഭാപയ് മുഖഭാനരലാം വനില്പന നടത്തുന്നതനിനയ്  കേനികലഭായയ്  5 രൂപ നനിരക്കനില്
കേര്ഷകേര്ക്കയ് കപഭാത്സഭാഹന തുകേ  (ഇന്ചസന്റെതീവയ്)  നല്കേനി.  മനികേച സജവ കൃഷനി
നടത്തുന്ന നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,   കകേഭാര്പകറഷന്,  ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേള
എന്നനിവയയ് അവഭാര്ഡയ് നല്കുന്നതനിനഭായനി 123 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ചചലവഴെനിച.

സജവകൃഷനി  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  1000  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  വനിവനിധ  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കഭാന് പദതനിയനിടനിടണയ്.  പദതനിയുചട പധഭാന ഘടകേങ്ങള
ചുവചട കചര്ക്കുന.
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• കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  സജവ  കൃഷനിയുലാം  പനി.ജനി.എസയ്.  സര്ടനിഫനി
കക്കഷനുലാം 1000 ചഹക്ടര് സലത്തയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് ഒരു ചഹക്ടറനിനയ്
6000 രൂപ നനിരക്കനില് 60 ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹഭായലാം.

• സജവകൃഷനി  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  500  ക്ലസ്റ്റേറുകേളക്കയ്  (5  ചഹക്ടര്
മുതല് 25 ചഹക്ടര് വചര) ചഹക്ടറനിനയ്  3000 രൂപ നനിരക്കനില് 375 ലക്ഷലാം
രൂപ ധനസഹഭായലാം.

• സജവവനിള നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേളക്കയ് ധനസഹഭായലാം  -  ഒരു കബഭാക്കനില്
5  റൂറല്  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറ്റുകേളവതീതലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  യൂണനിറയ്  ഒന്നനിനയ്
5000  രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം.   146  കബഭാക്കുകേളനിലഭായനി   730
യൂണനിറ്റുകേളക്കയ് 36.50 ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിടള്ളതയ്.

• ചചജവ  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  പഭായയ് ക്കനിലാംഗയ്,  ബഭാന്ഡനിലാംഗയ്,  വനിപണനലാം
ധനസഹഭായലാം, സജവരതീതനിയനില് കൃഷനി ചചയയ് ഉല്പഭാദനിപനിച വനിഷരഹനിത
പഴെലാം, പചക്കറനി ഉല്പന്നങ്ങള കഗഡനിലാംഗയ്, പഭാക്കനിലാംഗയ് മുതലഭായവ നടത്തനി
വനില്പന നടത്തുന്നതനിനഭായനി -21 ക്ലസ്റ്റേറുകേളക്കയ് 3 ലക്ഷലാം രൂപ ക്രമത്തനില്
63 ലക്ഷലാം രൂപ.

• സജവ  രതീതനിയനില്  ഉല്പഭാദനിപനിച   വനിഷരഹനിത  പഴെലാം,  പചക്കറനികേള
ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടുകൂടനി  വനില്പന  നടത്തുന്നതനിനുലാം  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം-100
ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളക്കയ്  2 ലക്ഷലാം രൂപ നനിരക്കനില്  200  ലക്ഷലാം രൂപയുചട
ധനസഹഭായലാം.

• ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള മുകഖന ചചജവ ഉല്പന്നങ്ങള നല്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള
ഇന്ചസന്റെതീവയ്  -  166  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേളക്കയ്  25,000  രൂപ  നനിരക്കനില്
41.50 ലക്ഷലാം രൂപ

• സമ്പൂര്ണ്ണ  സജവ  കേഭാര്ഷനികേ  മണ്ഡലങ്ങളക്കുള്ള  അവഭാര്ഡയ്  -
സജവകൃഷനിയനില് മനികേച പവര്ത്തനലാം കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന്,  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേള  എന്നനിവയയ്
അവഭാര്ഡുകേള നല്കുന്നതനിനഭായനി - 123 ലക്ഷലാം രൂപ മഭാറനിവച.

കൂടഭാചത  കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പദതനിയഭായ  പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനിവനികേഭാസയ്
കയഭാജന (PKVY) പദതനിയനില് 50 ഏക്കര് വതീതമുള്ള 119 ക്ലസ്റ്റേറുകേള രൂപതീകേരനിചയ്
കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ പരനിശതീലനവലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കുകേയുണഭായനി.
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2016-17-ല്  ഈ പദതനികേളക്കഭായനി  594.57  ലക്ഷലാം  രൂപ  ചചലവഴെനിച.  2017-18-ല്
ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  348.058  ലക്ഷലാം രൂപയുചട ആക്ഷന് പഭാന്
തയഭാറഭാക്കനിയനിടണയ്. സജവ പചക്കറനി വനിപണനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി കകേരളത്തനിചല
എലഭാ ജനിലകേളനിലമഭായനി നഭാളനിതുവചര  66  ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിച. 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തയ്  100  ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
200  ലക്ഷലാം രൂപയുചട പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിടണയ്.  കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
സജവ ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേള ഇത്തരത്തനിലള്ള ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേളവഴെനി വനില്പന
നടത്തുനണയ്.

ആത പസയ് പദതനി

21 (5209) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .     ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : 
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കൃഷനി  വനിജ്ഞഭാന  വലഭാപനത്തനിനഭായനി  ആത  പസയ്  പദതനി
ആരലാംഭനിചനിടകണഭാ;

(ബനി) പദതനിയുചട ലക്ഷലങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആത പസനിചന്റെ കേതീഴെനിലള്ള എലഭാ വനിജ്ഞഭാന വലഭാപന പദതനികേളുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ക്ഷതീര  വനികേസനലാം,  മത്സലബനനലാം  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനിചല
പദതനികേളുമഭായനി ഏകകേഭാപനിപനിചയ് നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാചയന്നയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  കകേന ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ പദതനിയഭായ ആതയുചട വനിജ്ഞഭാനവലഭാപന
പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് സകപഭാര്ടയ്  സതീലാം ആയനിടഭാണയ്  ആത പസയ് പദതനി  2013-14
വര്ഷലാം ആരലാംഭനിചതയ്.  പദതനിയുചട ലക്ഷലങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :

1. ആത പദതനിയനിചല ഘടകേങ്ങളഭായ ഫഭാലാം സ്കൂള, പദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള
എന്നനിവയയ് കൂടുതല് ധനസഹഭായലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ് നല്കുകേ എന്നതയ്
ആത  പസയ്  പദതനിയുചട  ഒരു  പധഭാന  ലക്ഷലമഭാണയ്.  കൂടഭാചത
കേര്ഷകേര്ക്കയ്,  സലാംകയഭാജനിത കേതീടകരഭാഗ നനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്
കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കേനി കൃഷനി ചചയന്നതനിനഭായനി പദതനിയനിചല
ഫഭാര്മര് ഫതീഡയ് സ്കൂളുകേള സഹഭായകേമഭാകുലാം.
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2. കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല,  ICAR  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചര്ന
ചകേഭാണയ്  ജനിലകേളനില്  സഭാകങതനികേ  കമളകേള  സലാംഘടനിപനിക്കഭാന്
ആത പസയ് മുകഖന സഭാദലമഭാകുന്നതഭാണയ്.

3. സജവ കൃഷനിക്കയ് ഊന്നല് നല്കുന്ന ഈ കേഭാലയളവനില് കേര്ഷകേ
ശഭാസ്ത്രജഞ സഭാകങതനികേ കമളകേള പുതനിയ വനിജ്ഞഭാന കമഖലകേളനി
കലക്കുള്ള സഭാദലതകേള ഉറപഭാക്കുന.

4. ആത  പസനിചല  സലാംകയഭാജനിത  കേഭാര്ഷനികേ  സമ്പ്രദഭായ  പവര്ത്ത
നങ്ങളനിലൂചട  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  മത്സലകൃഷനി,  ഡയറനിഫഭാലാം  എന്നനിവ
ഉളചപടുത്തനി  ചതരചഞ്ഞടുത്ത  കേര്ഷകേരുചട  കതഭാടങ്ങള  ഒരു
സമ്പൂര്ണ്ണ കേഭാര്ഷനികേ യൂണനിറഭായനി വനികേസനിപനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

5. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേരുചട  വനിജയലാം
സകേവരനിച  പവര്ത്തനങ്ങള,  വനിളകേളനിചല  പധഭാന  കരഭാഗ -
കേതീടങ്ങളുചട  ലക്ഷണങ്ങള,  അവയുചട  നനിയനണമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
തുടങ്ങനി കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഉപകേഭാരപദമഭായ അറനിവകേള ആത നന്യൂസയ്
ചലറര്  ആയനി വനിതരണലാം ചചയഭാന് ആത പസയ് പദതനിയനിലൂചട
സഭാദലമഭാക്കുന.

കമല്പറഞ്ഞവ കൂടഭാചത ആത ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുള്ള ചടകകഭാളജനി  ഫണയ്,  ചപസ്റ്റേയ്
സര്സവലന്സയ്  ഫണയ്,  ആത  പവര്ത്തനങ്ങളുചട  കഡഭാകേക്യുചമകന്റെഷന്,  ഫഭാര്മര്
എകയ്റന്ഷന്  ഓര്ഗസനകസഷന്,  ചതരചഞ്ഞടുത്ത  പഞഭായത്തുകേചള  മഭാതൃകേഭാ
പഞഭായത്തഭാക്കുവഭാനുള്ള  പദതനി  എന്നനിങ്ങചനയുള്ള  ഘടകേങ്ങളുലാം  ആത  പസയ്
പദതനിയനിലൂചട ലക്ഷലമനിടുനണയ്.

(സനി) കകേനഗവണ്ചമന്റെയ് പദതനിയഭായ ആതയയ് സകപഭാര്ടഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയ
ഈ പദതനിയനില് കൃഷനി അനുബന കമഖലകേളഭായ മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ക്ഷതീരവനികേസനലാം,
മത്സല ബനനലാം എന്നതീ കമഖലകേചളക്കൂടനി ഏകകേഭാപനിപനിചഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

കൃഷനി ഓഫതീസര്/അസനിസ്റ്റേന്റെയ് തസ്തനികേകേളനിചല ഒഴെനിവകേള

 22(5210) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കൃഷനി  ഓഫതീസര്/കൃഷനി  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  തസ്തനികേകേളനില്
ഒഴെനിവകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് ഒഴെനിവകേളുചട എണ്ണലാം ജനില തനിരനിചയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനയ് സസ്വതീകേരനിച നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തസ്തുത തസ്തനികേകേളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനത്തനിനുള്ള അനുവഭാദലാം
നല്കേനിയനിടകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒഴെനിവണയ്.

(ബനി) കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ വകുപനില് കൃഷനി ഓഫതീസര്/കൃഷനി
അസനിസ്റ്റേന്റെയ് തസ്തനികേകേളനില് നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവകേള ജനില തനിരനിചയ് ചുവചട കചര്ക്കുന :

ജനില കൃഷനി ഓഫതീസര് കൃഷനി അസനിസ്റ്റേന്റെയ്

തനിരുവനനപുരലാം 1 -

ചകേഭാലലാം 1 -

പത്തനലാംതനിട 1 -

ആലപ്പുഴെ 3 -

കകേഭാടയലാം 3 -

ഇടുക്കനി 11 1

എറണഭാകുളലാം 4 -

തൃശ്ശൂര് 5 3

പഭാലക്കഭാടയ് 23 1

മലപ്പുറലാം 13 1

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 12 5

വയനഭാടയ് 5 -

കേണ്ണൂര് 21 9

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 11 -

       ആചകേ 114 20
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(സനി & ഡനി) സലാംസഭാനത്തയ് കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ വകുപനില്

കൃഷനി ഓഫതീസര് തസ്തനികേയനില് നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന ആചകേയുള്ള 173 ഒഴെനിവകേളനില്

വകുപ്പുതല ചപഭാകമഭാഷന് മുകഖന നനികേകത്തണ  15  ഒഴെനിവകേള കേഴെനിചയ് ആചകേ  159

കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനിക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ചചയനിടണയ്.  കമല്

പകേഭാരമുള്ള ഒഴെനിവനില് എലാംകപഭായ്ചമന്റെയ്  എകയ്കചഞയ് മുകഖന  33  കപര്ക്കുലാം  കേരഭാര്

അടനിസഭാനത്തനില്  26  കപര്ക്കുലാം  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിടണയ്.  കൃഷനി  ഓഫതീസര്

തസ്തനികേയനില് പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേയ്  ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.   പനി.എസയ്.സനി.

ഇന്റെര്വന്യൂ  നടത്തനി  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേയ്  പസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  അനനിമ

ഘടത്തനിലഭാണയ്.   കൃഷനി  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  തസ്തനികേയനില്  നനിലവനിലള്ള  20  ഒഴെനിവകേള

പനി.എസയ്.സനി.ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ചചയന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.

കൃഷനി വകുപനിചല അഴെനിമതനിയുലാം വനിജനിലന്സയ് അകനസ്വഷണവലാം

23 (5211)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-16  കേഭാലയളവനില്  കൃഷനി  വകുപനില്  നടന്ന  അഴെനിമതനികേള

എചനലഭാമഭാണയ്; ഓകരഭാ അഴെനിമതനിയുലാം സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര കപര്ചക്കതനിചര നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്;

(സനി)  ഇവയനില്  ഏചതങനിലലാം  കകേസയ്  വനിജനിലന്സയ്  അകനസ്വഷനിക്കുനകണഭാ;

എങനില് വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) 2011-16  കേഭാലയളവനില്  കൃഷനി  വകുപനില്  നടന്ന അഴെനിമതനികേള

സലാംബനനിച വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനലാം* ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി) 11 കകേസയ് വനിജനിലന്സയ് അകനസ്വഷനിക്കുനണയ്. വനിശദവനിവരലാം അനുബനലാം

ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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അനഭാരഭാഷ ശനില്പശഭാല

24(5212)   ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .     തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .     വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .     വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭരണ കേഭാലത്തയ് കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില്
അനഭാരഭാഷ ശനിലശഭാല നടത്തനിയനിടകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനലഭാലാം;

(ബനി) പസ്തുത സലാംരലാംഭത്തനിചന്റെ ഉകദ്ദേശ ലക്ഷലങ്ങള എചനലഭാമഭായനിരുന എന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എചനലഭാലാം ആശയങ്ങളഭാണയ് ശനിലശഭാലയനില് ഉരുത്തനിരനിഞ്ഞതയ് എന്നയ്
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എചനലഭാലാം  തുടര്  നടപടനികേളഭാണയ്  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ചചകേചക്കഭാണനിടളളചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  2016  ഡനിസലാംബര്  1  മുതല്  5  വചര  തനിരുവനനപുരത്തയ്  വചയ്
'സവഗ  2016'  എന്ന കപരനില് അനര്കദ്ദേശതീയ ശനില്പശഭാല നടത്തനിയനിടണയ്.  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനില്  മൂലലവര്ദനവനിനുലാം  സവവനിദലവല്ക്കരണത്തനിനുമുള്ള  അനന  സഭാദലതകേചള
പകയഭാജനചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  അഗനി  ബനിസനിനസയ്  കമഖലയനില്  യുവജനങ്ങചള
ആകേര്ഷനിചയ്  അവര്ക്കയ്  നല  വരുമഭാനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വനിപണന
കമഖലയനിചല പതനിസനനി മറനികേടക്കുന്നതനിനുമഭാണയ് ഈ ശനില്പശഭാല നടത്തനിയതയ്.
കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗകത്തയുലാം സലാംരലാംഭകേ കമഖലയനിചലയുലാം വലക്തനികേളുലാം ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം കേഭാര്ഷനികേ
ശഭാസ്ത്രജ്ഞരുലാം  വനിദഗ്ദ്ധരുലാം  ഒത്തുകചര്ന്ന  ശനില്പശഭാലയനില്,  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്ന,
മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള, സഭാകങതനികേ വനിദല,  യന സഭാമഗനികേള എന്നനിവയുചട
പദര്ശനവലാം വനില്പനയുമഭാണയ് കൃഷനി വകുപയ് സലാംഘടനിപനിചതയ്.

(ബനി) സവഗ 2016- ചന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :

1. സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് മൂലലവര്ദന രലാംഗത്തയ് പവര്ത്തനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തുവഭാനുലാം ഇവരനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന സഭാകങതനികേ
വനിദലകേള,  കസവനങ്ങള  എന്നനിവചയക്കുറനിചയ്  മനസനിലഭാക്കുവഭാനുലാം
സലാംസഭാന കകേന സര്ക്കഭാരുകേള മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  കമഖലയനില് നടപനി
ലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള,  ലഭനിക്കുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള  എന്നനിവ
മനസനിലഭാക്കുവഭാനുലാം ഒരു കവദനി ഒരുക്കുകേ.
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2. കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദനവലാം സലാംരലാംഭകേതസ്വവലാം കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്,  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല, ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങള,
അഗനി  ബനിസനിനസയ്  ചസന്റെര്,  സര്ക്കഭാരനിതര  സലാംഘടനകേള
മുതലഭായവയുമഭായനി ബനനിപനിചള്ള പവര്ത്തനലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ

3. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് നവസലാംരലാംഭകേചര സൃഷനിക്കുകേ,

4. കൃഷനിയുചട വലഭാപനി വര്ദനിപനിചയ് ഉല്പഭാദനവലാം ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേവഴെനി  കൂടുതല്  വരുമഭാനവലാം  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലാം
സൃഷനിക്കുകേ,

5. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ധനഭാഗമനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ,

6. ചതഭാഴെനില് രഹനിതരഭായ യുവജനങ്ങള,  വനികദശ രഭാജലങ്ങളനില് നനിന്നയ്
മടങ്ങനിചയത്തനിയവര് എകയ് സര്വതീസുകേഭാര്, ഐ.ടനി.  ചപഭാഫഷണലകേള
തുടങ്ങനിയവചര കൃഷനിയനികലക്കയ് ആകേര്ഷനിചയ് നനിലനനിര്ത്തുകേ.

(സനി) സവഗ 2016-ല് ഉരുത്തനിരനിഞവന്ന ആശയങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :

1. കേഭാര്ഷനികേ  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്ന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലലാം  സലാംസരണത്തനിലലാം
നനിലവനിലള്ള ചടകകഭാളജനികേചളക്കുറനിചലാം  അവ വനികേസനിപനിചചടുത്ത
കദശതീയ സലാംസഭാനതല ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി സഹകേരനിചയ്
3  ദനിവസലാം  മുതല്  3  മഭാസലാം  വചര  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന  വനിവനിധ
പരനിശതീലനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

2. ഭക്ഷലസലാംസരണവലാം മൂലലവര്ദനവലാം വനിപണനവലാം സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനയ്
സലാംസഭാനതലത്തനില് ചവബയ് കപഭാര്ടല് വനികേസനിപനിക്കുകേ.

3. സലാംരലാംഭകേചര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കപഭാജക്ടയ് ക്ലനിനനിക്കുകേള
സഭാപനിക്കുകേ,  കപഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടകേള,  വഭായ്പ എന്നനിവ പുതനിയ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് പസ്തുത ക്ലനിനനിക്കുകേള വഴെനി ലഭലമഭാക്കുകേ.

4. കൃഷനിവകുപയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന നനിലവനിലള്ള പദതനികേള ഏകകേഭാപനിപനിചയ്
ഭക്ഷലസലാംസരണ  മൂലലവര്ദന  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുകേ.

5. സലാംരലാംഭകേചര കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുവഭാന് വനിവനിധ കദശതീയ അനര്കദ്ദേശതീയ
സഭാപനങ്ങളുചട കസവനങ്ങളുലാം സസൗകേരലങ്ങളുലാം പകയഭാജനചപടുത്തുകേ.

6. ഗകവഷണസഭാപനങ്ങള  കകേനതീകേരനിചയ്  ഇന്കുകബഷന്  ചസന്റെറുകേള
സഭാപനിക്കുകേ.
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7. പുതനിയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് ആവശലമഭായ രജനികസ്ട്രഷന്, സലസന്സുകേള,
ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  സമയബനനിതമഭായനി
വലവസഭായ  വകുപനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഇന്കുകബഷന്  ചസന്റെറുകേള
വഴെനി ലഭലമഭാക്കുകേ

8. ജനിലഭാതലത്തനില് അഗനി ബനിസനിനസയ് ഇന്കുകബഷന് ചസന്റെറുകേള
സഭാപനിക്കുകേ. നനിലവനിലള്ള ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളുചട കസവനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചയ് കേഭാര്ഷനികേ ഭക്ഷല സലാംസരണ കമഖലയനില് വലവസഭായങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നവതീന ആശയങ്ങളുമഭായനി എത്തുന്ന സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്
ആവശലമഭായ ചടകകഭാളജനി, പരനിശതീലനലാം എന്നനിവയ്ക്കുള്ള സസൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുകേ

9. എലഭാ വര്ഷവലാം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ചചറുകേനിട വലഭാവസഭായനികേ
സലാംരലാംഭകേചര  പുതനിയതഭായനി  കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില്
കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ

10. ജനിലകേളനില് സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേളനില്
ചപഭാതുസഹഭായ  കകേനങ്ങള  (കകേഭാമണ്  ചഫസനിലനിറനി  ചസന്റെര്)
സഭാപനിക്കുകേ

11. കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുചടയുലാം  ഉല്പന്നങ്ങളുചടയുലാം  ഉകപഭാല്പന്നങ്ങളുചടയുലാം
മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലക്കുള്ള സലാംരലാംഭങ്ങള
കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  കേര്ഷകേ
ഗ്രൂപ്പുകേള, ഫഭാര്മര് ചപഭാഡന്യൂസര്  ഓര്ഗസനകസഷന്സയ്, ഫഭാര്മര്
കേമ്പനതീസയ് എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

12. വനിപണനിമൂലലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  ആകേര്ഷകേമഭായ
പഭായയ് ക്കനിലാംഗയ്,  ബഭാര്കകേഭാഡയ്,  ബഭാന്ഡനിലാംഗയ്  എന്നതീ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഒരുക്കുകേ.

13. ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലലാം  ഭക്ഷലസലാംസരണ  മൂലലവര്ദനവനിചന
അടനിസഭാനമഭാക്കനി ഗ്രൂപ്പുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

14. എസയ്.എഫയ്.എ.സനി.,  സകമതനി,  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്
വനിഭഭാഗലാം എന്നനിവ പുനനഃക്രമതീകേരനിചയ് സലാംസഭാനതലത്തനില് അഗനി
ബനിസനിനസയ് കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിക്കുകേ.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 105

(ഡനി)  സവഗ  2016-ല് ഉരുത്തനിരനിഞ്ഞ അഭനിപഭായങ്ങളുചടയുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചടയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  2017-18  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില്  15.75  കകേഭാടനിയുചട  വനിവനിധ
പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിടണയ്. അതുപകേഭാരലാം പസ്തസ്തുത ശനില്പശഭാലയനില് പചങടുത്ത
എലഭാ സലാംരലാംഭകേചരയുലാം എറണഭാകുളലാം/തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് സകമ്മേളനിപനിചയ് പദതനികേചള
കുറനിചള്ള വനിശദതീകേരണവലാം കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില് നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന കപഭാജക്ടയ്
ക്ലനിനനിക്കുകേളക്കു കവണ തയഭാചറടുപ്പുകേളുലാം നടത്തുന്നതഭാണയ്.  ഇതുപകേഭാരലാം പദതനികേളുചട
നടത്തനിപനിനുകവണനി  എസയ്.എഫയ്.എ.സനി.  നടത്തനിയ  മുചന്നഭാരുക്കങ്ങള  ചുവചട
കചര്ക്കുന :

1. കകേരള  ഗഭാമതീണ്  ബഭാങ്കുമഭായനി  ചര്ചകേള  നടത്തനി  പവര്ത്തന
രതീതനിചയക്കുറനിചയ് ധഭാരണയനില് എത്തനി.

2. ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടയ് ഓഫയ് റൂറല് മഭാകനജുചമന്റെയ്,  ആനനയ്,  ഇനലന് ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടയ്
ഓഫയ് പഭാകക്കജനിലാംഗയ്,  ചചസന്ന,  ഡനിഫന്സയ് ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടയ് തുടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി സഹകേരനിച പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ധഭാരണയഭായനിടണയ്.

3. നടപയ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 20  കേര്ഷകേ ഉല്പഭാദകേ സലാംഘങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.

4. സസ്വയലാം സഹഭായ  സലാംഘങ്ങചള  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനയ്
കുടുലാംബശതീയുമഭായനി ചര്ച നടത്തനി 2 കകേഭാടനി രൂപയുചട പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിടണയ്.

5. എലഭാ വര്ഷവലാം ഓകരഭാ വനിളകേളക്കയ് പഭാധഭാനലലാം നല്കേനിചക്കഭാണ്ടുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്. 2017-18-ല് വഭാഴെപഴെത്തനിനയ് പഭാധഭാനലലാം
നല്കേനിചക്കഭാണ്ടുള്ള പദതനികേള കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുചട
കേതീഴെനില്  കേണ്ണഭാറയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  വഭാഴെ  ഗകവഷണ  കകേനലാം,
തൃശനിനഭാപള്ളനിയനിചല  കദശതീയ  വഭാഴെ  ഗകവഷണ  കകേനലാം  എന്നതീ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ആകലഭാചനിചയ്  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേള  ആസൂത്രണലാം
ചചയഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

അകഗഭാ  കബസ്ഡയ് വലവസഭായങ്ങള

25 (5213) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് വനിപുലമഭായ തരത്തനില് അകഗഭാ -കബസ്ഡയ് ഇൻഡസ്ട്രതീസയ്
ചഡവലപ്ചമന്റെനിചന്റെ സഭാധലത കൃഷനിവകുപയ്  പഠനിചനിടകണഭാ;  എങനില് വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  കകേരളത്തനില്  നടനവരുന്ന  ടനി  വലവസഭായങ്ങള
എചനലഭാമഭാണയ്?
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ഉത്തരലാം

(എ& ബനി) കകേരളത്തനില്  അകഗഭാ  കബസ്ഡയ്   ഇന്ഡസ്ട്രതീസയ്  സഭാധലത
മുന്നനില് കേണ്ടുചകേഭാണയ് അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനചമടുക്കുകേയുലാം
അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേളുചട പഠനത്തനിനഭായനി നഭാബ്കകേഭാണ്സനിചന ചുമതലചപടുത്തുകേയുലാം
ചചയനിടണയ്. അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. നഭാളനികകേര അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള  -  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്, തനിരുവനനപുരലാം ജനിലകേളനില്.

2. ചനലനിചന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള   
പഭാലക്കഭാടയ്, ആലപ്പുഴെ, എറണഭാകുളലാം ജനിലകേളനില്.

3. കതനുലാം  വഭാഴെപഴെവലാം  ആസദമഭാക്കനിയ  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കയ്    തൃശ്ശൂര്
ജനില.

4. ചചസസസയ് പഭാര്ക്കുകേള -   ഇടുക്കനി, വയനഭാടയ്, ജനിലകേളനില്.

5. റബര്  അധനിഷനിത  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള   -  കകേഭാടയലാം,
പത്തനലാംതനിട, ജനിലകേളനില്.

6. ചക്കയ്ക്കു കവണനിയുള്ള അകഗഭാ പഭാര്ക്കയ്  -  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിചല മഭാള
കകേനതീകേരനിചയ്.

7. പചക്കറനി  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കയ്   -
ഇടുക്കനി ജനിലയനിചല കേഭാനല്ലൂരനില്.

8. ഇതനിനു  പുറചമ  മഭാങ്ങ  അധനിഷനിതമഭായ  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കയ്
മുതലമടയനില്.

ഇടവനിള കൃഷനികേള

26 (5214)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇടവനിള  കൃഷനികേള  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിടള്ളതയ്; ഇതുസലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതഭാചക്ക  വനിളകേളഭാണയ്  ഇടവനിള  കൃഷനിയഭായനി  നനിലവനിലള്ളചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) ഇതയ് സലാംബനനിചയ് എചനങനിലലാം പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിടകണഭാ; എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇടവനിള  കൃഷനി  ആദഭായകേരമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഇത്തരലാം  ഉത്പന്നങ്ങളക്കയ്
വനിപണനി കേചണത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18-ചല നഭാളനികകേര വനികേസന പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
'കകേരഗഭാമലാം'  എന്ന  ഉപപദതനിയനില്  ചതങ്ങനിന്  കതഭാടത്തനില്  ഇടവനിള  കൃഷനി
ചചയന്നതനിനയ് കപഭാത്സഭാഹനലാം നല്കുന. ഇടവനിള കൃഷനിക്കുണഭാകുന്ന ആചകേ ചചലവനിചന്റെ
50% പരമഭാവധനി  ചഹക്ടറനിനയ് 6,000 രൂപയഭാണയ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതയ്.  വഭാഴെ,
കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗ വനിളകേള, ഇഞനി, മഞ്ഞള, മുതലഭായ വനിളകേള ചതങ്ങനിന് കതഭാടങ്ങളനില്
ഇടവനിളയഭായനി കൃഷനി ചചയഭാവന്നതഭാണയ്. കൂടഭാചത ഹരനിത കകേരള മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  'സുജലലാം  സുഫലലാം'  പദതനിയനില്  സമഗ
നഭാളനികകേര  പുരയനിടകൃഷനി  ഒരു  ഘടകേമഭാണയ്.  ഇകതഭാചടഭാപലാം  റബര്  കതഭാടങ്ങളനില്
ഇടവനിളയഭായനി പചക്കറനി കൃഷനി ചചയന്നതനിനുള്ള പദതനിയുലാം ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

(ബനി)  ചതങ്ങനിന്  കതഭാടങ്ങളനിലലാം  പുരയനിടങ്ങളനിലലാം  പധഭാന  വനിളകേളുചട
ഇടയനിലള്ള പകദശത്തയ് ഭഭാഗനികേമഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന സൂരലപകേഭാശത്തനിലലാം  തണലനിലലാം
വളരുവഭാന് അനുകയഭാജലമഭായ  വനിളകേളഭാണയ്  ഇടവനിള  കൃഷനിക്കയ്  ചതരഞ്ഞടുക്കുന്നതയ്.
വഭാഴെ,  കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗ  വനിളകേള,  ഇഞനി,  മഞ്ഞള,  കുരുമുളകേയ്,  പചക്കറനിയനിനങ്ങള,
സകേതചക്ക, ജഭാതനി, ചകേഭാകക്കഭാ, ഗഭാമ്പു എന്നനിവ കകേരളത്തനില് ഇടവനിള കൃഷനിയഭായനി
കൃഷനി ചചയ്തുവരുന.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുലാം  കൃഷനിവകുപ്പുലാം  റബര്  കബഭാര്ഡുലാം
നടത്തനിയ വനിവധ പഠനങ്ങളുചട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് ഇടവനിള കൃഷനിയുചട പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

(ഡനി)  അനുകയഭാജലമഭായ  വനിളകേള  ചതരചഞ്ഞടുത്തുലാം  ശഭാസ്ത്രതീയ  കൃഷനിമുറകേള
അവലലാംബനിചലാം  ഇടവനിള  കൃഷനി  ആദഭായകേരമഭാക്കഭാവന്നതുലാം ഇതനിനുള്ള സഭാകങതനികേ
സഹഭായലാം  കൃഷനി   ഭവന്  മുകഖന  ലഭനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.  കൃഷനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്
പവര്ത്തനിക്കുന്ന വനിപണനികേളനില് ആഴ്ചകതഭാറുലാം ഉല്പന്ന കലലലാം സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണയ്.
കേര്ഷകേര്ക്കയ് അവരുചട ഉല്പന്നങ്ങള ടനി വനിപണനികേളനില് കനരനികടഭാ ഗ്രൂപ്പുകേള മുകഖനകയഭാ
എത്തനിചയ്  നലഭായവനില ഉറപഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.-യുചട
ആഭനിമുഖലത്തനില്  നടത്തനിവരുന്ന  സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  വനിപണനികേള  മുകഖനയുലാം
കേര്ഷകേരുചട ഉല്പന്നങ്ങള സലാംഭരനിചയ് വനിപണനലാം നടത്തനിവരുനണയ്.
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ഹരനിതലാം ഹരനിപഭാടയ് പദതനി

27 (5215) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിതലാം  ഹരനിപഭാടയ്  പദതനിയുചട  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലാം തലത്തനില് പകതലകേലാം കമഭാണനിററനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനിയുലാം ഗകവണനിലാംഗയ് കബഭാഡനിയുലാം
രൂപതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിചന്റെ നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഹരനിതലാം  ഹരനിപഭാടയ്  പദതനിയുചട  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് പകതലകേലാം കമഭാണനിററനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനിയുലാം ഗകവണനിലാംഗയ് കബഭാഡനിയുലാം
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  ബഹു.  ഹരനിപഭാടയ്  എലാം.എല്.എ.  സമര്പനിച
നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പകതലകേ
ഉകദലഭാഗസചര നനിയമനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മൂലല വര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള

28 (5216) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഏറവമധനികേലാം  മഭാങ്ങ  ഉല്പഭാദനലാം  നടന്ന  നടപ്പു
വര്ഷത്തനില്  മഭാങ്ങയനില്  നനിന്നയ്  മൂലലവര്ദനിത  ഉത്പന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
ഏചതലഭാലാം സഭാപനങ്ങളക്കയ് സഹഭായലാം നല്കേനിചയന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേശുമഭാങ്ങയനില് നനിന്നയ് മൂലലവര്ദനിത ഉത്പന്നങ്ങള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
സഭാപനങ്ങള  ചപഭാതുകമഖലയനികലഭാ  സഹകേരണകമഖലയനികലഭാ  പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
പസ്തുത  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  കൃഷനിവകുപയ്  സഹഭായലാം  നല്കുനിവരുനകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപ്പുവര്ഷത്തനില്  മഭാങ്ങയനില്  നനിന്നയ്  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് സഭാപനങ്ങളക്കയ് കൃഷനി വകുപനില്നനിനലാം സഹഭായലാം നല്കേനിയനിടനില.
എന്നഭാല് ഏറവലാം അധനികേലാം മഭാങ്ങ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില് മഭാങ്ങ
അധനിഷനിതമഭായ അകഗഭാ പഭാര്ക്കയ് ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
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(ബനി) കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുചട കേതീഴെനില് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിചല മഭാടക്കത്തറയനില്
പവര്ത്തനിക്കുന്ന കേശുമഭാവയ് ഗകവഷണ കകേനത്തനില് കേശുമഭാങ്ങ സലാംസരണലാം നടത്തുന്ന
ഒരു  ചചറുകേനിട  യൂണനിറയ്  പവര്ത്തനിചവരുനണയ്.  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ
പലക്കഭാടയ്,  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  മൂളനിയഭാര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കേശുമഭാങ്ങ
സലാംസരണ യൂണനിറ്റുകേള പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ഇവനിചട  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പന്നങ്ങള  വനിപണനലാം  ചചയനണയ്.  കേശുമഭാങ്ങയനില്നനിന്നയ്  മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പന്നങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ചപഭാതുകമഖലയനികലഭാ സഹകേരണ കമഖലയനികലഭാ
പവര്ത്തനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളക്കയ് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിടനില.

വനിത്തുക്ഷഭാമലാം

29 (5217) ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്ത വരളച മൂലലാം സലാംസഭാന വനിത്തയ് അകതഭാറനിറനിയനിലലാം കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയനിലലാം  വനിത്തയ്  ഫഭാമുകേളനിലലാം  വനിത്തനിചന്റെ  ലഭലത  കുറവഭാചണനള്ള
വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  സമയബനനിതമഭായനി  വനിത്തയ്  ലഭലമഭാക്കഭാന്
എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്  വനിത്തയ്  ലഭലതയുചട  അഭഭാവത്തനില്
കേര്ഷകേര് സഹകേരണ സഭാപങ്ങള മുകഖനയുലാം മറയ് ഏജന്സനികേളനില് നനിനലാം വനിത്തയ്
വഭാങ്ങനിയഭാല് അതനിനയ് സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  ഒന്നഭാലാം  വനിളയനിറകക്കണ  സമയചമത്തനിയ
സഭാഹചരലത്തനില്  ബനചപട  ഉകദലഭാഗസരുചട  മതീറനിലാംഗയ്  വനിളനിചയ്  കചർത്തയ്
ഇക്കഭാരലത്തനിൽ അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിടണയ്.

(ബനി) കകേരള സലാംസഭാന വനിത്തയ് വനികേസന അകതഭാറനിറനിയനില് കസ്റ്റേഭാക്കയ് ഉണഭായനിരുന്ന
1200 ചമട്രൈനികേയ് ടണ് ചനല്വനിത്തയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഒന്നഭാലാംവനിള കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിതരണലാം  ചചയനിടണയ്.   ഇതനിനുപുറചമ  നഭാഷണല്  സതീഡയ്  കകേഭാര്പകറഷനനില്
നനിനലാം  1380  ടണ് വനിത്തുകൂടനി കേര്ഷകേര്ക്കയ് നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള വനിത്തയ്
വനികേസന  അകതഭാറനിറനി  സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട  ഗകവഷണ
കകേനങ്ങളനില്  ലഭലമഭായ  വനിത്തയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
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സര്വകേലഭാശഭാല സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.  കൃഷനി വനിജ്ഞഭാന കകേനങ്ങള വഴെനി ഇതനിനുള്ള
അറനിയനിപയ്  നല്കുന്നതനിനുലാം കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.
ഇതനിനുപുറചമ നഭാഷണല് സതീഡയ്  കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി ഏര്ചപട കേരഭാര് പകേഭാരലാം
ആവശലമഭായ വനിത്തയ് വനിതരണത്തനിനയ് സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കനിയനിടണയ്.

(സനി)  കേര്ഷകേര് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വനിത്തനിനയ് നനിലവനിചല പദതനി പകേഭാരമുള്ള
ഏതയ് ഏജന്സനിയുകടചതന്നയ് കനഭാക്കഭാചത സബ്സനിഡനി ലഭലമഭാണയ്.

(ഡനി)  പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലഭാ കൃഷനി ആഫതീസറുചട കനതൃതസ്വത്തനില് ഇക്കഭാരലത്തനില്
28-4-2017-ല് കയഭാഗലാം കചര്ന്നയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.

കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് അലാംഗതസ്വലാം

30 (5218) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഒരു  വര്ഷമഭായനി  കേര്ഷകേ  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  ചപന്ഷന്
വനിതരണലാം ചചയഭാത്ത സഭാഹചരലമുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  കേര്ഷകേ  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  ചപന്ഷന്
കുടനിശനികേയഭായനി നല്കേഭാനുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗമഭായനിടള്ളവര്ക്കഭാകണഭാ
കേര്ഷകേചതഭാഴെനിലഭാളനി ചപന്ഷന് നല്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  എങനില്  കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗതസ്വലാം  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എചനഭാചക്കയഭാണയ്;

(ഇ)  ഇകപഭാള  കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗമഭായനിടള്ളവരനില്  ഭൂരനിപക്ഷലാം  കപരുലാം
യഥഭാര്ത കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളചലന്ന ആകരഭാപണലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(എഫയ്) എങനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം വചരയുള്ള കേര്ഷചത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ചപന്ഷന്
വനിതരണലാം ചചയനിടണയ്.

(ബനി)  വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ചപന്ഷന് ലഭനിക്കഭാത്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ചപന്ഷന്  കുടനിശനികേയനിനത്തനില്  18.11  കകേഭാടനി  രൂപ
നല്കേഭാനുണയ്.
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(സനി)  അചത.

(ഡനി)18 വയസയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതുലാം 55 വയസനിനയ് തഭാചഴെ പഭായമുള്ളവരുമഭായ
കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗമഭാകേഭാവന്നതഭാണയ്.

(ഇ) ഇല.

(എഫയ്) ബഭാധകേമല.

നഷപരനിഹഭാരലാം

31 (5219)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചനലയ്ല്ല്, ചതങ്ങയ്, കേമുങ്ങയ് തുടങ്ങനിയ കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേള കേടുത്ത കവനലനില്
നശനിച  കപഭായവര്ക്കയ്  നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  എനയ്  ആനുകൂലലമഭാണയ്
നല്കേനിയനിടള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആനുകൂലലലാം  വനിതരണലാം  ചചയനിടനില  എങനില്,  ആനുകൂലലങ്ങള
എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വരളചമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം പകൃതനികക്ഷഭാഭ
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷകേള  കൃഷനി  ഭവന്  വഴെനി  സസ്വതീകേരനിചവരുന.
31-10-2016-ല്  സലാംസഭാനചത്ത  14  ജനിലകേചളയുലാം  വരളചഭാ  ബഭാധനിതമഭായനി
പഖലഭാപനിചകശഷലാം വരളചമൂലമുള്ള കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ് പകൃതനികക്ഷഭാഭ ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ
ധനസഹഭായമഭായനി 31.25 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേനിയനിടണയ്.സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ കേഭാര്ഷനികേ
വനിളകേളക്കുലാം  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ
വര്ദനിപനിചലാം സലാംസഭാന വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതനി പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ്  22-3-2017-ല്
ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിചനിടണയ്.  വനിള  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതനികേളനില്  അലാംഗമഭായനിടള്ള
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വനിളനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നതനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ
ലഭനിചവരുന.  സലാംസഭാനത്തുണഭായ  നഭാശനഷങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  അതുപകേഭാരലാം
2017  മഭാര്ചയ്  28-നയ്  സലാംസഭാന  റവനന്യൂ,  കൃഷനി  വകുപയ്  മനനിമഭാര്  സലാംയുക്തമഭായനി
കകേന കൃഷനി വകുപ്പുമനനിക്കയ് വരളച സലാംബനനിച ചമകമ്മേഭാറഭാണലാം സമര്പനിക്കുകേയുലാം
അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേന സലാംഘലാം ഏപനില് 19  മുതല് 21  വചര കകേരളലാം
സനര്ശനിചയ്  വരളച  സനിതനി  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ചചയനിടണയ്.  കൃഷനി  നഭാശത്തനിനയ്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി കകേന സഹഭായലാം ലഭനിക്കുചമന്നഭാണയ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.
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കേര്ഷകേ ചപന്ഷന്

32 (5220)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എത്ര  രൂപ  കേര്ഷകേ
ചപന്ഷന് നല്കേഭാന് ബഭാക്കനിയുണയ്; ജനില തനിരനിചയ് ലനിസ്റ്റേയ് നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016  കമയയ്  31  വചര  കേര്ഷകേ  ചപന്ഷന്  കുടനിശനികേ  എത്രചയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേ  ചപന്ഷനുമഭായനി  ബനചപടയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നലനിയ
ഉത്തരവകേളുകടയുലാം മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുകടയുലാം പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമചറടുക്കുകമ്പഭാള  2015  മഭാര്ചയ്  മുതല്  14
മഭാസചത്ത  കേര്ഷകേ  ചപന്ഷന്  ഇനത്തനില്  287.249  കകേഭാടനി  രൂപ  കുടനിശനികേ
ഉണഭായനിരുന.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഇതനിനകേലാം
254.41 കകേഭാടനി രൂപ നല്കുകേയുണഭായനി. ഇനനി 331.663 കകേഭാടനി രൂപ 2017 കമയയ് 31
വചര ചപന്ഷന് നല്കേഭാന് ആവശലമുണയ്. ജനില തനിരനിചള്ള ലനിസ്റ്റേയ് ചുവചട കചര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം - 12.419 കകേഭാടനി

ചകേഭാലലാം  - 25.09 കകേഭാടനി

ആലപ്പുഴെ - 23.683 കകേഭാടനി

പത്തനലാംതനിട - 18.651 കകേഭാടനി

എറണഭാകുളലാം - 24.52 കകേഭാടനി

ഇടുക്കനി - 13.32 കകേഭാടനി

കകേഭാടയലാം - 30.8 കകേഭാടനി

തൃശ്ശൂര് - 32.165 കകേഭാടനി

പഭാലക്കഭാടയ് - 25.599 കകേഭാടനി

മലപ്പുറലാം - 26.585 കകേഭാടനി

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് - 42.06 കകേഭാടനി
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കേണ്ണൂര് - 30.655 കകേഭാടനി

വയനഭാടയ് - 14.4 കകേഭാടനി

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് - 11.716 കകേഭാടനി

                         ആചകേ        331.663 കകേഭാടനി രൂപ

(ബനി) 2016 കമയയ് 31 വചര കേര്ഷകേ ചപന്ഷന് ഇനത്തനില് 287.249 കകേഭാടനി

രൂപ കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന.

(സനി)  കേര്ഷകേ  ചപന്ഷനുമഭായനി  ബനചപടയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയ

ഉത്തരവനിചന്റെയുലാം  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെയുലാം  പകേര്പ്പുകേള  അനുബനമഭായനി*

കചര്ത്തനിടണയ്.

അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേള വഴെനിയുള്ള  കസവനങ്ങള

33 (5221) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .     എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .     കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .     ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേള  പവര്ത്തനിച

വരുനകണഭാ;  എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി) ഇവയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എചനലഭാലാം  കസവനങ്ങളഭാണയ്  പസ്തസ്തുത  ചസന്റെറുകേള  കേര്ഷകേര്ക്കയ്

നല്കുന്നതയ് ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  എവനിചടചയലഭാമഭാണയ്  ചസന്റെറുകേള  സഭാപനിചനിരനിക്കു

ന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പുതനിയ എത്ര അകഗഭാ

സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേള സഭാപനിചനിടചണന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

*സലബറനിയനില് വചനിടണയ്

332/2020
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ അകഗഭാ സര്വതീസയ്  &
സര്വതീസയ്  ചഡലനിവറനി  എന്ന  പദതനി  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനചത്ത  ചതരചഞ്ഞടുത്ത
64  കബഭാക്കുകേളനില്  കേഭാര്ഷനികേ  കസവന  കകേനങ്ങള  രൂപതീകേരനിചയ്  പവര്ത്തനിച
വരുനണയ്.  2016-17  വര്ഷലാം  അനുവദനിച  20  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേളനില്
13  എണ്ണലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനികലക്കയ്  യുവഭാക്കചള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ചതഭാഴെനില്രഹനിത  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കയ്
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ചതഭാഴെനില് നല്കുന്നതനിനുലാം കൃഷനി ആദഭായകേരമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി
കൃഷനി  വകുപയ്  2012-13  മുതല്  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെര്  ആന്റെയ്  സര്വതീസയ്
ചഡലനിവറനി  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ചതരചഞ്ഞടുത്ത  കബഭാക്കയ്
പഞഭായത്തയ് പകദശത്തയ് അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേള സഭാപനിചയ് ചതരചഞ്ഞടുത്ത
അലാംഗങ്ങളക്കയ് കേഭാര്ഷനികേ യകനഭാപകേരണങ്ങളുചട ഉപകയഭാഗലാം,  വനിവനിധ കേഭാര്ഷനികേ
പവര്ത്തനങ്ങള എന്നനിവചയ സലാംബനനിച പരനിശതീലനലാം നല്കേനി ചസന്റെര് നനിശയനിക്കുന്ന
നനിരക്കനില്  വനിവനിധ  കേഭാര്ഷനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാടകേയയ്  നല്കുകേയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ
പവൃത്തനികേള  ഏചറടുത്തയ്  ചചയ്തുചകേഭാടുക്കുകേയുലാം  ചചയ്തുവരുന.  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല
കനരനിടുന്ന കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനി ക്ഷഭാമത്തനിനയ് പരനിഹഭാരലാം കേചണത്തുകേ,  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനില്  യകനഭാപകേരണങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  വലഭാപനിപനിക്കുകേ,  വനിവനിധ  കേഭാര്ഷനികേ
പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുകേ,
കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയയ് ആവശലമഭായ സഹഭായങ്ങള,  കസവനങ്ങള എന്നനിവ നല്കുകേ
എന്നതീ  ലക്ഷലങ്ങകളഭാചടയഭാണയ്  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിചയ്
പവര്ത്തനിചവരുന്നതയ്.  ഇവയുചട  പവര്ത്തനത്തനിലൂചട  പദതനിയുചട  ലക്ഷലങ്ങള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കനടുന്നതനിനയ് സഭാധനിചനിടണയ്.

(സനി)  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേളവഴെനി  യനങ്ങളുചട  ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ, കേര്ഷകേര്ക്കയ് കേഭാര്ഷനികേ യനങ്ങളുചടയുലാം
കേഭാര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചടയുലാം ലഭലതയുലാം കസവനവലാം ഉറപ്പുവരുത്തനി തരനിശയ് ഭൂമനി
കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുകേ,  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ  മറയ്  കേഭാര്ഷനികേ  കസവനങ്ങള,
സജവ ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേള  (സതകേള,  സജവവളലാം/കേതീടനഭാശനിനനി  മുതലഭായവ)
ഉല്പഭാദനിപനിചയ് വനിതരണലാം ചചയകേ എന്നനിങ്ങചനയുള്ള കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ് 14 ജനിലകേളനിലഭായനി  64 അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേള
പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാചത 2016-17  വര്ഷലാം അനുവദനിച  20  അകഗഭാ സര്വതീസയ്
ചസന്റെറുകേളനില്  13  എണ്ണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരുന.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഇ)  2016-17  വര്ഷലാം  അനുവദനിച  20  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേളനില്
13 എണ്ണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

*സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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കുളലാം നവതീകേരണത്തനിചല ക്രമകക്കടുകേള

34 (5222) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം കേഭാകരഭാടയ്  പഞഭായത്തനിചല കുളലാം  നവതീകേരണത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി 45 ലക്ഷലാം രൂപഭാ തനിരനിമറനി നടത്തനിയതനിനയ് കൃഷനി വകുപനിചല ഏചതങനിലലാം
ഉകദലഭാഗസചര സചസന്റെയ് ചചയനിടകണഭാ; ഇവര് ആചരലഭാലാം; കപരുലാം, ഉകദലഭാഗകപരുലാം,
അഡസ്സുലാം സഹനിതലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  നടപടനി  സലാംബനനിചയ്  കൃഷനിവകുപയ്  വനിജനിലന്സനിചന്റെ
അകനസ്വഷണ റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ക്രമകക്കടുകേള എചനലഭാലാം എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കുളലാം  നവതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എചനലഭാലാം  പവൃത്തനികേള
ചചയതനിലഭാണയ് തടനിപയ് നടന്നനിടള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ) പസ്തുത ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചരയുള്ള തുടര് നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നയ്
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;

(എഫയ്)  കുറക്കഭാചര  നനിയമത്തനിനയ്  മുന്നനില്  ചകേഭാണ്ടു  വന്നയ്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി
ശനിക്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാകരഭാടയ്  ചവണ്കുളലാം  നവതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങളനിചല  ക്രമകക്കടുകേളുമഭായനി
ബനചപടയ്  കൃഷനി  വകുപയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനിചല  5  ഉകദലഭാഗസചര
സചസന്ഡയ് ചചയനിടണയ്.

1. ശതീ.  എലാം.  എസയ്.  സജൂ,  കസ്റ്റേറയ്  അഗനികേളചറല്  എഞനിനതീയര്,
കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപയ്  ഡയറക്ടകററയ്,
തനിരുവനനപുരലാം.

2. ശതീമതനി  എസയ്.  ജയശതീ,  ദക്ഷനിണ കമഖലഭാ  കൃഷനി  എകനികേന്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയര്, ആലപ്പുഴെ.

3. ശതീ.  സഭാലാം  ചകേ.  ജയനിലാംസയ്,  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  എകനികേന്യൂടതീവയ്
എഞനിനതീയര്,  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  എഞനിനതീയറുചട  കേഭാരലഭാലയലാം,
ആലപ്പുഴെ.
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4. ശതീ. പനി. എല്. മജു, അസനിസ്റ്റേന്റെയ് എഞനിനതീയര്, കൃഷനി അസനിസ്റ്റേന്റെയ്
എഞനിനതീയറുചട കേഭാരലഭാലയലാം, തനിരുവനനപുരലാം.

5. ശതീ. പനി. റനി. നവതീന്, അസനിസ്റ്റേന്റെയ് എഞനിനതീയര്, കൃഷനി അസനിസ്റ്റേന്റെയ്
എകനികേന്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയറുചട കേഭാരലഭാലയലാം, ചകേഭാലലാം.

(ബനി)  കപഭാലതീസയ്  വനിജനിലന്സയ്  ഇകപഭാള  ഈ  വനിഷയലാം  അകനസ്വഷനിക്കുന്ന
സഭാഹചരലത്തനിലലാം  അചടക്ക  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാലലാം  വനിജനിലന്സയ്
അകനസ്വഷണ റനികപഭാര്ടയ് ഇകപഭാള ലഭലമഭാക്കഭാന് നനിര്വഭാഹമനിചലന്നറനിയനിക്കുന.

(സനി&ഡനി)  കേഭാകരഭാടയ്  ചവണ്കുളലാം നവതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങളനില് പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനി
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളനിലലാം ഇഷനികേചചളനി ഖനനത്തനിലലാം ക്രമകക്കടുകേള നടന്നനിടണയ്.
പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചല ക്രമകക്കടുകേളനില് കമഭാശലാം ഡനിസസനനിലാംഗയ്,  ചടവനിരുദമഭായനി
പവൃത്തനികേള കേണ്വതീനര് വര്ക്കഭായനി നല്കേനിയതയ്,  കമല്കനഭാടത്തനിചല പനിഴെവകേള,
വലഭാജ  ബനില്ലുകേളുചടയുലാം  രസതീതുകേളുചടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്
തുകേകേള പവൃത്തനികേളുചട കപരനില് വനിതരണലാം ചചയതയ് തുടങ്ങനിയവയുലാം ഇഷനിക്കചചളനി
ഖനനത്തനില് അമനിതവലാം അനനിയനനിതവമഭായ ചചളനി ഖനനലാം നടത്തനിയതയ്,  തന്മൂലലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനിനുണഭായ നഷലാം, അനുവദനതീയമഭായതനിലലാം അധനികേലാം ചചളനി ഖനനലാം
ചചയതുമൂലലാം  കറഭായല്റനി  ഇനത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിനുണഭായ  നഷലാം  തുടങ്ങനിയവയുലാം
ഉളചപടുന.

(ഇ&എഫയ്)  പസ്തുത  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  വനിജനിലന്സയ്  അകനസ്വഷണത്തനിനയ്
ഉത്തരവഭായനിടണയ്.  അകനസ്വഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റനികപഭാര്ടനിചല  കേചണത്തലകേളുചടയുലാം
ശനിപഭാര്ശകേളുചടയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമപരമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ സലാംഘത്തനിചന്റെ ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

35 (5223) ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലത്തൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല തലക്കുളത്തൂര് പഞഭായത്തനിചല
പടര്പഭാലലാം  എടക്കര  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ  സലാംഘത്തനിചന്റെ  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ
അനുമതനിക്കഭായുള്ള സലാംഘലാം പസനിഡന്റെനിചന്റെ അകപക്ഷ ലഭനിചനിടകണഭാ;  ഉചണങനില്
ഇതു സലാംബനനിചയ് എനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചചവന ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംഘത്തനിചന്റെ ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം ചപഭാതു ആവശലമഭായനി പരനിഗണനിച
അനുമതനി നലഭാന് നടപടനിസസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണയ്.  അകപക്ഷ സലാംസഭാനതല സമനിതനി പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം
സമനിതനിയുചട  ശനിപഭാര്ശയുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിരസനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിരുന.
എന്നഭാല് പസ്തുത നടപടനിചക്കതനിചര സലാംഘലാം ഭഭാരവഭാഹനികേള ബഹു. സഹകക്കഭാടതനി
മുമ്പഭാചകേ  കകേസയ്  ഫയല്  ചചയകേയുലാം  ടനി  കകേസനിചല  വനിധനി  നലഭായത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  3-5-2017-ചല  സലാംസഭാനതല  സമനിതനി  വനിഷയലാം  വതീണ്ടുലാം
പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  സല  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുമുണഭായനി.
സല  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെയുലാം  സമനിതനിയുചട  തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില് തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

സജ വകൃഷനി കപഭാത്സഭാഹന പദതനി

36 (5224) ശതീ  .   ചജയനിലാംസയ് മഭാതക്യു :
ശതീ  .     ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പദതീപയ് :
ശതീ  .     ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന് സജവകൃഷനി പദതനിയനിന് കേതീഴെനില്
മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സജവകൃഷനി  സര്ടനിഫനികക്കഷന്
നടത്തുകേയുലാം ചചയനിടകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സജവകൃഷനിയനില്  ഏര്ചപടുന്ന  വനിവനിധ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  എചനലഭാലാം
തരത്തനിലള്ള സഹഭായങ്ങളഭാണയ് നല്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  മനിഷന് കഫഭാര് ഇന്റെകഗറഡയ്  ചഡവലപചമന്റെയ്  ഓഫയ്  കഹഭാര്ടനികേളചര്
പദതനിപകേഭാരലാം സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന്-കകേരള സജവകൃഷനി കപഭാത്സഭാ
ഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സജവകൃഷനി വലഭാപനലാം,  സജവ ഉല്പന്നങ്ങളുചട സര്ടനിഫനികക്കഷന്,
മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നതീ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മനിഷന്
കഫഭാര് ഇന്റെകഗറഡയ് ഡവലപ്ചമന്റെയ് ഓഫയ് കഹഭാര്ടനികേളചര് പദതനി പകേഭാരലാം 30' x
8'x  2.5'  വലഭാപനിയുള്ള മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ചമഭാത്തലാം  1
ലക്ഷലാം  രൂപ  ചചലവയ്  കേണക്കഭാക്കനി  50  ശതമഭാനലാം  തുകേയഭായ  50,000  രൂപ
ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതഭാണയ്.  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന്
മുഖഭാനനിരലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നഭാളനിതുവചര  7345  മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറ്റുകേള
നനിര്മ്മേനിചനിടണയ്.  കൂടഭാചത  സലാംസഭാനത്തയ്  1500  ചഹക്ടര് സലത്തയ്  (ഇടുക്കനി-500
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ചഹക്ടര്,  മലപ്പുറലാം-250  ചഹക്ടര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്-150  ചഹക്ടര്,  വയനഭാടയ്-600
ചഹക്ടര്)  സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടുകൂടനി  സജവകൃഷനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിടണയ്.  കൂടഭാചത
2014-15 വര്ഷത്തനില് 3000 ചഹക്ടര് സലത്തുലാം 2015-16 വര്ഷത്തനില് 3000 ചഹക്ടര്
സലത്തുലാം സജവകൃഷനി വലഭാപന പദതനി പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിരുന.

(ബനി) സജവകൃഷനിയനില് ഏര്ചപടുന്ന സലാംഘങ്ങളക്കയ് (ക്ലസ്റ്റേറുകേള) ഒരു ചഹക്ടറനിനയ്
3000  രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം നല്കുനണയ്.  സജവകൃഷനി കപഭാത്സഭാഹനിപനി
ക്കുന്നതനിനുലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് 1000 ലക്ഷലാം രൂപയുചട പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിടണയ്. ഇതുകൂടഭാചത കകേന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പദതനിയഭായ  പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനി  വനികേഭാസയ്  കയഭാജന  (PKVY)
പദതനിയനില് 50 ഏക്കര് വതീതമുള്ള 119 ക്ലസ്റ്റേറുകേള രൂപതീകേരനിചയ് കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ
പരനിശതീലനവലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കുകേയുണഭായനി.  പധഭാനമഭായുലാം ക്ലസ്റ്റേര്
അടനിസഭാനത്തനില്  പനി.ജനി.എസയ്.  സര്ടനിഫനികക്കഷന്  നടത്തുന്നതനിനുലാം  സജവ
ഗഭാമങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ധനസഹഭായമഭാണയ്  കകേന  സര്ക്കഭാര്  ഈ
പദതനി പകേഭാരലാം അനുവദനിചതയ്.  2016-17-ല് ഈ പദതനിക്കഭായനി 594.57 ലക്ഷലാം രൂപ
ചചലവഴെനിക്കുകേയുണഭായനി. കൂടഭാചത മനിഷന് കഫഭാര് ഇന്റെകഗറഡയ് ഡവലപയ്ചമന്റെയ് ഓഫയ്
കഹഭാര്ടനികേളചര് പദതനി പകേഭാരലാം  30' x 8'x 2.5'  വലഭാപനിയുള്ള മണ്ണനിര കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്
യൂണനിറയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ചമഭാത്തലാം  1  ലക്ഷലാം രൂപ കേണക്കഭാക്കനി 50%  തുകേയഭായ
50,000  രൂപ ധനസഹഭായവലാം സജവ കൃഷനി വലഭാപനത്തനിനയ് ചഹക്ടറനിനയ്  20,000  രൂപ
ചമഭാത്തലാം ചചലവയ്  കേണക്കഭാക്കനി  50%  തുകേയഭായ  10,000  രൂപ സബ്സനിഡനിയുലാം
സജവ സര്ടനിഫനികക്കഷനഭായനി  50  ചഹക്ടര് സലലാം ഒരു യൂണനിറഭായനി കേണക്കഭാക്കനി
ആയതനിചന്റെ സര്ടനിഫനികക്കഷനയ് 5 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന.

നഭാളനികകേര കൃഷനിയുചട വനികേസനത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി
പദതനികേള

37 (5225)   ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .     വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .     വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :
ശതീ  .     വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാളനികകേര  കൃഷനിയുചട  വനികേസനത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിടള്ള പദതനികേള എവനിചടചയലഭാമഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നചതന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തയ് ഈ കമഖലയനില് കനടങ്ങള ഉണഭാക്കഭാ
നഭായനിടകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനലഭാലാം?
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ഉത്തരലാം

(എ) സമഗ നഭാളനികകേര കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി ക്ലസ്റ്റേര് അടനിസഭാനത്തനില്
"കകേരഗഭാമലാം” എന്ന സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി 2017-18 വര്ഷവലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന. 250  ചഹക്ടര് വതീതലാം കകേരകൃഷനി വനിസ്തൃതനിയുള്ള  44
കകേരഗഭാമങ്ങള രൂപതീകേരനിചയ്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന പകദശങ്ങള സലാംബനനിച അനനിമതതീരുമഭാനലാം സകേചക്കഭാണനിടനില.

(ബനി) ഉണയ്. 2016-17 വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തയ് എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയഭായ  "കകേരഗഭാമലാം”  നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.  500  ചഹക്ടര് വതീതലാം  കകേരകൃഷനി
വനിസ്തൃതനിയുള്ള 30 കകേരഗഭാമങ്ങള പുതുതഭായനി ചതരചഞ്ഞടുത്ത 59 ഗഭാമ പഞഭായത്തു
പകദശങ്ങളനിലഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  3803.7726  ലക്ഷലാം  രൂപ  പദതനിക്കഭായനി
ചചലവനിടുകേയുമുണഭായനി.  കൂടഭാചത  കകേരഗഭാമലാം  പദതനിയനിലൂചട  തടലാം  തുറക്കല്,
കേളനനിയനണലാം,  പുതയനിടല്,  ചതഭാണടുക്കല്,  കുമ്മേഭായ വസ്തുക്കള,  മഗ്നതീഷലലാം സളകഫറയ്,
സജവവളങ്ങള,  ജതീവഭാണു വളലാം,  സസലസലാംരക്ഷണ വസ്തുക്കള എന്നനിവ നല്കുകേ,
ഇടവനിള  കൃഷനി,  കരഭാഗബഭാധനിതമഭായനി  ഉല്പഭാദനക്ഷമത കുറഞ്ഞ  ചതങ്ങുകേള ചവടനിമഭാറനി
പുതനിയ ചതങ്ങനിന് സതകേള നടുകേ തുടങ്ങനിയ സലാംകയഭാജനിത വനിള പരനിപഭാലന മുറകേള
11977.973  ചഹക്ടര്  കൃഷനി  സലത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  1240.75816  ചഹക്ടര്
സലത്തയ്  ജലകസചന  സസൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  3828  ചതങ്ങുകേയറ
യനങ്ങള വനിതരണലാം ചചയകേയുലാം  454  സജവവള യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുകേയുലാം
പഭാകദശനികേഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി  14  ചതങ്ങനിന്  സത നഴറനികേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തു.
കപഭാജക്ടയ്  അടനിസഭാനത്തനില് കൂടഭായ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  മൂലലവര്ദനിത സലാംരലാംഭങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം  പഞഭായത്തുതല  കകേരസമനിതനികേള/  ചസഭാസസറനികേളക്കയ്
281.54482 ലക്ഷലാം രൂപ നല്കുകേയുമുണഭായനി.

നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ

38 (5226) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചകേഭാടനിയ കവനൽ മൂലലാം വലഭാപകേമഭായനി നഭാശലാം സലാംഭവനിച ചനലയ്ല്ല്,  നഭാളനികകേരലാം,
അടയ,  കുരുമുളകേയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാന് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വരളചമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  പകൃതനികക്ഷഭാഭ
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസത്തനിനുള്ള അകപക്ഷകേള കൃഷനിഭവന് വഴെനി സസ്വതീകേരനിചവരുന. 31-10-2016-ല്
സലാംസഭാനചത്ത  14  ജനിലകേചളയുലാം  വരളചഭാ  ബഭാധനിതമഭായനി  പഖലഭാപനിചകശഷലാം
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സലാംസഭാന  ദുരന  പതനികേരണ  നനിധനി  മഭാനദണ്ഡപകേഭാരലാം  കൃഷനിനഭാശത്തനിനയ്
ആശസ്വഭാസ ധനസഹഭായമഭായനി 15.466 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേനിയനിടണയ്. കൂടഭാചത അധനികേ
തുകേയഭായനി  വയനഭാടയ്  ജനിലയയ്  മഭാത്രമഭായനി  27  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം മറ്റു ജനിലകേളക്കഭായനി
25 കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കൃഷനി വകുപയ് അനുവദനിചനിടണയ്.
സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുലാം  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പു
വരുത്തനിയുലാം നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ വര്ദനിപനിചലാം സലാംസഭാന വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതനി
പുനരഭാവനിഷ്കരനിചയ് 22-03-2017-ല് ഉത്തരവയ് പുറചപടുവനിചനിടണയ്. വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ്
പദതനികേളനില്  അലാംഗമഭായനിടള്ള  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വനിളനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നതനിനയ്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  ലഭനിചവരുന.  കൂടഭാചത  സലാംസഭാനത്തുണഭായ
നഭാശനഷങ്ങള വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം അതുപകേഭാരലാം  2017  മഭാര്ചയ്  28-നയ് സലാംസഭാന
റവനന്യൂ, കൃഷനി വകുപയ് മനനിമഭാര് സലാംയുക്തമഭായനി കകേന കൃഷനി വകുപ്പുമനനിക്കയ് വരളച
സലാംബനനിച ചമകമ്മേഭാറഭാണലാം സമര്പനിക്കുകേയുലാം ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേന
സലാംഘലാം  ഏപനില്  19  മുതല്  21  വചര  കകേരളലാം  സനര്ശനിചയ്  വരളചഭാസനിതനി
വനിലയനിരുത്തനിയനിടണയ്.  കൃഷനി  നഭാശത്തനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  കകേന  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുചമന്നഭാണയ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

കകേഭാളനനിലങ്ങളനില് കസഭാളഭാര് പഭാനല്

39 (5227) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര്  കകേഭാളനനിലങ്ങളനില്  പമ്പനിങ്ങനിനഭായനി  കസഭാളഭാര്  പഭാനലകേള
സഭാപനിചയ്  കമഭാകടഭാറുകേള  പവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  ചറയ്ഡ്കകേഭാ  വഴെനി  നടത്തുന്ന
പവര്ത്തനങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തൃശൂര്  ജനിലയനില്  സപലറയ്  കപഭാജക്ടയ്  എന്ന  നനിലയനില്  ഏചതലഭാലാം
പഭാടകശഖരങ്ങളനിലഭാണയ് ഇതയ് സഭാപനിക്കുന്നതയ്;

(സനി) പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്  കകേഭാള  പകദശചത്ത  4  പടവകേളനിചലയുലാം  ചപഭാന്നഭാനനി  കകേഭാള
പകദശചത്ത 57 പടവകേളനിചലയുലാം പമ്പുചസറ്റുകേള സസൗകരഭാര്ജത്തനില് പവര്ത്തനിപനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള സര്കവ നടത്തുവഭാന് ചറയ്ഡ്കകേഭാ കകേരള  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  കസഭാളഭാര്
വനിഭഭാഗമഭായ ചറയ്ഡ്കകേഭാ റനിനന്യൂവബനിളനിചന ചുമതലചപടുത്തനിയനിടണയ്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 121

(ബനി)  സപലറയ് കപഭാജക്ടയ് എന്ന നനിലയനില് നന്നമുക്കയ് ഗഭാമ പഞഭായത്തനിചല
തുരുത്തനികനല്  പടവനില്  ഒരു  5  എചയ്.പനി.  പമ്പയ്  ചസറയ്  സസൗകരഭാര്ജത്തനില്
വനിജയകേരമഭായനി പവര്ത്തനിപനിചനിടണയ്.

(സനി)  61  പടവകേളനിലഭായനി  210  പമ്പയ്  ചസറ്റുകേളക്കഭായനി  4300  എചയ്.പനി.
എനര്ജനിക്കയ് മതനിയഭായ അളവനില് ഓകരഭാ പമ്പുചസറനിനുലാം പകതലകേമഭായനി പഭാനലകേള
വനിനലസനിചയ്  സസൗകരഭാര്ജലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  രതീതനിയഭാണയ്  ഇവനിചട  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഈ  പദതനികേള  പഭാബലലത്തനില്  വന്നഭാല്  ഗനിഡയ്  കേണക്ടഡയ്
ആയതനിനഭാല് പമ്പയ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത സമയങ്ങളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന സസൗകരഭാര്ജ
സവദക്യുതനി സലാംസഭാന സവദക്യുതനി കബഭാര്ഡനിനയ് നല്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന്

40 (5228) ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .     എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .     പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശതീ  .     പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏചതലഭാലാം  വനിളകേളുചട  സമഗവനികേസനമഭാണയ്  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്
മനിഷന് പധഭാനമഭായുലാം ലക്ഷലമനിടുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  മനിഷചന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂചട  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കനടങ്ങള
സകേവരനിക്കുന്നതനിനയ്  കൂടുതല്  കമല്കനഭാടലാം  ആവശലമഭായതനിനഭാല്  ഫലപദമഭായ
കമഭാണനിടറനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന്-കകേരള മുഖഭാനനിരലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന
മനിഷന് കഫഭാര് ഇന്റെകഗറഡയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  ഓഫയ് കഹഭാര്ടനികേളചര് പദതനിയനില്
മഭാവയ്,  വഭാഴെ,  സകേതചക്ക എന്നതീ ഫലവര്ഗ്ഗവനിളകേള,  കുരുമുളകേയ്,  ഇഞനി,  മഞ്ഞള,
ജഭാതനി,  കേറുവപട,  ഗഭാമ്പു എന്നതീ സുഗനവലഞ്ജന വനിളകേള,  കേശുമഭാവയ്,  ചകേഭാകക്കഭാ
എന്നതീ  കതഭാടവനിളകേള,  പുഷ്പകൃഷനി  എന്നനിവയുചട  സമഗ  വനികേസനമഭാണയ്
പധഭാനമഭായുലാം ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്. കൂടഭാചത, സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന്-കകേരള
മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കദശതീയ  ഔഷധസസല  മനിഷന്  എന്ന  കകേനഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയനില് ഔഷധ സസലങ്ങളുചട സമഗ വനികേസനവലാം ലക്ഷലമനിടുന.
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(ബനി)  മനിഷചന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂചട  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കനടങ്ങള  സകേവരനിക്കുന്നതനിനയ്

ഫലപദമഭായ  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലണയ്.  മനിഷചന്റെ  ജനിലയനിചല

പവര്ത്തനങ്ങള ജനിലഭാ കൃഷനി ആസഭാനത്തുള്ള കൃഷനി ചഡപന്യൂടനി ഡയറക്ടര് (എചയ്)

ആണയ് കനതൃതസ്വലാം നല്കുന്നതയ്. ഇവരുചട പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നതയ്

അതതയ് ജനിലയനിചല പനിന്സനിപല് കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരഭാണയ്.  കൂടഭാചത,  സലാംസഭാന

കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന്  ചഹഡയ്  കേസ്വഭാര്കടഴനിചല  കൃഷനി  അഡതീഷണല്  ഡയറക്ടര്

തൃശ്ശൂര്  മുതല്  വടകക്കഭാടള്ള  7  ജനിലകേളനികലയുലാം  കൃഷനി  കജഭായനിന്റെയ്  ഡയറക്ടര്

എറണഭാകുളലാം  മുതല് ചതകക്കഭാടള്ള  7  ജനിലകേളനിചലയുലാം പവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം

ചചയനണയ്. കൂടഭാചത, രണയ് മഭാസത്തനിചലഭാരനിക്കല് മനിഷന് ഡയറക്ടറുചട അദലക്ഷതയനില്

കൃഷനി  ചഡപന്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  (എചയ്)  മഭാരുചട  സലാംസഭാനതല  അവകലഭാകേന

കയഭാഗങ്ങളുലാം അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില് വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറന്സുലാം നടത്തുനണയ്.

മനിഷചന്റെ എലഭാ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം അക്കസൗണന്റെയ് ജനറലനിചന്റെ ആഡനിറനിനയ് വനികധയമഭാണയ്.

മനിഷചന്റെ കേണക്കുകേള ചഭാര്കടര്ഡയ് അക്കസൗണന്റെയ് വര്ഷഭാവര്ഷലാം ഇകന്റെണല് ആഡനിറയ്

ചചയനണയ്.

കേഭാര്ഷനികേ കമഖല ചമചചപടുത്തുന്നതനിനയ് പദതനികേള

41 (5229) ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ് :

ശതീ  .     ചകേ  .   ആന്സലന് :

ശതീ  .     എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :

ശതീ  .     എസയ്  .   രഭാകജനന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാര്ഷനികേകമഖല ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുലാം നനിലവനിലള്ള ഉല്പഭാദനക്ഷമത

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിടള്ള

പദതനികേള ഏചതലഭാമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  ഫഭാമുകേളുചടയുലാം  ലഭാബുകേളുചടയുലാം  ആധുനനികേവത്ക്കരണ

ത്തനിനുലാം പുതനിയ ലഭാബുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(സനി)  പചക്കറനിയുചട  വനിപണനത്തനിനഭായനി  കേര്ഷകേ വനിപണനികേളുലാം  മഭാളുകേളുലാം

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനിയുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ  കേര്ഷകേ  കസവന  കകേനങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ; ഇതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ? 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 123

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാര്ഷനികേ കമഖല ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുലാം നനിലവനിലള്ള ഉല്പഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ആവനിഷ്കരനിചനിടള്ള
സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണയ് :

1. ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം.

2. പഭാകദശനികേ സവനികശഷതയുള്ള വനിളകേളുചട കപഭാത്സഭാഹനലാം.

3. പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസനലാം.

4. പയര്വര്ഗ്ഗ, കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗ വനിളകേളുചട വനികേസനലാം.

5. ചതങ്ങയ് കൃഷനി വനികേസനലാം.

6. സുഗനവലഞ്ജന വനിളകേളുചട വനികേസനലാം.

7. സഹ-ചടകേയ് അഗനിക്കളചര്.

8. പഴെ  വര്ഗ്ഗങ്ങള,  പുഷ്പവനിളകേള,  ഔഷധ  സസലങ്ങള
എന്നനിവയുചട വനികേസനലാം.

9. മണ്ണനിചന്റെയുലാം  സസലകവരുകേളുചടയുലാം  ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനവലാം
ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കലലാം.

10. വനിള ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനലാം.

11. സജവകൃഷനിയുലാം നല കേഭാര്ഷനികേ മുറകേളുചട അവലലാംബവലാം.

12. ഗുണകമനയുള്ള നടതീല് വസ്തുക്കളുചട ഉല്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം.

13. കൃഷനി വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലള്ള ലകബഭാറടറനികേളുചട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം.

14. കേഭാര്ഷനികേ വനിജ്ഞഭാനവലഭാപനലാം ശക്തനിചപടുത്തല്.

15. അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുലാം കസവനലാം നല്കേലലാം.

16. വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതനി.

17. വനിപണനികേളുചട  ശഭാക്തതീകേരണലാം  കേകമ്പഭാള  വനിലസനിരതയ്ക്കുള്ള
വനിപണനിയനിടചപടല്.

18. മൂലലവര്ദനവയ്,  വനിളചവടുപനിനയ്  കശഷമുള്ള  പരനിപഭാലനലാം,
കതനുല്പഭാദനലാം, അകഗഭാ ബനിസനിനസയ് കേമ്പനനിയുചട സഭാപനലാം.
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19. കേര്ഷകേ കക്ഷമ കബഭാര്ഡയ് രൂപതീകേരണലാം.

20. വയനഭാടയ് പഭാകക്കജയ് പദതനി.

21. പകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖല അധനിഷനിത കൃഷനി വനികേസനലാം.

22. കൃഷനിയഭാവശലത്തനിനയ് സസൗജനല സവദക്യുതനി പദതനി.

23. റബര് ചപഭാഡക്ഷന് ഇന്ചസന്റെതീവയ് പദതനി.

24. കേര്ഷകേ ചപന്ഷന് പദതനി.

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള ഫഭാമുകേളുചട ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനുലാം ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള
നടതീല് വസ്തുക്കളുചട ഉല്പഭാദനത്തനിനുമഭായനി 2100 ലക്ഷലാം രൂപ 2017-18 വര്ഷചത്ത
വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.  കൃഷനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലള്ള
ലകബഭാറടറനികേളുചട ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനുലാം പുതനിയ ലഭാബുകേള സഭാപനിക്കുന്ന
തനിനുമഭായനി 600 ലക്ഷലാം രൂപ 2017-18 വഭാര്ഷനികേ ബഡ്ജറനില് നതീക്കനിവചനിടണയ്. ടനി
പദതനികേളക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കനി പദതനിനനിര്വഹണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  പചക്കറനികേളുചടയുലാം മറയ് കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളുചടയുലാം വനിപണനത്തനിനഭായനി
നനിലവനിലള്ള  വനിപണന  സസൗകേരലങ്ങളക്കു  പുറചമ  200  ഗഭാമതീണ  വനിപണനികേളുലാം
തനിരുവനനപുരലാം, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലകേളനില് അകഗഭാ ബസഭാറുകേളുലാം കേഭാര്ഷനികേ
വനിപണനികേള  ശക്തനിചപടുത്തല്  എന്ന  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ഡനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചല  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുലാം
കസവനലാം  എത്തനിക്കലലാം  എന്ന പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  20  കബഭാക്കുതല  അകഗഭാ
സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേള  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
640 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്. സനപുണല പരനിശതീലനലാം സനിദനിച ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം
കേഭാര്ഷനികേ  യകനഭാപകേരണങ്ങളുലാംചകേഭാണയ്  സജമഭായ  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേള
മുകഖന  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  യഥഭാസമയലാം  കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട
കസവനലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലണഭായ പതലഭാഘഭാതങ്ങള

42 (5230) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .     എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നയ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .     സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

വരളച കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലണഭാക്കുന്ന പതലഭാഘഭാതങ്ങചള കനരനിടുന്നതനിനുലാം
ഉലഭാദനലാം നനിലനനിര്ത്തഭാനുലാം സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേചളക്കുറനിചയ്  വനിശദ
മഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

മഴെക്കുറവമൂലലാം വരളച കനരനിടചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന സഭാഹചരലത്തനില് ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം

ജല പുനരുപകയഭാഗത്തനിനുലാം  ആവശലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്

പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനില് നടത്തനിയനിടണയ്. ഇതയ് ഫലവത്തഭായനി കൂടുതല് വലഭാപകേമഭായനി

നടത്തുവഭാന് പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  വരളചമൂലലാം  ഉണഭായനിടള്ള  പതനിസനനി

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചനല്കേര്ഷകേര് മൂപ്പു കുറഞ്ഞ വനിത്തനിനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചയ്

കൃഷനി  ചചയഭാനുലാം  എലഭാ  കേര്ഷകേരുലാം വനിള  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതനിയനില് അലാംഗമഭാകേഭാനുലാം

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണയ്.  മഴെയനിലഭാചത വനിത്തയ് മുളയഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനില് വതീണ്ടുലാം

വനിതയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി വനിത്തനിചന്റെ കേരുതല് കശഖരലാം സലാംസഭാന വനിത്തു വനികേസന അകതഭാറനിറനിയനില്

സൂക്ഷനിചനിടണയ്.  സലാംസഭാന വനിത്തു വനികേസന അകതഭാറനിറനിയുലാം  എന്.എസയ്.സനി.-യുലാം

തമ്മേനില്  ഇതു  സലാംബനനിചയ്  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഉണഭാക്കനിയനിടണയ്.  ജലകസചനലാം

സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കതഭാടുകേളുലാം ചഭാലകേളുലാം ആഴെലാം കൂടന്നതനിനുലാം മണലാം ചചളനിയുലാം

നനിറഞ്ഞവ വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം മറ്റുലാം മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ്

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള ഉപകയഭാഗനിചയ് ജലലഭലത ഉറപയ് വരുത്തുന്ന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച

വരുന.  വരളചയുചട  ആഘഭാതലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങചളക്കുറനിചയ്

കേര്ഷകേര്ക്കയ് കബഭാധവല്ക്കരണലാം, സഭാകങതനികേ ഉപകദശലാം എന്നനിവ നല്കേനിവരുന.

വരളചമൂലലാം  ചനല്കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കഭാനനിടയുള്ള  പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  തടയണകേള

നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.  ഉപ്പുചവള്ളലാം  തടയുന്നതനിനുള്ള

ഓരുമുടകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നനിശയനിചനിടള്ള സമയപരനിധനിക്കകേത്തുതചന്ന ഇവ

നനിര്മ്മേനിചയ്  ഉപ്പുചവള്ളലാം  കേയറനിചലനറപഭാക്കുവഭാനഭായനി  ജലകസചന  വകുപ്പുമഭായനി

കൂടനിയഭാകലഭാചനിചയ് മുന്കൂടനി ധഭാരണയനിചലത്തനിയനിടണയ്.

വരളചചയ  പതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

നൂതന ചടകകഭാളനനികേളഭായ PPFM (Pink Pigmented Facultative Methylotrophic

Bacteria), VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza) എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കനി വനിളകേളനില്

പകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്

കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലകേളനില്  394.44  ചഹക്ടറനില് നടപനിലഭാക്കനി.  കൂടുതല്

കേര്ഷകേചര  വനിള  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  വരളചമൂലലാം

കൂടുതല് കൃഷനിനഭാശമുണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന് ആവശലമഭായ മുന്കേരുതല് എടുക്കുന്നതനിനുമഭായനി

ജനപതനിനനിധനികേളുചടയുലാം  കേര്ഷകേരുചടയുലാം  കുടുലാംബശതീ  പവര്ത്തകേരുചടയുലാം  സഹഭായലാം

കതടുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടമുണയ്.
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ആര്.ചകേ.വനി.സവ. പദതനി

43 (5231)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആര്.ചകേ.വനി.സവ തുടങ്ങനിയ കകേനസഹഭായ പദതനികേളനിലലാം സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പുതനിയ  പദതനികേളനിലലാം  ഉളചപടുത്തനി  കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനികലയഭായനി

എചനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് വനിഭഭാവനലാം ചചയനിടള്ളതയ്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  മണ്ഡലത്തനിചല  കൂര്ക്ക  കൃഷനിക്കഭാര്  ഉൾചപചടയുള്ള  കേർഷകേർക്കയ്

പകയഭാജനപദമഭാകുന്നതരത്തനില് പദതനികേളക്കയ് രൂപലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പുതനിയ  പദതനികേളനില്  ഉളചപടുത്തനി,

ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപയ്  കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില്  തഭാചഴെപറയുന്ന  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന :

1. തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസനപദതനി.

2. മനില്ക്കയ് ചഷഡയ് വനികേസന പദതനി (കേറവപശുക്കളുചട വനിതരണലാം)

3. പഭാലനിചന്റെ ഗുണനനിയനണ പദതനി.

4. കേഭാലത്തതീറ സബ്സനിഡനി പദതനി

5. ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുചട നവതീകേരണലാം പദതനി.

കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ വകുപയ് മുഖഭാനനിരലാം മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്

പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കുന്നനില.  എന്നഭാല്  സലാംസഭാനതലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന

വനിവനിധ  പദതനികേള  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  തലത്തനില്  കൃഷനിഭവന്  മുഖഭാനരലാം

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വനിവനിധ  പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയയ്  ലഭനിക്കുന്ന

ഭസൗതനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ലക്ഷലങ്ങള കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനില്ചപടുന്ന പഞഭായത്തുകേളനിലലാം

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2017-18-ല്  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപയ്

നടപഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പധഭാന സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള തഭാചഴെപറയുലാം

പകേഭാരമഭാണയ്.
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1. ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം.

2. പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസനലാം.

3. നഭാളനികകേര വനികേസനലാം.

4. സുഗനവനിള വനികേസനലാം.

5. അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേള.

6. സജവ കൃഷനി.

7. വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം.

8. സഹചടകേയ് കൃഷനി.

9. വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ്.

10. മണ്ണനിചന്റെ ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം.

11. കേഭാര്ഷനികേ വനിജ്ഞഭാന വലഭാപനലാം.

12. പയറുവര്ഗ്ഗ/കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗ കൃഷനി വനികേസനലാം.

2017-18-ല് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന കകേന പദതനികേള തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണയ് :

1. ആര്.ചകേ.വനി.സവ. - ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി.

2. കസഭായനില് ചഹല്ത്തയ് കേഭാര്ഡയ് പദതനി.

3. പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.സവ.  -  ജലകസചന  സസൗകേരലലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി.

4. പനി.ചകേ.വനി.സവ. - സജവകൃഷനി കപഭാത്സഭാഹനത്തനിനുള്ള പദതനി.

5. കേഭാര്ഷനികേ യനവല്ക്കരണലാം.

6. കകേനവനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതനി.

7. കകേന ബകയഭാഗലഭാസയ് പദതനി.

ഫനിഷറതീസയ്  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  2017-18  വര്ഷത്തനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ഗതീന് ബുക്കനില് ഉളചപടുത്തനി പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനില് ജല കൃഷനി വലഭാപന പദതനിയുലാം
ചപഭാതു ജലഭാശയങ്ങളനില് മത്സലക്കുഞ നനികക്ഷപ പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) കൂര്ക്ക കേര്ഷകേര്ക്കയ് കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗ വനികേസന പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി
ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കുന്ന പദതനിക്കയ്  രൂപലാം നല്കേനിയനിടണയ്.
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പചക്കറനികൃഷനി കപഭാത്സഭാഹന പദതനികേള

44  (5232)   ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാന ബഡ്ജറനിൽ പചക്കറനി കൃഷനിയുചട കപഭാത്സഭാഹനവമഭായനി ബനചപട
പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  ചനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
കപഭാകുന്ന പദതനികേള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചനനഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  പചക്കറനി  വനികേസനപദതനി  പകേഭാരലാം
2017-18-ല് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന.

കകേരഗഭാമലാം പദതനി

45 (5233) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരഗഭാമലാം  പദതനി  സലാംസഭാനചത്ത  എത്ര  ഗഭാമങ്ങളനില്  നടത്തുവഭാനഭാണയ്
പദതനിയനിടനിടള്ളചതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനി പകേഭാരലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ് എചനലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണയ്
നല്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഫലസമൃദനിയനിലഭാത്ത ചതങ്ങുകേള മുറനിച മഭാറ്റുന്നതനിനയ് പദതനിയുകണഭാ;

(ഡനി)  ചതങ്ങുകേള  മുറനിച  മഭാറ്റുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്ന
പദതനിയുകണഭാ;  എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സമഗ നഭാളനികകേര വനികേസനത്തനിനഭായനി ക്ലസ്റ്റേര് അടനിസഭാനത്തനില് കകേരഗഭാമലാം
എന്ന സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി  2017-18  വര്ഷവലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന. 250  ചഹക്ടര് വതീതലാം കകേര കൃഷനി വനിസ്തൃതനിയുള്ള  44  കകേരഗഭാമങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  സലാംകയഭാജനിത വനിള പരനിപഭാലന മുറകേള സസ്വതീകേരനിചയ്  നഭാളനികകേര കൃഷനി
സലാംരക്ഷണലാം  അഭനിവൃദനിചപടുത്തുന്ന  കൃഷനി  പരനിപഭാലന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  മറയ്
സസൗകേരലങ്ങളക്കുമുള്ള സഹഭായങ്ങള നല്കുവഭാനഭാണയ് പദതനിയനില് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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സമഗ നഭാളനികകേര വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള ഘടകേങ്ങള എലഭാലാംതചന്ന ഈ പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.  തടലാം തുറക്കല്, കേളനനിയനണലാം, പുതയനിടല്, ചതഭാണടുക്കല്,
കുമ്മേഭായ വസ്തുക്കള, മഗ്നതീഷലലാം സളകഫറയ്, സജവ വളങ്ങള, ജതീവഭാണു വളലാം, സസല
സലാംരക്ഷണ  വസ്തുക്കള  ഇവ  നല്കുകേ,  ഇടവനിള  കൃഷനി,  കരഭാഗബഭാധനിതമഭായനി
ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കുറഞ്ഞ  ചതങ്ങുകേള  ചവടനി  മഭാറനി  പുതനിയ  ചതങ്ങനിന്  സതകേള
നടുകേ എന്നതീ ഘടകേങ്ങളക്കയ് ചമഭാത്തമഭായനി ചഹക്ടറനിനയ് 25,000 രൂപ ക്രമത്തനില് ഒരു
കകേരഗഭാമത്തനിനയ്  62.50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം;  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ചതങ്ങുകേയറ  യനങ്ങള
2,000  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ഒരു  കകേരഗഭാമത്തനിനയ്  60  എണ്ണലാം  വചര
നല്കുന്നതനിനയ്  1.2  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം;  ജലകസചന സസൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ചഹക്ടര് ഒന്നനിനയ് 25,000 രൂപ നനിരക്കനില് ഒരു കകേരഗഭാമത്തനിചല 21 ചഹക്ടറനികലക്കഭായനി
5.25  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം;  സജവ  വളത്തനിചന്റെ  ലഭലത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്
യൂണനിറ്റുകേളക്കയ്  യൂണനിറയ്  ഒന്നനിനയ്  10,000 രൂപ  നനിരക്കനില്  ഒരു  കകേരഗഭാമത്തനില്
8 യൂണനിറ്റുകേളക്കയ് 0.8 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം; ഒരു ഗഭാമത്തനില് ഒരു ചതങ്ങനിന് സത നഴറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് 50,000 രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്.

(സനി) കരഭാഗ ബഭാധനിതമഭായനി ഉല്പഭാദന ക്ഷമത കുറഞ്ഞ ചതങ്ങുകേള ചവടനിമഭാറനി
പുതനിയ ചതങ്ങനിന് സത പകേരമഭായനി നടുന്നതനിനുള്ള ഘടകേലാം കകേരഗഭാമലാം പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.

(ഡനി) കകേരഗഭാമലാം പദതനി പകദശങ്ങളനിചല കരഭാഗബഭാധനിതമഭായനി ഉല്പഭാദനക്ഷമത
കുറഞ്ഞ  ചതങ്ങുകേള  ചവടനിമഭാറ്റുന്നതനിനയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഒരു  ചതങ്ങനിനയ്  500  രൂപ
നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുവഭാന്  പദതനിയനില്  വനിഭഭാവനലാം  ചചയനിടണയ്.  ഒരു
ചഹക്ടറനില്നനിന്നയ്  പരമഭാവധനി  15  ചതങ്ങുകേള  എന്ന  കതഭാതനില്  250  ചഹക്ടര്
വതീതമുള്ള  ഒരു  കകേരഗഭാമത്തനില്  നനിനലാം  പരമഭാവധനി  3750  ചതങ്ങുകേള  മുറനിച
മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  ആനുകൂലലമഭായനി  18.75  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്.  മുറനിച
മഭാറചപടുന്ന ചതങ്ങുകേളുചട 50% പകേരമഭായനി നടുന്നതനിനയ് സതയുചട വനിലയുചട 50%
(പരമഭാവധനി 60 രൂപ) ധനസഹഭായലാം നല്കുവഭാന് പദതനിയനില് വനിഭഭാവനലാം ചചയനിടണയ്.

മഭാങ്ങയുചട ഉല്പഭാദനവലാം വനിപണനവലാം

46 (5234) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  മഭാങ്ങയുചട  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിപണനവലാം  സലാംബനനിചയ്
എചനങനിലലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിടകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മഭാങ്ങചയ കേഭാര്ഷനികേ വനിളയഭായനി പഖലഭാപനിചനിടകണഭാ;  ഉചണങനില് ഇതയ്
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏറവലാം  കൂടുതല്  മഭാങ്ങ  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ചനനഭാറ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് പകതലകേ പഭാകക്കജയ് അനുവദനിക്കഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഉണയ്.  കദശതീയ കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന് പദതനിയനില് മഭാവയ് കൃഷനി ഒരു
കഹഭാര്ടനികേളചര് വനിളയഭായനി ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ് കൂടഭാചത ഇക്കകണഭാമനികയ് ആന്ഡയ്
സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനികേയ് സയ്  വകുപയ്  പസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുചട  വനിസ്തതീര്ണ്ണവലാം
ഉല്പഭാദനവലാം സലാംബനനിച വനിവരകശഖരണത്തനില് മഭാവലാം ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.

(സനി)  ചനനഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  മുതലമടയനില്  മഭാങ്ങചയ
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കയ്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.
ഇതനിനുള്ള പഭാഥമനികേ നടപടനികേള നടനവരുന.

കേപകത്തഭാടനിചന്റെ സലാംരക്ഷണലാം

47 (5235) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിചല കകേഭാടകശരനി,  പരനിയഭാരലാം പഞഭായത്തുകേളനിചല
കേപകത്തഭാടനിചന്റെ സലാംരക്ഷണ നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാചണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേപകത്തഭാടനിചന്റെ രണഭാലാംഘട നവതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് അനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിചല കകേഭാടകശരനി, പരനിയഭാരലാം പഞഭായത്തുകേളനിലൂചട
ഒഴകുന്ന കേപകത്തഭാടനിചന്റെ പുനരുദഭാരണ പവൃത്തനികേളക്കഭായനി RIDF XXII സതീമനില്
ഉളചപടുത്തനി  10  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടണയ്.  ആയതനിചന്റെ
ചടണര് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ചഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്  കകേഭാടകശരനി,  പരനിയഭാരലാം,  അതനിരപള്ളനി
പഞഭായത്തുകേളനിചല കേപകത്തഭാടനിചന്റെ പുനരുദഭാരണ പവൃത്തനികേളഭായ ആഴെലാംകൂടല്,
സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം, ചചകേയ് ഡഭാലാം എന്നതീ പവൃത്തനികേളക്കഭായനി 4020 ലക്ഷലാം
രൂപയുചട ചപഭാകപഭാസല് ഡനിസ്ട്രനിക്ടയ് ഇറനികഗഷന് പഭാനനില് ഉളചപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.
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കൃഷനി വകുപ്പുമഭായനി ബനചപട പദതനികേള

48 (5236)  ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീനന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2017-18  വര്ഷത്തനില്  എലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനില് കൃഷനി  വകുപ്പുമഭായനി  ബനചപടയ്
നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ  ;  നനിലവനില്
മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള ഏചതലഭാമഭാചണന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

2017-18  വര്ഷത്തനില്  ഏലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. ചനല്കൃഷനി കമഖലയയ് കുമ്മേഭായലാം/കഡഭാകളഭാസമറയ് വനിതരണലാം.

2. കേര ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം.

3. തരനിശു ചനല്വയല് കൃഷനി വലഭാപനലാം-ഒന്നഭാലാം വര്ഷലാം.

4. തരനിശു ചനല്വയല് കൃഷനി വലഭാപനലാം-രണഭാലാം വര്ഷലാം.

5. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളക്കയ് പവര്ത്തന സഹഭായലാം.

6. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി.

7. ഒരുപ്പു കൃഷനി ഇരുപ്പു കൃഷനിയഭാക്കുന്നതയ്.

8. കപഭാജക്ടയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
ചനല്കൃഷനി ചചയവഭാന് ധനസഹഭായലാം.

9. ചനല്കൃഷനി  കമഖലയനില്  നൂതന  ആശയങ്ങള  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന്
പദതനി.

10. പചക്കറനി വനികേസന പദതനി.

11. നഭാടന് വനിത്തനിനങ്ങളുചട സജവ സവവനിധല സലാംരക്ഷണലാം, കപഭാത്സഭാഹനലാം.

12. കകേരകൃഷനി പദതനികേള.

13.  സുഗനവലഞ്ജന വനിള വനികേസനലാം.

14. സഹ-ചടകേയ് അഗനിക്കളചര്.
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15. മണ്ണയ്/കവരനിചന്റെയുലാം ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനവലാം ഉല്പഭാദനക്ഷമത ഉയര്ത്തലലാം.

16. ലകബഭാറടറനികേളുചട ആധുനതീകേരണലാം.

17. വനിള ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതനി.

18. സജവ കൃഷനിയുലാം ഉത്തമ കൃഷനി മുറകേളുലാം.

19. ആത പദതനികേള.

20. കേഭാര്ഷനികേ വനിപണനലാം, ഗുണനനിലവഭാരലാം.

21.  മൂലലവര്ദനവനിനുള്ള പദതനി.

22. ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന നനിധനി.

23. പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങള, പൂക്കള, ഔഷധ സസലങ്ങള എന്നനിയുചട കൃഷനി വലഭാപനലാം.

24. ഗുണകമനയുള്ള നടതീല് വസ്തുക്കളുചട ഉല്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം.

25. കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള.

26. സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷചന്റെ പദതനികേള.

27. രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന.

28. പധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജന.

29. ഉദലഭാന കൃഷനി വനികേസനലാം.

കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

49 (5237) ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എത്ര  കൃഷനിഭവനുകേളനില്  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേ  ഒഴെനിഞ

കേനിടക്കുനചണന്ന ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കയ്  നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചനിറ്റൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന്ന കൃഷനി ഓഫതീസര്,

അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  ഡയറക്ടർ  തസ്തനികേള  എത്രചയനലാം  നനികേത്തഭാന്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന

നടപടനികേൾ എചനലഭാചമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപനില്  കൃഷനി  ഓഫതീസര്
തസ്തനികേയനിചല ഒഴെനിവകേള ജനില തനിരനിചയ് ചുവചട കചര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം 1

ചകേഭാലലാം 1

പത്തനലാംതനിട 1

ആലപ്പുഴെ 3

കകേഭാടയലാം 3

ഇടുക്കനി 11

എറണഭാകുളലാം 4

തൃശ്ശൂര് 5

പഭാലക്കഭാടയ് 23

മലപ്പുറലാം 13

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 12

വയനഭാടയ് 5

കേണ്ണൂര് 21

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 11

ആചകേ 114

(ബനി)  ചനിറ്റൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ
വകുപനില്  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയനില്  ഒഴെനിവള്ള  കൃഷനിഭവനുകേള  ചപരുമഭാടനി,
ചപഭാല്പ്പുള്ളനി,  എരുതലഭാമ്പതനി  എന്നനിവയഭാണയ്.  കൃഷനി  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  ഡയറക്ടറുചട
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ഓഫതീസയ്, ചനിറ്റൂര്, ചപരുമഭാടനി, എരുതലഭാമ്പതനി എന്നതീ കൃഷനിഭവനുകേളനികലക്കയ് എലാംകപഭായ്ചമന്റെയ്
എകയ്കചഞ്ചുമുകഖനയുലാം ചപഭാല്പ്പുള്ളനി കൃഷനിഭവനനികലക്കയ് സനിരലാം നനിയമനലാം വഴെനിയുലാം
കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാചര  നനിയമനിചനിരുനചവങനിലലാം  സഭാകങതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല് മറയ്
കൃഷനിഭവനുകേളനികലക്കയ് മഭാറനി നനിയമനിച. പനി.എസയ്.സനി. കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുചട റഭാങയ്
ലനിസ്റ്റേയ് പസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്. റഭാങയ് ലനിസ്റ്റേയ്
പസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയയ്  മുഴവന്  ഒഴെനിവകേളനിലലാം  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതഭാണയ്.
കൂടഭാചത കൃഷനി അസനിസ്റ്റേന്റെയ് ഡയറക്ടറുചട ഒരു ഒഴെനിവയ് നനിലവനിലണയ്. ആയതയ് നനികേത്തു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.

സറസയ് ബകയഭാ പഭാര്ക്കയ്

50 (5238) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  കൃഷനികതഭാടത്തനില്  സറസയ്  ബകയഭാ  പഭാര്ക്കയ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനിചനിടള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;പസ്തുത പവൃത്തനിക്കയ്
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേചയത്രചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരനിങ്ങഭാലനില്ചഭാല്പുഞയനില്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  കൃഷനി  ചചയന്നതനിനയ്
സസ്വതീകേരനിചനിടള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടത്തനില്  സറസയ്  ബകയഭാ  പഭാര്ക്കയ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിടനില.  പസ്തുത  പവൃത്തനിക്കയ്  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.  സലാംസഭാനത്തയ്  ജനിലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  ഫഭാമുകേളുചട  സലലാം
ഉപകയഭാഗചപടുത്തനിചക്കഭാണയ്  കേഭാര്ഷനികേ  മൂലലവര്ദനവനിനുകവണനി  ചചറുകേനിട  ഇടത്തരലാം
അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേളുചട ശലാംഖല സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് ബഡ്ജറനില് പഖലഭാപനിചനിട
ള്ളപകേഭാരലാം  ഉകദ്ദേശനിചനിടള്ളതയ്.  അതുപകേഭാരലാം  പഭാലക്കഭാടയ്,  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം
ജനിലകേളനിലഭാണയ്  ചനലനിചന  ആസദമഭാക്കനിയനിടള്ള  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉകദ്ദേശനിചനിടള്ളതയ്.

(ബനി) കേരനിങ്ങഭാലനില്ചഭാല് പുഞ പഭാടകശഖരത്തനില് നനിലവനില് തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുന്ന
ഭൂമനി കൃഷനി കയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ബഹു. മഭാകവലനിക്കര, അടൂര് എലാം.എല്.എ.-മഭാര്
മറയ്  ബനചപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  അദലക്ഷനഭാര്,  കൃഷനി  വകുപയ്
ഉകദലഭാഗസനഭാര്  എന്നനിവരുചട  കയഭാഗലാം  18-5-2017-നയ്  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുചട
അദലക്ഷതയനില്  കചര്ന്നനിരുന.  കേരനിങ്ങഭാലനില്ചഭാല്  പുഞയനില്  ഘടലാം  ഘടമഭായനി
പൂര്ണ്ണമഭായനി കൃഷനി ചചയന്നതനിനുള്ള പദതനി തയഭാറഭാക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണയ്.
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നനിലവനില് കേരനിങ്ങഭാലനില്ചഭാല് പുഞയനിചല അടനിസഭാന സസൗകേരലവനികേസനത്തനിനയ്
പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.സവ. പദതനിയനിലളചപടുത്തനി പഭാലകമല് പഞഭായത്തനില് നനിനലാം
2.5  കകേഭാടനിയുചടയുലാം  നൂറനഭാടയ്  പഞഭായത്തനില് നനിനലാം  4.05  കകേഭാടനി  രൂപയുചടയുലാം
പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിടണയ്.  നൂറനഭാടയ് പഞഭായത്തനിചല നൂറുകകേഭാടനി പഭാടകശഖരത്തനിചന്റെ
ബണയ്  ബലചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തയ്  ഏചറടുത്തനിടണയ്.
നൂറനഭാടയ് പഞഭായത്തനിചല പള്ളനിമുക്കലാം പഭാടകശഖരത്തനിചല കേരകത്തഭാടയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം
എലാം.എന്.ആര്.ജനി.എസയ്.ല്  ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.  പഭാലകമല്  പഞഭായത്തനിചല
2017-18-ചല  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനിയനില്  കേരനിങ്ങഭാലനില്ചഭാല്  പുഞയനില്
3 ഷടറുകേള പണനിയുന്നതനിനയ് 7.5 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്.

അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേള

51 (5239) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  എവനിചടചയഭാചക്കയഭാണയ്  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്
ചസന്റെറുകേള നനിലവനില് പവര്ത്തനിചചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  ജനിലയനില് പുതുതഭായനി  അകഗഭാ സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  നനിലവനില്  ചചറുവണ്ണൂര്  തനിചക്കഭാടനി,
കേഭാവനിലമ്പഭാറ,  തനിരുവമ്പഭാടനി,  അരനിക്കുളലാം,  കചളന്നൂര്,  തനിരുവളര്,  ഏറഭാമല എന്നതീ
പഞഭായത്തുകേളനില് അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റുകേള പവര്ത്തനിചവരുനണയ്.

(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  20  അകഗഭാ  സര്വതീസയ്  ചസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  640  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്.  ഈ
തുകേയനില്നനിനലാം നനിലവനില് അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേളനിലഭാത്ത കബഭാക്കുകേളനില്
മുന്ഗണനഭാ ക്രമത്തനില് പുതുതഭായനി അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

റബറനിചന്റെ തഭാങ്ങുവനില

52 (5240) ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  റബര്  കൃഷനി  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എചനലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;



136 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  23, 2017

(ബനി)  റബര്  കേര്ഷകേചര  വനിലത്തകേര്ചയനില്  നനിനലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റബറനിചന്റെ  തഭാങ്ങുവനില  കേനികലഭായയ്  200  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  തഭാങ്ങുവനില  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റബര്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ആദല  വര്ഷങ്ങളനിലണഭാകുന്ന  വരുമഭാനനഷലാം
ഒരളവവചര പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി റബര് കബഭാര്ഡുമഭായനി സഹകേരനിചയ് പുതുകൃഷനി/
ആവര്ത്തന കൃഷനി ചചയ റബര് കതഭാടങ്ങളനില് ആദലചത്ത മൂന്നയ് വര്ഷക്കഭാലയളവനില്
ലഭലമഭായ സലവലാം സൂരലപകേഭാശവലാം പകയഭാജനചപടുത്തനി ഇടവനിളയഭായനി വഭാഴെ,  പചക്കറനി
വനിളകേള തുടങ്ങനിയവയുചട കൃഷനി കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ഇതുസലാംബനനിചയ് 12-1-2017-ല് കകേഭാടയചത്ത ഭഭാരതതീയ റബര്
ഗകവഷണ കകേനത്തനില് വചയ് കൃഷനി ഉകദലഭാഗസചരയുലാം റബര് കബഭാര്ഡയ് ഉകദലഭാഗസചരയുലാം
പചങടുപനിചചകേഭാണയ് ഒരു ഏകേദനിന ശനില്പശഭാല നടത്തുകേയുലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില്
മൂന്നയ് ചര്ചകേള നടത്തുകേയുമുണഭായനി.

(ബനി)  റബറനിചന്റെ  വനില  സനിരത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  റബറനിനയ്  കേനികലഭാക്കയ്
150  രൂപ തഭാങ്ങുവനില നനിശയനിക്കുകേയുലാം തഭാങ്ങുവനിലയുലാം റബര് കബഭാര്ഡയ് നനിശയനിക്കുന്ന
സദനലാംദനിന  വനില  സൂചനികേയുലാം  തമ്മേനിലള്ള  വലതലഭാസലാം  കേര്ഷകേരുചട  ബഭാങയ്
അക്കസൗണനികലക്കയ്  കനരനിടയ്  സകേമഭാറനി  വരുന്ന റബര്  ചപഭാഡക്ഷന്  ഇന്ചസന്റെതീവയ്
സതീലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

അകഗഭാ പഭാര്ക്കയ്

53 (5241) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനിത്തയ് മുതല് മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള വചര ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വനിഭഭാവനലാം
ചചയയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  അകഗഭാപഭാര്ക്കയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  അനുവദനിക്കഭാന്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തയ് മൂലലവര്ദനിത കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളക്കുകവണനി ജനിലഭാ കേഭാര്ഷനികേ
ഫഭാമുകേളുചട സലലാം ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി ബഡ്ജറനില് പഖലഭാപനിചനിരുന്നതു പകേഭാരലാം
അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചനിടള്ള ജനിലകേളനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജനിലചയ ഉളചപടുത്തനിയനിടനില. എന്നഭാല് ഇക്കഭാരലലാംകൂടനി സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
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ആയകഞരനി-കവളലാം കകേഭാളനനില വനികേസന പദതനി

54 (5242) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ആയകഞരനി-കവളലാം  കകേഭാളനനില

വനികേസന പദതനിക്കയ് തറക്കലനിടകേഭാരലലാം ശദയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ചനില സഭാകങതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല് പദതനി ഇകപഭാള നനിലചനിരനിക്കുന്ന

സഭാഹചരലലാം പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ;

(സനി) ഇകതഭാചട കനരചത്ത കൃഷനി ചചയനിരുന്ന ചഹക്ടര് കേണക്കനിനയ് ചനല്പഭാടങ്ങള

കൃഷനികയഭാഗലമലഭാതഭായനി മഭാറനിയ സഭാഹചരലലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്

എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  പദതനി  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നകതഭാചട  എത്ര  ചഹക്ടര്  സലലാം  കൃഷനി

കയഭാഗലമഭായനിത്തതീരുലാം എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ആയകഞരനി-കവളലാം  കകേഭാളനനില

വനികേസന പദതനി കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളനില് ഉളചപടുന്നനില.

പസ്തസ്തുത പദതനി തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപയ് മുകഖനയഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

(സനി) ഉണയ്.

(ഡനി)  ഇതുസലാംബനനിച തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനികക്കണതയ് തകദ്ദേശസസ്വയലാം

ഭരണ വകുപഭാണയ്.

(ഇ)  ഈ  പവൃത്തനി  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  പഭാകയഭാഗനികേമഭായഭാല്  1080  ചഹക്ടര്

സലലാം കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയഭാല് കൃഷനി വകുപയ്

ആവശലമഭായ സഹഭായങ്ങള നല്കേനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുലാം.
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അനഭാരഭാഷ കേരഭാറുകേള

55 (5243)   ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .     സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .     എ  .   ചകേ  .   ശശതീനന് :
ശതീ  .     ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ് കുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനിയുമഭായനി  ബനചപട  അനഭാരഭാഷ  കേരഭാറുകേള  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്
കഡഭാ.എലാം.എസയ്.സസ്വഭാമനിനഭാഥചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശത്തനില്  രൂപതീകേരനിക്കചപട  ഡബന്യൂ.ടനി.ഓ
ചസലനിചല അലാംഗങ്ങളുചട കപരയ്,നനിർവഹനിക്കുന്ന ചുമതലകേള എന്നനിവ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഡബന്യൂ.ടനി.ഓ  ചസലനിൽ  എചനങനിലലാം  പുനസലാംഘടന  നടന്നനിടകണഭാ;  ഉചണങനില്
അതയ് ഏതു രതീതനിയനിലഭാണയ്;ഇതുമഭായനി ബനചപട തതീരുമഭാനങ്ങളുചട കകേഭാപനി നലഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ചസല്  2016-2017  വർഷലാം എചനലഭാലാം  പഠനങ്ങള നടത്തനി
എനലാം എചനലഭാലാം റനികപഭാര്ടകേള ഗവൺചമന്റെനിനു സമര്പനിച എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  9-5-2017-ചല  കചഭാദലലാം  281-ചല  ഉത്തരത്തനില്  സൂചനിപനിച  യൂണനികവഴനിറനി
വനിദഗ്ദ്ധരുലാം  ഡബന്യൂ.ടനി.ഓ.ചസല്ലുലാം  കചര്ന്നയ്  ആര്.സനി.ഇ.പനി.കേരഭാര്  സലാംബനനിചയ്
നടത്തനിയ  പഠനത്തനിചന്റെയുലാം  ഇതയ്  കബഭാധലചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേനത്തനികലക്കയ്
സമര്പനിച ശഭാസ്ത്രതീയ ചതളനിവകേളുചടയുലാം കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  2017  ജൂസല  മഭാസത്തനില്  നടത്തുന്ന  ആര്.സനി.ഇ.പനി.  മതീറനിലാംഗനിൽ
അവതരനിപനിക്കഭാനഭായനി  കകേരളത്തനിചന്റെ  ആശങകേള  വലക്തമഭാക്കനിചകേഭാണയ്  കൃഷനി
വകുപയ്  മനനി  കകേനത്തനിനയ്  നല്കേനിയ കേത്തനിചന്റെ  കകേഭാപനി,  ഇതുമഭായനി  ബനചപടയ്
മുഖലമനനി,  കൃഷനിവകുപയ്  മനനി  എന്നനിവര്  മുന്പയ്  കകേനത്തനിനയ്  നല്കേനിയനിടള്ള
കേത്തുകേളുചട  കകേഭാപനികേൾ,  ആര്.സനി.ഇ.പനി  കേരഭാർ  പകേഭാരലാം വനിളനിചയ്  കചര്ത്ത പകതലകേ
മതീറനിങ്ങനിചന്റെ മനിനുട്സനിചന്റെ കകേഭാപനി എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഡഭാ.  എലാം.  എസയ്.  സസ്വഭാമനിനഭാഥന് കേമ്മേനിഷന് റനികപഭാര്ടനിചല ശനിപഭാര്ശയുചട
അടനിസഭാനത്തനില്  14-1-2004-ചല  സ.ഉ.(സകേ)  നമ്പര്  3/2004/AD  പകേഭാരലാം
മുഖലമനനി ചചയര്മഭാനഭായുലാം കൃഷനി വകുപ്പുമനനി കകേഭാ-ചചയര്മഭാനഭായുലാം ഒരു ഉന്നതതല
സ്റ്റേഭാന്ഡനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിരുന. കമല് ഉന്നതതല സ്റ്റേഭാന്ഡനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനിചയ
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  വനിദഗ്ദ്ധചര  ഉളചപടുത്തനി  ഒരു  കവളഡയ്  കട്രൈഡയ്
ഓര്ഗസനകസഷന്  ചസല്  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  കമല്  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടനില്
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ശനിപഭാര്ശ  ചചയനിരുന.  ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  5-6-2004-ചല  സ.ഉ.(സകേ)
നമ്പര്  123/2004/എ.ഡനി.  പകേഭാരലാം  ചസഷലല്  ഓഫതീസര്,  അണര്  ചസക്രടറനി,
അസനിസ്റ്റേന്റെയ്,  സനി.എ.,  പന്യൂണ്  എന്നതീ  തസ്തനികേകേള  ഉളചപടുത്തനി  കവളഡയ്  കട്രൈഡയ്
ഓര്ഗസനകസഷന് ചസല് രൂപതീകേരനിചയ്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  ശതീമതനി  എ.  ശതീജ,
IES,  സതീനനിയര് റനിസര്ചയ്  ഓഫതീസര്,  പഭാനനിലാംഗയ്  കബഭാര്ഡയ്,  കഡഭാ.  എസയ്.  റജതീന,
ചപഭാഫസര്,  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  കഡഭാ.  പനി.  വനി.  ബഭാലചനന്,  കകേരള
കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല രജനിസ്ട്രഭാര്  (അഡതീഷണല് ചഭാര്ജയ്),  ശതീ.  പുഷ്പഭാലാംഗദന്,
അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര്, കഡഭാ. രഭാജുനഭാരഭായണ സസ്വഭാമനി. ഐ.എ.എസയ്. എന്നനിവര്
ഡബക്യു.റനി.ഒ.  ചസലനിചല  ചസഷലല്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  കസവനമനുഷനിചനിരുന.
ഇകപഭാള ചപഭാതുഭരണ വകുപനിചല അഡതീഷണല് ചസക്രടറനി ശതീമതനി ആര്. പതജ,
ചസഷലല്  ഓഫതീസര്,  കൃഷനി  ഡയറക്ടകററനിചല  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  ഡയറക്ടര്  ശതീ.  ബനി.
ഹരനികുമഭാര്,  അദര് ഡന്യൂടനിയനില്,  ശതീ.  ഷഭാജന്,  അണര് ചസക്രടറനി,  ശതീമതനി ചനിത്രഭാ
നഭായര്.  എ  .ചകേ.,  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  ചസക്ഷന് ഓഫതീസര്,  ശതീമതനി  ജനി.  ഉഷഭാകുമഭാരനി,
കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല്  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്,  ശതീ.  സതനികുമഭാര്,  ഓഫതീസയ്  അറന്ഡന്റെയ്
എന്നനിവര് കസവനമനുഷനിച വരുന. ഇസൗ ചസലനിചന്റെ പൂര്ണ്ണ ചുമതല അഗനികേളചര്
ചപഭാഡക്ഷന് കേമ്മേതീഷണര് നനിര്വഹനിക്കുന.

(ബനി-ഡനി)  2016-17  കേഭാലഘടത്തനില് കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുമഭായനി
സഹകേരനിചയ്  Trade  and  Intellectual  property  Rights  എന്ന  വനിഷയലാം
സലാംബനനിചയ് സദഭാനനപുരചത്ത ഫഭാമനിലാംഗയ് സനിസ്റ്റേലാം റനിസര്ചയ് കസ്റ്റേഷനനില് വചയ് ഒരു
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയുലാം  Understanding  the  WTO  Agreements  and  its
implications  on  the  Agricultural  Sector  എന്ന  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്
സമനിതനിയനില്  വചയ്  മചറഭാരു  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയുലാം  കേര്ഷകേര്,  ഉകദലഭാഗസര്,
സര്വകേലഭാശഭാല  അദലഭാപകേര്  എന്നനിവര്ക്കയ്  കവണനി  നടത്തനിയനിടണയ്.  പസ്തുത
പരനിപഭാടനികേളനില്നനിനലാം  അഭനിപഭായലാം  സസ്വരൂപനിചലാം  അവ  വനിശകേലനലാം  ചചയ്തുമഭാണയ്
അതഭാതു വനിഷയങ്ങളനില് കകേന സര്ക്കഭാരനിനയ് നനികവദനങ്ങള തയഭാറഭാക്കുന്നതയ്. റബര്
കബഭാര്ഡയ്,  സസസസയ്  കബഭാര്ഡയ്,  ചസന്റെര്  കഫഭാര്  ഡബക്യു.റനി.ഒ  സ്റ്റേഡതീസയ്,
സനി.ഡനി.എസയ്,  പനി.പനി.വനി.എഫയ്.ആര്.എ.,  കഫഭാര്കവഡയ്  മഭാര്ക്കറയ്  കേമ്മേതീഷന്
എന്നനിവരുമഭായുലാം  ആശയവനിനനിമയലാം  നടത്തനിയനിരുന.  ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരഭാറുമഭായനി
ബനചപടയ്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ ആവശലങ്ങള അനുഭഭാവപൂര്വമഭായ പരനിഗണനയ്ക്കുലാം
നടപടനികേളക്കുമഭായനി  8-7-2016-നയ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി കകേന വഭാണനിജല വലവസഭായ
വകുപ്പുമനനിക്കയ് കേത്തയ് നല്കേനിയനിരുന.  ജനനിതകേമഭാറലാം വരുത്തനിയ കേടുകേനിചന്റെ കൃഷനി
നനികരഭാധനിക്കണചമന്നയ്  അഭലര്തനിചചകേഭാണയ്  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  26-9-2016-ല്
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കകേന  പരനിസനിതനി  വനലാം  കേഭാലഭാവസഭാ  വകുപ്പുമനനിക്കയ്  കേത്തയ്  നല്കേനിയനിരുന.
ആര്.സനി.ഇ.പനി.-യുമഭായനി  ബനചപടയ്  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  പടനികേ
തയഭാറഭാക്കല്,  തഭാരനിഫയ്  തനിടചപടുത്തല്  തുടങ്ങനിയവ  ചര്ച  ചചയന്ന  കവളകേളനില്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അഭനിപഭായലാംകൂടനി കേണക്കനിചലടുക്കുവഭാന് കകേന വഭാണനിജല
വലവസഭായ  മനഭാലയത്തനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേണചമന്നയ്  അഭലര്തനിചചകേഭാണയ്
28-9-2016-ല് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി കകേന കൃഷനി സഹകേരണ വകുപ്പുമനനിക്കയ് കേത്തയ്
നല്കേനിയനിരുന.  ആര്.സനി.ഇ.പനി.  ചര്ചഭാ  സലാംഘത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ഒരു
പതനിനനിധനിചയക്കൂടനി ഉളചപടുത്തുവഭാന് കകേന വഭാണനിജല മനഭാലയത്തനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേണചമന്നയ്  അഭലര്തനിചചകേഭാണയ് മുഖലമനനി  13-10-2016-ല് പധഭാനമനനിക്കയ്
കേത്തയ് അയചനിരുന. കമല്പറഞ്ഞ കേത്തുകേളുചട പകേര്പ്പുകേള ഉള്ളടക്കലാം* ചചയന.

കേര്ഷകേരുചട പതനിശതീര്ഷ വരുമഭാനലാം

56  (5244)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേര്ഷകേരുചട  ജതീവനിത  നനിലവഭാരലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി
എചനങനിലലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനചത്ത കേര്ഷകേരുചട പതനിശതീര്ഷ വരുമഭാനലാം, മറയ് അടനിസഭാന
ആവശലങ്ങള  എന്നനിവ  സലാംബനനിച  സനിതനിവനിവരക്കണക്കയ്  കശഖരനിചനിടകണഭാ;
എങനില് ഇതയ്  കമശപ്പുറത്തുവക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉയര്ന്ന  ഉല്പഭാദനലാം,  കൃഷനി  ചചയവഭാന്  ചമചചപട  സഭാഹചരലങ്ങള,
ചമചചപട വനിപണന സഭാദലതകേള,  ഉയര്ന്ന ഉല്പന്ന വനില,  തദസ്വഭാരഭാ കൃഷനിയനില്
നനിനലാം മനികേച വരുമഭാനലാം  എന്നനിവ വനിഭഭാവനലാം  ചചയയ്  കേര്ഷകേരുചട  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം
ചമചചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിചല പധഭാന വനിളകേളക്കഭായനി  പകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലകേള  നനിര്ണ്ണയനിചയ്  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 2017-18  വര്ഷചത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഇത്തരലാം  6  പധഭാന
വനിളകേളക്കയ്  പകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  (Special  Agriculture  Zones)
നനിര്ണ്ണയനിചനിടണയ്. അവ തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണയ്:

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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ക്രമ

നമ്പര്

വനിള ചതരചഞ്ഞടുത്ത പകദശങ്ങള

1 ചനലയ്ല്ല് കുടനഭാടയ്, കകേഭാള, ഓണഭാടകേര, ചപഭാക്കഭാളനി, 

പഭാലക്കഭാടയ്, സകേപഭാടയ്, വയനഭാടയ്.

2 പചക്കറനി കദവനികുളലാം, കേഞ്ഞനിക്കുഴെനി, പഴെയന്നൂര്, ചനിറ്റൂര്, 

ചകേഭാലകങഭാടയ്

3 വഭാഴെ തൃശ്ശൂര്

4 പുഷ്പകൃഷനി വയനഭാടയ്

5 ചതങ്ങയ് കൃഷനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

6 ആദനിവഭാസനി കൃഷനി അടപഭാടനി-പഭാലക്കഭാടയ്

വനിത്തു മുതല് വനിളചവടുപ്പുലാം സലാംസരണവലാം വനിപണനവലാം വചര ആവശലമഭായ

എലഭാ  സജതീകേരണങ്ങളുലാം  പകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകേളനില്  സജമഭാക്കഭാനുലാം

ശഭാസ്ത്രതീയവലാം സുരക്ഷനിതവമഭായ കേഭാര്ഷനികേ പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂചട പരമഭാവധനി ഉല്പഭാദനലാം

സകേവരനിക്കുവഭാനുലാം അപകേഭാരലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങള സലാംഭരനിചയ്  സലാംസരനിചയ്

വനിപണനലാം ചചയയ്  കേര്ഷകേനയ്  പരമഭാവധനി  വരുമഭാനലാം  കനടനിചക്കഭാടുക്കുവഭാനുലാം  കൃഷനി

ആദഭായകേരമഭായ ഒരു വൃത്തനിയഭാക്കനി രൂപഭാനരചപടുത്തുവഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിവനിവര  കേണക്കയ്  വകുപയ്  പസനിദതീകേരനിചനിടള്ള

2013-14  വര്ഷചത്ത കൃഷനിയനില് നനിനള്ള അറ സലാംസഭാന വരുമഭാനലാം  (ഇന്നചത്ത

വനിലയനില്)  18,29,736  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണയ്.  2013-ചല  കൃഷനിക്കഭാരുചട  എണ്ണലാം

(ചപഭാജക്ടയ്  ചചയതയ്)  6,60,369  ആണയ്.  ആയതനിനഭാല്  ലഭലമഭായ  സനിതനിവനിവര

കേണക്കനുസരനിചയ്  കേര്ഷകേരുചട  പതനിശതീര്ഷ വരുമഭാനലാം  2.77  ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി

കേണക്കഭാക്കഭാലാം. കേര്ഷകേരുചട മറയ് അടനിസഭാന ആവശലങ്ങള സലാംബനനിച സനിതനി

വനിവരക്കണക്കുകേള ലഭലമല.
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കൃഷനി - നഭാശനഷങ്ങള

57 (5245) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

വരളചചയ തുടര്ന്നയ് ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിചല കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഉണഭായനിടള്ള
നഭാശനഷങ്ങള എചനലഭാലാം എന്നയ് കൃഷനി ഭവനുകേള അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

1-1-2016  മുതല്  12-05-2017  വചര ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലണഭായ
കൃഷനിനഭാശത്തനിചന്റെ കൃഷനിഭവന് തനിരനിചള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

കൃഷനിഭവചന്റെ കപരയ്

ക്രമ
നമ്പര്

വനിളകേള ചചകങഭാ
ടകേഭാവയ്

കചമ
കഞരനി

ചകേഭായനി
ലഭാണനി

മൂടഭാ
ടനി

തനി
കക്കഭാടനി

പകയഭാ
ളനി

ആ
ചകേ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 ചതങ്ങയ്
കേഭായ്ഫ
ലമുള്ളതയ്

122 38 20 50 1437 2969 4636

2 ചതങ്ങയ്
കേഭായ്ഫ
ലമനിലഭാ
ത്തതയ്

2 2 ... ... 20 ... 24

3 വഭാഴെ
കുലചതയ്

242 100 50 ... 1003 387 1782

4 വഭാഴെ
കുലയഭാ
ത്തതയ്

17 25 ... ... 173 1091 1306

5 കേമുകേയ്
കേഭായ്ഫ
ലമുള്ളതയ്

123 15 23 25 331 365 882
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6 കേമുകേയ്
കേഭായ്ഫ
ലമനിലഭാ
ത്തതയ്

5 … ... 6 ... 11

7 ചവറനില
(ചസന്റെയ്)

… … … ... 4.6 14 18.6

8 ജഭാതനി 3 … … ... 2 5 10

9 കേശുമഭാവയ്
കേഭായ്ഫ
ലമുള്ളതയ്

… … … ... 1 1

10 കുരുമുളകേയ്
കേഭായ്ഫ
ലമുള്ളതയ്

40 110 34 25 46 207 462

11 ചനലയ്ല്ല്
(പധഭാന
വനിള)
(ചഹക്ടര്)

0.52 0.8 6.56 7.88

സജവവളങ്ങളുചട ഉല്പഭാദനവലാം ഉപകയഭാഗവലാം

58 (5246) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര് : 
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് :
ശതീ  .     പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കൃഷനിഭവന് മുകഖന നല്കുന്ന സജവവളങ്ങളുചട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനയ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സർക്കഭാർ  സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നചതന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സജവവളത്തനിചന്റെ  ഉലഭാദനവലാം  ഉപകയഭാഗവലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
എചനലഭാലാം നൂതന പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്?
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ഉത്തരലാം

(എ) ചഫര്ടനിസലസര് കേണ്കട്രൈഭാള ഓര്ഡര് 1985 പകേഭാരലാം സജവവളങ്ങളുചട
ഗുണനനിലവഭാര  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിഷ്കര്ഷനിചനിടണയ്.  ഇപകേഭാരലാം  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള
സജവവളങ്ങളക്കുമഭാത്രമഭാണയ്  കൃഷനി  വകുപയ്  വനില്പനഭാനുമതനിപത്രലാം  നല്കുന്നതയ്.
സലാംസഭാനത്തയ് വനിതരണലാം ചചയന്ന സജവവളങ്ങളുചട സഭാമ്പനിളുകേള ചഫര്ടനിസലസര്
ഇന്ചസക്ടര്കൂടനിയഭായ  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  അലാംഗതീകൃത  ഡനികപഭാകേളനില്നനിന്നയ്
കശഖരനിചയ് അലാംഗതീകൃത ലകബഭാറടറനികേളനില് പരനികശഭാധനിചയ് ഗുണകമന ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.

(ബനി) 2016-17 സജവ കൃഷനി കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് സലാംസഭാന ആവനിഷ്കൃതമഭായനി
കേര്ഷകേരുചട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്ത്തചന്ന  സജവവളലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
1622 റൂറല് കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ് യൂണനിറ്റുകേളുലാം 1352 മണ്ണനിര കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ് യൂണനിറ്റുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിച.
റൂറല് കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറനിനയ്  5,000  രൂപ വതീതവലാം മണ്ണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്  യൂണനിറനിനയ്
7,500 രൂപ വതീതവലാം എന്ന നനിരക്കനില് 182.50 ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കേനി.
ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് സജവവളവലാം സജവ കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം കൃഷനിയനിടത്തനില്
തചന്ന ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള കപഭാത്സഭാഹനവലാം ധനസഹഭായവലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുനണയ്.  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഓകരഭാ  കബഭാക്കനിലലാം  5
യൂണനിറ്റുകേളവതീതലാം 146 കബഭാക്കുകേളനിലഭായനി 730 സജവവള നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേളക്കഭായനി
യൂണനിചറഭാന്നനിനയ്  5,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  36.50  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം
നല്കേഭാന് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിടണയ്.

സജവപചക്കറനി കൃഷനി

59 (5247) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .     റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .     ചകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .     സനി  .    ചകേ  .    ശശതീനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് സജവകൃഷനിയുചട വലഭാപനത്തനിനഭായനി സുജലലാം സുഫലലാം
പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിടകണഭാ;എങനില്  പസ്തുത  പദതനിയുചട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സജവപചക്കറനി കൃഷനിയനില് എലഭാ കുടുലാംബങ്ങചളയുലാം പങഭാളനികേളഭാക്കഭാന്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ ഏജന്സനികേളുചട സതീമുകേള സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  ഒരു പഭാകദശനികേ
പചക്കറനി സമഗ പദതനിയയ് കൃഷനിഭവനുകേള മുകഖന രൂപലാം നല്കേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായ കൃഷനി വനികേസന പദതനികേള
'സുജലലാം സുഫലലാം'  എന്ന കപരനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  തതസ്വത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിടണയ്. സജവകൃഷനി വലഭാപനലാം, പചക്കറനിയനില് സസ്വയലാം പരലഭാപത, തരനിശുരഹനിത
വയലകേള,  സമഗ നഭാളനികകേര പുരയനിട കൃഷനി,  കേഭാര്ഷനികേ മൂലല വര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള
എന്നനിവയഭാണയ് 'സുജലലാം സുഫലലാം' പദതനിയുചട ലക്ഷലങ്ങള. വതീടവളപനില് പചക്കറനി
കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം തരനിശയ് കേനിടന്ന സലങ്ങള കൃഷനിക്കയ് ഉപയുക്തമഭാക്കുകേയുലാം
പഭാകദശനികേമഭായനി ലഭലമഭാകുന്ന ചപഭാതുസലങ്ങളനില് വലഭാപകേമഭായനി പചക്കറനി ഇതര
കൃഷനികേള നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം വഴെനി പരമഭാവധനി ഉല്പഭാദനവലാം ഒപലാം പരനിസര ശുചനിതസ്വവലാം
സകേവരനിക്കുവഭാന്  ലക്ഷലമനിടുന.  ഗഭാര്ഹനികേ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കചപടുന്ന
സജവ മഭാലനിനലങ്ങചള വളലാം  (കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്)  ആക്കനി മഭാറനി  അവ ഉപകയഭാഗനിചലാം  രഭാസവളലാം
രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേളുചട ഉപകയഭാഗലാം  പരമഭാവധനി  കുറചലാം പരനിസനിതനിക്കനിണങ്ങുന്ന
നല കേഭാര്ഷനികേ പരനിചരണ മുറകേള അവലലാംബനിക്കുകേയുലാം അകതഭാചടഭാപലാം സജവകൃഷനി
കപഭാത്സഭാഹനലാം,  സുരക്ഷനിത ഭക്ഷല വസ്തുക്കള  (കസഫയ്-റ്റു-ഇസൗറയ്),  ഉല്പഭാദന വര്ദനവയ്
എന്നനിവ സഭാദലമഭാക്കുകേ എന്നതുലാം പസ്തുത പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളനില്ചപടുന.

(ബനി)  സജവ പചക്കറനി കൃഷനിയനില് എലഭാ കുടുലാംബങ്ങചളയുലാം പങഭാളനികേളഭാക്കഭാന്
ലക്ഷലമനിടചകേഭാണ്ടുള്ള  നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിചവരുന്നതയ്.  ഇതനിനഭായനി  നഗരങ്ങളനിലലാം
നഭാടനിന്പുറങ്ങളനിലമുള്ള  എലഭാ  വതീടവളപ്പുകേളനിലലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കചപടുന്ന  സജവമഭാലനിനലങ്ങചള
ഉറവനിടങ്ങളനില്ത്തചന്ന കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലാംഗയ്  സഭാകങതനികേവനിദല ഉപകയഭാഗനിചയ്  സജവവളമഭാക്കനി
മഭാറനി അവ ഉപകയഭാഗനിചയ് വതീടഭാവശലത്തനിനുള്ള പചക്കറനികേള സുരക്ഷനിത മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂചട
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതയ് കപഭാത്സഭാഹനിപനിചവരുന. ഇതുവഴെനി ചപഭാതുജനങ്ങളനില് കൃഷനികയഭാടുള്ള
തഭാല്പരലലാം നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം പരനിസര ശുചനിതസ്വലാം സകേവരനിക്കുവഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.

(സനി) ഉണയ്. ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷന് ആദലഘട പവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്വഹണ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയതനിന്പകേഭാരലാം  ഒരു  വര്ഷലാം  മുഴവനുലാം
(52 ആഴ്ച) കകേരളത്തനിനഭാവശലമഭായ അതലഭാവശല പചക്കറനി ഇനങ്ങളുചട ഉല്പഭാദനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  രതീതനിയനില്  ഒരു  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദന  കേലണര്  തയഭാറഭാക്കുവഭാന്
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.  പഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  കൃഷനി  ഭവനുമഭായനി  ബനചപടയ്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള ഇതനിനുള്ള പവര്ത്തനത്തനിനയ് കനതൃതസ്വലാം നല്കകേണതഭാണയ്.
ഓകരഭാ പകദശചത്തയുലാം തഭാല്പരലമുള്ള കേര്ഷകേര്, സലാംഘങ്ങള, കുടുലാംബശതീ അയല്ക്കൂടങ്ങള
എന്നനിവചര  സജരഭാക്കുന്നകതഭാചടഭാപലാം  ആവശലമഭായ  ഭൂമനിയുചട  ലഭലത,  പചക്കറനി
വനിത്തയ്,  സഭാകങതനികേ പനിന്തുണ എന്നനിവയയ് വനിവനിധ സഭാപനങ്ങള/ഏജന്സനികേളുചട
പനിന്തുണയുലാം ഉറപഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. കൃഷനി വകുപനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ വനിഹനിതത്തനിനു
പുറചമ വനിവനിധ തലങ്ങളനിചല തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട  വനിഹനിതവലാം എലാം.എല്.എ./
332/2020
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എലാം.പനി.  ഫണ്ടുകപഭാലള്ള മറയ്  സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനള്ള ഫണ്ടുകേളുലാം
ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  പഞഭായത്തനിചന്റെ  ആവശലകേതചയ  അടനിസഭാനചപടുത്തനി
പഞഭായത്തുതലത്തനില് സമഗമഭായ പദതനിക്കയ് രൂപലാം നല്കേനി വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളുചട/
ഏജന്സനികേളുചട/ ചപഭാതുജനങ്ങളുചട കൂടഭായ പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട പദതനി നടപനിലഭാ
ക്കുവഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിടള്ളതയ്.

കമഭാരലഭാകേഭാപയ് പഭാടകശഖരലാം

60 (5248) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തഭാനൂര്,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി വലഭാപനിച കേനിടക്കുന്ന
1300  ഏക്കറനിലധനികേലാം വരുന്ന  "കമഭാരലഭാകേഭാപയ്"  പഭാടകശഖരലാം കേഭാര്ഷനികേകയഭാഗലമലഭാതഭായനി
കേനിടക്കുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  ഭൂമനി  കേഭാര്ഷനികേകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എചനങനിലലാം  പദതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിടകണഭാ;

(സനി) ആയനിരക്കണക്കനിനയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് പകയഭാജനലാം ചചയന്ന കമല്സൂചനിപനിച
കൃഷനിഭൂമനി കേഭാര്ഷനികേ കയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനയ് അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിടണയ്.

(ബനി&സനി)  കൃഷനി  വകുപയ്  നനിലവനില്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.
2017-18-ല് ചനല് കൃഷനിക്കഭായനി അനുവദനിച പദതനികേളനില് ഉളചപടുത്തനി കൃഷനി ഭൂമനി
കേഭാര്ഷനികേകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കൃഷനിഭൂമനികേള മണ്ണനിട നനികേത്തുന്നതയ് തടയല്

61  (T*5249)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാര്ഷനികമഖലചയയുലാം പരനിസനിതനിചയയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഈ
സര്ക്കഭാര് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അനധനികൃതമഭായനി കൃഷനിഭൂമനികേള മണ്ണനിട നനികേത്തുന്നതയ് തടയുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  കുറമറതഭാക്കുവഭാന്  എചനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം കൃഷനി വകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിചയന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിചല  പധഭാന  വനിളകേളഭായ  ചനലയ്ല്ല്,  ചതങ്ങയ്,  പചക്കറനികേള
മുതലഭായവയുചട  കൃഷനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായുള്ള
സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. വനിള ആകരഭാഗല
പരനിപഭാലന പദതനിയനിലൂചട പഭാരനിസനിതനികേ പതലഭാഘഭാതങ്ങളുണഭാക്കുന്ന കേതീടനഭാശനി
നനികേളുചടയുലാം  കേളനഭാശനിനനികേളുചടയുലാം  ഉപകയഭാഗലാം  പരമഭാവധനി  കുറചയ്  സലാംകയഭാജനിത
കരഭാഗ-കേതീട  നനിയനണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കേര്ഷകേചര  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുകേയുലാം
പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരനികേയുലാം ചചയനണയ്.  ഈ പദതനിയനിലൂചട ഇകക്കഭാളജനിക്കല്
എന്ജനിനതീയറനിലാംഗയ്  മുതലഭായ കൃഷനി രതീതനികേചളക്കുറനിചയ് കേര്ഷകേചര കബഭാധവല്ക്കരനി
ക്കുനണയ്. കകേരളത്തനിചല തനതയ് ചനലനിനങ്ങളഭായ ഞവര, ചപഭാക്കഭാളനി, ജതീരകേശഭാല,
ഗനകേശഭാല,  രക്തശഭാലനി  തുടങ്ങനിയവയുചട  കൃഷനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കപഭാത്സഭാ
ഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  1200  ചഹക്ടറനില്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണയ്.
മണ്ണനിചന്റെ  അമ്ലത  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  സസലങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  മൂലകേങ്ങളുചട  ലഭലത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി കുമ്മേഭായ വസ്തുക്കളുചട വനിതരണലാം സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
ചതരചഞ്ഞടുത്ത ജനിലകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.  സജവ വളങ്ങളുചട ഉല്പഭാദ
നത്തനിനുലാം  ഉപകയഭാഗലാം  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  കകേരഗഭാമലാം,
സജവകൃഷനി പദതനി,  പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വനികേഭാസയ് കയഭാജന മുതലഭായ പദതനികേളനിലൂചട
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ഗുഡയ് അഗനികേളചര് പഭാക്ടതീസസയ്  (GAP)  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്
പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനുലാം  സജവ  കൃഷനി  രതീതനികേള  കപഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.  കസഫയ്-റ്റു-ഈറയ് പദതനിയനിലൂചട വനിഷരഹനിത
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുചട  ഉല്പഭാദനത്തനിനുലാം  വനിപണനത്തനിനുലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്. ഇപകേഭാരലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പഴെലാം, പചക്കറനി ഉല്പന്നങ്ങള ജനി.എ.പനി.
സര്ടനിഫനികക്കഷന്  നല്കേനി  'കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേയ്'  എന്ന  കലബലനില്  വനിപണനലാം
നടത്തനിവരുന. നല കൃഷനിമുറകേളുലാം സജവകൃഷനി രതീതനികേളുലാം അവലലാംബനിക്കുന്നതനിലൂചട
പകൃതനി  വനിഭവങ്ങളുലാം  ജല  കസഭാതസ്സുകേളുലാം  കൃഷനിയനിലൂചട  മലനിനതീകേരനിക്കചപടുന്നതയ്
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത  ജലത്തനിചന്റെയുലാം  മറ്റു  പകൃതനി
വനിഭവങ്ങളുകടയുലാം സൂക്ഷ്മമഭായ ഉപകഭഭാഗത്തനിനയ് മുന്ഗണന നല്കുന്ന  പധഭാനമനനി
കൃഷനി  സനിഞഭായനി  കയഭാജന  (PMKSY)  ഇത്തരത്തനില്  ആവനിഷ്കരനിക്കചപടനിടള്ള
പദതനിയഭാണയ്.  കൂടഭാചത പഭാരനിസനിതനികേ പഭാധഭാനലലാം ഏചറയുള്ള ചനല് വയലകേളുലാം
തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കചപടനിടള്ള  2008-ചല
കകേരള  ചനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  പഭാകയഭാഗനികേതലത്തനില്
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമതകയഭാചട നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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(ബനി)  ചനല്വയലകേള തരലാം മഭാറനി മണ്ണനിട നനികേത്തുന്നതു തടയുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ് റവനക്യു വകുപഭാണയ്. ചനല്വയലകേളുചട അനധനികൃത പരനിവര്ത്തനലാം

തടയുന്നതനിനഭായനി 2008-ചല കകേരള ചനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിചല

വലവസകേള പഭാലനിചവരുന. ചനല്വയലകേളുചടയുലാം തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുചടയുലാം ഡഭാറഭാ

ബഭാങയ്  പഭാകദശനികേ നനിരതീക്ഷണ സമനിതനിയുചട  കനതൃതസ്വത്തനില് എലഭാ തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങളനിലലാം തയഭാറഭാക്കനി പസനിദതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സകേചക്കഭാണനിടണയ്.

കൃഷനി  ഭൂമനി  തരനിശനിടുന്നതുലാം  മറഭാവശലങ്ങളക്കയ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  തടയുന്നതനി

നുമഭായനി തരനിശു നനിലങ്ങളനിചല ചനലയ്ല്ല്,  പചക്കറനി കൃഷനി കപഭാല്സഭാഹന പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഒരുപ്പൂ  കൃഷനി പകദശങ്ങളനില് ഇരുപ്പൂ  കൃഷനി ചചയന്നതനിനുള്ള

പദതനികേളുലാം കൃഷനിവകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

സജവ സവപനിന് പദതനി

62 (5250) ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സജവസവപനിന് പദതനിയനില് ഉളചപട പവൃത്തനികേള ഏചതലഭാചമന്നയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പവൃത്തനികേളനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചവ ഏചതലഭാചമന്നയ്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളചപട  ഏചതങനിലലാം  പവൃത്തനികേള

തടസചപടനിടകണഭാചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) എങനില് എന്തുചകേഭാണഭാണയ് തടസചപടചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള  നനിര്ത്തനിവയഭാന്  ആവശലചപടചകേഭാണയ്  കസ്റ്റേ

ഉത്തരവയ് നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫയ്)  പസ്തുത  ഉത്തരവയ്  സജവ  സവപനിന്  പദതനിക്കയ്  ആകേമഭാനലാം

ബഭാധകേമഭായതഭാകണഭാ  അചലങനില്  ഏചതങനിലലാം  പകതലകേ  പവൃത്തനിക്കയ്  മഭാത്രലാം

ബഭാധകേമഭായതഭാകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സജവ  സവപനിന്  പദതനിയനിലളചപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
പവൃത്തനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

നമ്പര് പദതനിയുചട കപരയ്

1 എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിചല കുഴെനിപനിള്ളനി, പള്ളനിപ്പുറലാം 
പഞഭായത്തുകേളനിചല പുത്തന്പഭാടത്തനിചന്റെ അടനിസഭാന സസൗകേരല 
വനികേസന പവൃത്തനികേള

2 എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിചല എടവനക്കഭാടയ് പഞഭായത്തനിചല 
വടക്കുലാംഭഭാഗലാം പഭാടകശഖരലാം, ചകേഭാചടപയ് പഭാടകശഖരലാം-അടനിസഭാന 
സസൗകേരല വനികേസന പവൃത്തനികേള

3 എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിചല വലനിയകേടമക്കുടനി, കേടമക്കുടനി ബണയ്, 
കകേഭാലടനി എന്നതീ പഭാടകശഖരങ്ങളുചട അടനിസഭാന സസൗകേരല 
വനികേസന പവൃത്തനികേള

4 എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിചല കുഴെനിപനിള്ളനി പഞഭായത്തനിചല അരങ്ങനില് 
അയമ്പനിള്ളനി പഭാടകശഖരത്തനിചന്റെ അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന 
പവൃത്തനികേള

5 കേടമക്കുടനി പഞഭായത്തനിചല ചചറനിയ കേടമക്കുടനി, പുളനികകേപ്പുറലാം, 
മുറനികക്കക്കര ചപഭാക്കഭാളനി പഭാടകശഖരങ്ങളുചട അടനിസഭാന സസൗകേരല 
വനികേസന പവൃത്തനികേള

6 നഭായരമ്പലലാം പഞഭായത്തനിചല ചവസ്റ്റേയ് ചനടുങ്ങഭാടയ് പഭാടകശഖരത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന പവൃത്തനികേള

7 നഭായരമ്പലലാം പഞഭായത്തനിചല ചസന്ട്രൈല് ചനടുങ്ങഭാടയ് ചപഭാക്കഭാളനി 
പഭാടകശഖരത്തനിചന്റെ അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന പവൃത്തനികേള

8 നഭായരമ്പലലാം പഞഭായത്തനിചല ഈസ്റ്റേയ് ചനടുങ്ങഭാടയ് ചപഭാക്കഭാളനി 
പഭാടകശഖരത്തനിചന്റെ അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന പവൃത്തനികേള

9 നഭായരമ്പലലാം പഞഭായത്തനിചല ചക്കരചഭാല് ചപഭാക്കഭാളനി 
പഭാടകശഖരത്തനിചന്റെ അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന പവൃത്തനികേള

10 സജവ സവപനിന് കമഖലയനിചല കേനഭാലകേളുചട പുനരുദഭാരണലാം
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(ബനി)  നനിലവനില് പവൃത്തനികേചളഭാനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.  എന്നഭാല് നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനികേളനില് എക്കല് നതീക്കലാം ചചയന്ന പവൃത്തനികേള ഒഴെനിചകേ കശഷനിച എലഭാ
പവൃത്തനികേളുലാം അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണയ്.

(സനി) സജവ സവപനിന് പദതനിയനിലളചപട പവൃത്തനികേളനില് വതീരലാംപുഴെയനിചല
എക്കല്  നതീക്കലാം  ചചയന്ന  പവൃത്തനികേളുലാം  വലനിയ  കേടമക്കുടനി  പഭാടകശഖരങ്ങളുചട
വതീരലാംപുഴെകയഭാടയ് കചര്നള്ള ഭഭാഗങ്ങള ഉളചപട നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളുലാം തടസചപടനിടണയ്.

(ഡനി)  കകേഭാസ്റ്റേല്  കസഭാണ്  മഭാകനജുചമന്റെയ്  അകതഭാറനിറനിയുചട  കസ്റ്റേ  ഉത്തരവയ്
നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാലഭാണയ് പവൃത്തനികേള തടസചപടനിടണയ്.

(ഇ)  എക്കല് നതീക്കലാം ചചയന്ന പവൃത്തനികേള നനിര്ത്തനിവയഭാന് ആവശലചപട
ചകേഭാണ്ടുള്ള  കകേഭാസ്റ്റേല്  കസഭാണ്  മഭാകനജുചമന്റെയ്  അകതഭാറനിറനിയുചട  കസ്റ്റേ  ഉത്തരവയ്
നനിലനനില്ക്കുനണയ്.

(എഫയ്)  സജവ  സവപനിന്  പദതനിയനിലളചപട  പവൃത്തനികേളനില്  വതീരലാംപുഴെയനിചല
എക്കല്  നതീക്കലാം  ചചയന്ന  പവൃത്തനികേളഭാണയ്  കസ്റ്റേ  ചചയനിരനിക്കുന്നതയ്.  വലനിയ
കേടമക്കുടനി പഭാടകശഖരങ്ങളുചട വതീരലാംപുഴെകയഭാടയ് കചര്നള്ള ചനില ഭഭാഗങ്ങള ഉളചപട
നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളുലാം തടസചപടനിടണയ്.

അനഭാരഭാഷ മഭാര്ക്കറ്റുലാം കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളുലാം

63 (5251) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേര്ഷകേരുചട ഉല്പന്നങ്ങള ഇടനനിലക്കഭാര് ഇലഭാചത വനിറഴെനിക്കഭാന് ഒരനിടലാം
എന്ന  അനഭാരഭാഷ  മഭാര്ക്കറ്റുലാം  കേര്ഷകേനയ്  ആശസ്വഭാസമഭാകുന്നനില  എന്ന  വസ്തുത
സർക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  മുൻ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തയ് ഈ മഭാര്ക്കറനില് കലലലാം ചചയന്ന മുഴവന്
കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ് വനിലയയ് എടുത്തനിരുചന്നങനിലലാം ഇകപഭാള
അവര്ക്കയ് ആവശലമുള്ളവ മഭാത്രകമ എടുക്കുനള്ളു  എന്ന വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;
എങനിൽ  കേര്ഷകേചര  സഹഭായനിക്കഭാന്  എചനലഭാലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുചമന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ശരനിയല.   കൃഷനി  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലള്ള  ആറയ്  ചമഭാത്ത
വലഭാപഭാര  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലലാം  നനിശനിത  ദനിവസങ്ങളനില്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
തങ്ങളുചട ഉല്പന്നങ്ങള കലലലാം ചചയയ് വനില്ക്കുവഭാന് അവസരലാം ലഭനിക്കുനണയ്.
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(ബനി)  പസ്തുത  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  കേര്ഷകേര്  ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന  മുഴവന്

ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  വഭാങ്ങുനണയ്.  കേര്ഷകേര്  ഉല്പന്നങ്ങള

ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനയ് ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടയ് സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കേനിവരുനണയ്.

നഭാണലവനിളകേളുചട ഉല്പഭാദന വര്ദനവയ്

64 (5252)  ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് :

ശതീ  .     കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :

ശതീ  .     സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :

കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നഭാണലവനിളകേളുചട  കൃഷനി  വനിസ്തൃതനി  ആചകേ  കൃഷനി

വനിസ്തൃതനിയുചട എത്ര ശതമഭാനമഭാചണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന്വര്ഷങ്ങചള  അകപക്ഷനിചയ്  നഭാണലവനിള  കൃഷനിയനില്  വര്ദനവയ്

ഉണഭായനിടകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  നഭാണലവനിളകേളുചട  ഉലഭാദന  വര്ദനവയ്  ഉറപ്പുവരുത്തു

ന്നതനിനുതകുന്ന വനിധത്തനില് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ് എചനലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണയ് പുതുതഭായനി

നലഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിവനിവരക്കണക്കയ് വകുപനിചന്റെ കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം

2015-16  കേഭാര്ഷനികേ വര്ഷത്തനില് നഭാണലവനിളകേളുചട കൃഷനി വനിസ്തൃതനി ആചകേ കൃഷനി

വനിസ്തൃതനിയുചട 86.22 ശതമഭാനമഭാണയ്.

(ബനി) സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിവനിവരക്കണക്കയ് വകുപനിചന്റെ കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം

നഭാണലവനിളകേളുചട  കൃഷനി  വനിസ്തൃതനിയനില്  2014-15  കേഭാര്ഷനികേ  വര്ഷചത്ത

അകപക്ഷനിചയ്  2015-16  കേഭാര്ഷനികേ  വര്ഷത്തനില്  244.59  ചഹക്ടര്  വര്ദനവയ്

ഉണഭായനിടണയ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:
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നഭാണലവനിളകേളുചട ഉല്പഭാദനലാം

(വനിസ്തൃതനി ചഹക്ടറനില്)

ക്രമ

നമ്പര്

നഭാണലവനിളകേള 2013-14 2014-15 2015-16

1 ആചകേ ഷുഗര് കക്രഭാപയ് 4844 4014.06 3871.59

2 ആചകേ സുഗന 

വലഞ്ജനങ്ങള

266026 265307 268222

3 ആചകേ ഓയനില് സതീഡുകേള 810497 795369 791640

4 ആചകേ സഫബര് ഡഗ്സയ്, 

നര്കക്കഭാടനികയ്

715 633 580

5 ആചകേ പഭാകന്റെഷന് വനിളകേള 677046 678702 679956

ആചകേ നഭാണലവനിളകേള 1759128 1744025.06 1744269.59

(സനി) സലാംസഭാനത്തയ് കൃഷനി ചചയ്തുവരുന്ന പധഭാന നഭാണലവനിളകേള കുരുമുളകേയ്,

കേശുമഭാവയ്,  കേവങ്ങയ്,  ചതങ്ങയ്,  റബര്,  കതയനില,  കേഭാപനി,  ജഭാതനി,  ഏലലാം,  ചകേഭാകക്കഭാ,

ഗഭാമ്പു,  കേറുവപട,  ഇഞനി,  മഞ്ഞള എന്നനിവയഭാണയ്.  ഇവയനില് കുരുമുളകേയ്,  ചതങ്ങയ്,

ജഭാതനി,  ഗഭാമ്പു,  ഇഞനി,  മഞ്ഞള എന്നതീ വനിളകേളുചട വനികേസനത്തനിനഭാണയ്  2017-18

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കയ് സഹഭായങ്ങള നല്കുന്നതനിനഭായനി ചുവചട

പറയുന്ന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. നഭാളനികകേര വനികേസന പദതനി.

2. സുഗനവലഞ്ജന വനിളകേളുചട വനികേസനലാം.

3. റബര് ചപഭാഡക്ഷന് ഇന്ചസന്റെതീവയ് പദതനി.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 153

മനിതമഭായ നനിരക്കനില് കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പ

65 (5253)   ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കൃഷനിയനികലക്കയ് കൂടുതല് ആളുകേചള ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചവരുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കയ് മനിതമഭായ നനിരക്കനില് കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പകേള ലഭലമഭാക്കുന്ന
തനിനയ് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുനചവന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേചര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തയ് കേഭാളചസന്റെറുകേള
പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഇവയുചട  പവര്ത്തനലാം  ഫലപദമഭാകുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  കൃഷനിരതീതനികേള  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  തലരരഭായവര്ക്കയ്
വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനയ് സർക്കഭാർ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) യുവജനങ്ങള, വനനിതകേള തുടങ്ങനിയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് പകതലകേ ഊന്നല്
നല്കേനി കപഭാജക്ടയ് അടനിസഭാനത്തനില് പുതനിയ പദതനികേള തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
സഹഭായങ്ങളുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കേടങ്ങളക്കയ്  പകതലകേ  പലനിശ  നനിരക്കുലാം  കൃതലമഭായ
തനിരനിചടവനിനയ്  3%  അധനികേ  പലനിശയനിളവലാം  നല്കുനണയ്.  കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട
ലഭലതക്കുറവയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേഭാര്ഷനികേ യനവല്ക്കരണത്തനിനയ് ഊന്നല്
നല്കേനി  കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ധനസഹഭായ  തുകേ
വനിവനിധ പദതനികേള മുഖഭാനരലാം നല്കേനിവരുന.  അകഗഭാ സര്വതീസയ് ചസന്റെര്,  കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മ്മേകസന എന്നനിവ മുകഖന സനപുണല പരനിശതീലനലാം കനടനിയ ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട
കസവനലാം മനിതമഭായ നനിരക്കനില് കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന.  സഹചടകേയ് അഗനികേളചര്
തുടങ്ങനിയ പദതനികേളനിലൂചട യുവതലമുറചയ ഈ കമഖലയനികലക്കയ് ആകേര്ഷനിക്കുവഭാന്
കേഴെനിഞ്ഞനിടണയ്. നൂതന പദതനിയഭായ പകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖല നടപഭാക്കുന്നകതഭാടു
കൂടനിയുലാം  കൂടുതല് കേര്ഷകേചര ഈ കമഖലയനികലക്കയ്  ആകേര്ഷനിക്കുവഭാന് വനിഭഭാവനലാം
ചചയന.
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(ബനി)  ഹ്രസസ്വകേഭാല  വനിളകേള  കൃഷനി  ചചയന്നതനിനുലാം  ദതീര്ഘകേഭാല  വനിളകേളുചട
വഭാര്ഷനികേ പരനിചരണചചലവനിനുലാം കൃഷനി അനുബനവൃത്തനികേളഭായ കേഭാലനിവളര്ത്തല്
തുടങ്ങനിയവയുചട  വഭാര്ഷനികേ  ആവര്ത്തനചചലവനിനുലാം  വലക്തനിഗത  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുലാം
കേര്ഷകേ  കൂടഭായ്മയഭായ  കജഭായനിന്റെയ്  ലയബനിലനിറനി  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുലാം  സസ്വനലാം  കൃഷനിയുലാം
പഭാടകൃഷനിയുലാം ചചയവഭാനുലാം ഹ്രസസ്വകേഭാല വഭായ്പകേള ലഭലമഭാണയ്.  വനിവനിധ ദതീര്ഘകേഭാല
വനിളകേള  നടുന്നതനിനുലാം  ഭൂമനി  പരനിചരണത്തനിനുലാം  കൃഷനി  അനുബന  പവൃത്തനികേള
ചചയന്നതനിനുലാം കേഭാര്ഷനികേ യനസഭാമഗനികേള വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം ദതീര്ഘകേഭാല വഭായ്പകേള
ലഭലമഭാണയ്.  ചചറുകേനിട നഭാമമഭാത്ര കേര്ഷകേര്ക്കയ് മൂന്നയ് ലക്ഷലാം രൂപ വചരയുള്ള വഭായ്പകേളക്കയ്
7% പലനിശയുലാം കൃതലമഭായ തനിരനിചടവനിനയ് 3% പലനിശയനിളവലാം നല്കേനിവരുന.

(സനി) ഉണയ്. 'കേഭാര്ഷനികേ വനിവര സകങതലാം ഒരു വനിരല്ത്തുമ്പനില്' എന്ന കപരനില്
കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  ആനയറ  കകേനമഭാക്കനി
കകേഭാള ചസന്റെര് പവര്ത്തനിക്കുനണയ്. 1800-425-1661 എന്ന കടഭാള ഫതീ നമ്പറനികലഭാ
9447051661  എന്ന വഭാടയ്സയ് ആപയ് നമ്പറനികലഭാ കേര്ഷകേര്ക്കയ് കകേഭാള ചസന്റെറുമഭായനി
ബനചപടയ്  വനിവരങ്ങള അറനിയുവഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കകേന ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കകേരളത്തനിനഭായുള്ള കകേഭാള ചസന്റെര്  1800-180-1551  എന്ന കടഭാള ഫതീ  നമ്പറനില്
ബഭാലാംഗ്ളൂരു  ആസഭാനമഭാക്കനി  പവര്ത്തനിക്കുന.  കകേരളത്തനിചന്റെ  'കേഭാര്ഷനികേ  വനിവര
സകങതലാം  ഒരു  വനിരല്ത്തുമ്പനില്'  എന്ന  കകേഭാള  ചസന്റെറനില്  6  കകേഭാള  ചസന്റെര്
എകനികേന്യൂടതീവമഭാചര നനിയമനിചയ് കൂടുതല് കേര്ഷകേര്ക്കയ് പകയഭാജനലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി)  പുതനിയ  കൃഷനി  രതീതനിയനില്  തല്പരരഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കേഭാര്ഷനികേ
വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലള്ള  5  പഭാകദശനികേ  കേഭാര്ഷനികേ
സഭാകങതനികേ വനിദലഭാ പരനിശതീലന കകേനങ്ങള, രണയ് കേര്ഷകേ പരനിശതീലന കകേനങ്ങള,
ഓകരഭാ റതീജനിയണല് ബകയഭാഗലഭാസയ്  ചഡകമഭാണ്കസ്ട്രഷന്  &  ചട്രൈയനിനനിലാംഗയ്  ചസന്റെര്,
റതീജനിയണല് ചടകകഭാളജനി ചട്രൈയനിനനിലാംഗയ് ചസന്റെര് എന്നനിവ മുകഖന വനിവനിധ കേഭാര്ഷനികേ
വനിഷയങ്ങളനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനണയ്.  കൂടഭാചത  കൃഷനിഭവനുകേള  മുകഖനയുലാം
വനിവനിധ പദതനികേളുചട ഭഭാഗമഭായനി ആധുനനികേ കൃഷനി രതീതനികേചളക്കുറനിചയ്  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.

ചനലനിചന്റെയുലാം നഭാളനികകേരത്തനിചന്റെയുലാം തഭാങ്ങുവനില

66 (5254) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ചനലനിചന്റെയുലാം
നഭാളനികകേരത്തനിചന്റെയുലാം തഭാങ്ങുവനില പുതുക്കനി നനിശയനിചനിടകണഭാ; ഉചണങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയുചട  സലാംഭരണത്തനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച
വരുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ചനലനിചന്റെ തഭാങ്ങുവനില
വര്ദനിപനിചനിടണയ്.  ഭക്ഷലചപഭാതുവനിതരണ  (സനി)  വകുപനിചന്റെ  10-11-2016-ചല സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ്  (എലാംഎസയ്)  നമ്പര്  19/2016  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചനലനിചന്റെ
സലാംഭരണവനില  കേനികലഭാക്കയ്  21.50  രൂപ  എന്നതയ്  22.50  രൂപ  ആക്കനി
വര്ദനിപനിചനിടണയ്. നഭാളനികകേരത്തനിചന്റെ സലാംഭരണവനില പുതുക്കനി നനിശയനിചനിടനില.

(ബനി)  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ചനലനിനയ്  നലഭായവനില  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്
സലാംസഭാന  സനിവനില്  സസപസയ്  കകേഭാര്പകറഷനനിലൂചട  ചനലയ്ല്ല്  സലാംഭരനിചവരുന.
കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  ഭക്ഷലചപഭാതുവനിതരണ  മനഭാലയലാം  ആവനിഷ്കരനിചയ്
ഫഡയ്  കകേഭാര്പകറഷന്  ഓഫയ്  ഇനലയുചട  കമല്കനഭാടത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
വനികകേനതീകൃത ധഭാനലസലാംഭരണ സലാംസരണ വനിതരണ പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭാണയ് ചനലയ്ല്ല്
സലാംഭരണ സലാംസരണ വനിതരണ പദതനി. കകേനസര്ക്കഭാര് ചനലനിനയ് പഖലഭാപനിചനിടള്ള
തഭാങ്ങുവനില  (നനിലവനില്  കേനികലഭായയ്  14.70  രൂപ)  കകേരളത്തനിചല  ഉല്പഭാദനചചല
വമഭായനി തഭാരതമലചപടുത്തുകമ്പഭാള കുറവഭായതനിനഭാല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഉയര്ന്ന
സലാംഭരണ വനിലയഭാണയ്  (നനിലവനില് കേനികലഭായയ്  22.50  രൂപ)  ചനലയ്ല്ല്  സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്.
പദതനിപകേഭാരലാം  ഏചറടുക്കുന്ന  ചനലനിനയ്  നനിശനിത  ഗുണകമനഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
സര്ക്കഭാര്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിടണയ്.  ചനലയ്ല്ല്  സലാംഭരണ  പദതനിയനില്  പചങടുക്കുന്നതനിനയ്
കേര്ഷകേര് വനിതചകേഴെനിഞ്ഞയ് രണയ് മഭാസത്തനിനുള്ളനില് ഓണ്സലന് സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട
സസപകകേഭായനില് അകപക്ഷ നല്കേണലാം.  സസപകകേഭായനില് ഉടമ്പടനി വചനിടള്ള മനില്ലുകേഭാര്
ഗുണനനിലവഭാര  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കുന്ന  ചനലയ്ല്ല്  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ചനലനിചന്റെ  വനില  സസപകകേഭായനില്  നനിനലാം  വനിതരണലാം  ചചയകേയുലാം  ചചയന.
നഭാളനികകേരത്തനിനയ് തഭാങ്ങുവനില നല്കേനി കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം നഭാളനികകേരലാം സലാംഭരനിക്കുന്ന
പദതനി  കകേരചഫഡയ്  പുനരഭാരലാംഭനിചനിടണയ്.  നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന  കൃഷനിഭവനുകേളുലാം
സന്നദരഭായ  കകേരചഫഡയ്  അലാംഗ  സലാംഘങ്ങള  വഴെനിയുലാം  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദകേ
കേമ്പനനികേളുലാംവഴെനി സലാംഭരണ പദതനി വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുനണയ്.

ചനല്കൃഷനി

67 (5255)  ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശയ് :
ശതീ  .     സണ്ണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .     അന്വര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .     ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേടമക്കുടനിയനിലലാം,  ചമത്രഭാന്  കേഭായലനിലലാം,  ആറന്മുളയനിലലാം  ഈ
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് നടത്തനിയ ചനല്കൃഷനിയനില് എത്ര കേസ്വനിന്റെല് ചനലയ്ല്ല്
ഉലഭാദനിപനിക്കുവഭാന് കേഴെനിഞ;
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(ബനി) പസ്തുത സലങ്ങളനിചല കൃഷനിക്കഭായനി എനയ് തുകേ ചചലവഭായനി;

(സനി)  വരുലാം  വര്ഷങ്ങളനിലലാം  കമല്പറഞ്ഞ  സലങ്ങളനില്  കൃഷനി  തുടരുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ;  ഉചണങനില്  അതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിടള്ള  നടപടനികേള
എചനഭാചക്കയഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേടമക്കുടനി  പഞഭായത്തനിചല  തരനിശുസലമഭായ  കചരനിതുരുത്തയ്  എന്ന
സലത്തയ്  125  ഏക്കര് സലത്തയ്  ചനല്കൃഷനി ആരലാംഭനിചനിടനില.  ചമത്രഭാന് കേഭായല്
പഭാടകശഖരത്തനില്  2016-17  പുഞ  സതീസണനില്  300  ഏക്കറനില്  നടത്തനിയ
ചനല്കൃഷനിയനില് നനിന്നയ്  6000  കേസ്വനിന്റെല് ചനലയ്ല്ല്  കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന്
കേഴെനിഞ.  ആറന്മുള പകദശത്തയ്  101.02  ചഹക്ടറനില് പുനരഭാരലാംഭനിച ചനല്കൃഷനിയനില്
നനിനലാം 5050 കേസ്വനിന്റെല് ചനലയ്ല്ല് കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിചനിടണയ്.

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  സലങ്ങളനില്  ചനല്  കൃഷനിക്കഭായനി  ചചലവഭാക്കനിയ  തുകേ
സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. കേടമക്കുടനി : 

തുകേചയഭാനലാം ചചലവഭാക്കനിയനിടനില.

2. ചമത്രഭാന് കേഭായല് : 

പഭാടകശഖരത്തനിചല  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനലാം
(ആര്.ചകേ.വനി.സവ): 60 ലക്ഷലാം രൂപ. 

തരനിശുനനില  കൃഷനിസഹഭായലാം:

(ആത ജനിലഭാ പദതനി): 2,88,000 രൂപ. 

സസൗജനല വനിത്തുവനിതരണലാം (1500 കേനികലഭാഗഭാലാം)  : 60,000 രൂപ

3. ആറന്മുള :

പഭാടകശഖരങ്ങളനിചല  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങള,  നനിലചമഭാരുക്കല് എന്നനിവയയ്  87.22851  ലക്ഷലാം
രൂപ ചചലവഭായനിടണയ്.

(സനി)  വരുലാംവര്ഷങ്ങളനിലലാം  കമല്പറഞ്ഞ  സലങ്ങളനില്  കൃഷനി  തുടരുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിടണയ്. മഭാത്രമല കൃഷനി ചചയഭാചത കേനിടക്കുന്ന ഇവനിടുചത്ത മുഴവന് നനിലങ്ങളനിലലാം
കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  തുടര്ന  വരുനണയ്.  മുചന്നഭാരുക്കങ്ങള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേര്ഷകേരുചടയുലാം  ബനചപടവരുചടയുലാം  കയഭാഗലാം  കചരുന്നതനിനയ്
കൃഷനിഭവനുകേള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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പചക്കറനികേളുചട സലാംഭരണവലാം വനിപണനവലാം

68 (5256) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു കശഷലാം കൃഷനിവകുപയ് മുകഖന
പചക്കറനികേളുചട  സലാംഭരണത്തനിനുലാം  വനിപണനത്തനിനുമഭായനി  ഏചതങനിലലാം  പുതനിയ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിടകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അവയുചട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാന കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് തനിരുവനനപുരലാം (ആനയറ),
ചനടുമങ്ങഭാടയ്,  ചകേഭാചനി  (മരടയ്),  മൂവഭാറ്റുപുഴെ,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  (കവകങ്ങരനി),  സുല്ത്തഭാന്ബകത്തരനി
എന്നതീ  6  ചമഭാത്തവലഭാപഭാര  വനിപണനികേചള  കൂടഭാചത  ചകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  ഇടുക്കനി,
കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  ജനിലഭാ  സലാംഭരണ  വനിതരണ  കകേനങ്ങള
പവര്ത്തനിചവരുന.  സലാംഭരണ  വനിതരണ  കകേനങ്ങളനില്  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
പചക്കറനിയുല്പന്നങ്ങള  ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കനരനിടയ്  കലലലാം  ചചയയ്
വനിപണനലാം ചചയന്നതനിനുള്ള സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിടണയ്.  ആഴ്ചയനില് നനിശനിത
ദനിവസങ്ങളനില് കേര്ഷകേര്ക്കയ് അവരുചട ഉല്പന്നങ്ങള ടനി വനിപണനികേളനില് എത്തനിചയ്
കനരനിടയ്  കലലലാം  ചചയയ്  വനിപണനലാം  ചചയന്നതനിലൂചട  നലഭായവനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
അവസരമുണഭാക്കുന. ഉല്പന്നങ്ങള എത്തനിക്കുന്നതനിനയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടയ്
സബ്സനിഡനിയുലാം  നല്കേനിവരുന.  കലലത്തനിനയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  ഉല്പന്നങ്ങള
തരലാംതനിരനിചയ്  കഗഡയ്  ചചയകേയുലാം  അടനിസഭാന  വനില  നനിശയനിക്കുകേയുലാം  ചചയന്നതു
മുകഖന  നലഭായവനില  ഉറപഭാക്കുന.  സലാംസഭാനചത്ത  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  കേര്ഷകേ
സലാംഘങ്ങള,  വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.,  കേഭാര്ഷനികേ  ചമഭാത്തവലഭാപഭാര  വനിപണനികേള
എന്നനിവ  മുകഖനയുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നലഭായവനില  നല്കേനി  പചക്കറനികേള  സലാംഭരനിചയ്
ചപഭാതുവനിപണനി വനിലചയക്കഭാള കുറഞ്ഞതയ് 10 മുതല് 30 ശതമഭാനലാം വചര വനിലകുറചയ്
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  വഴെനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ലഭലമഭാക്കനിവരുനണയ്.  ഉത്സവ സതീസണുകേളനില്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനിപണനി ഇടചപടലനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കൃഷനി വകുപ്പുലാം, കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പുലാം,
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.യുലാം റതീചടയനില് വനിപണനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുനണയ്. സലാംസഭാനത്തയ്
ഇക്കഴെനിഞ്ഞ ഓണക്കഭാലത്തയ് കൃഷനി വകുപയ് അനുബന സഭാപനങ്ങളഭായ കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്,
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  എന്നനിവയുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  കനരനിടയ്
പഴെലാം, പചക്കറനി ഉല്പന്നങ്ങള നലഭായവനില നല്കേനി സലാംഭരനിചചകേഭാണയ് സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ
1350 ഓണവനിപണനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ചപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള 30%  കുറഞ്ഞ
വനിലയനില് ഉല്പന്നങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ചചയനിടണയ്. 
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2017  ഏപനില് മഭാസലാം  12,  13  തതീയതനികേളനിലലാം  കൃഷനി വകുപയ്,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്,
വനി.എഫയ്.പനി.സനി.ചകേ.  എന്നനിവയുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ
ജനിലകേളനിലമഭായനി  1082  വനിഷു-ഈസ്റ്റേര്  വനിപണനികേള  സലാംഘടനിപനിചചകേഭാണയ്
കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  നലഭായമഭായ  വനില  നല്കേനി  പചക്കറനികേള സലാംഭരണലാം  നടത്തനി
ചപഭാതു വനിപണനികയക്കഭാള  30%  കുറഞ്ഞ വനിലയനില് നഭാടന് ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  10%
കുറഞ്ഞ  വനിലയനില്  GAP  സര്ടനിസഫഡയ്  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിടണയ്.  നഭാചഫഡുലാം അനല സലാംസഭാന മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ് കബഭാര്ഡുകേളുമഭായനി
ബനചപടയ് കകേരളത്തനിനു പുറത്തു നനിനള്ള ഉല്പന്നങ്ങള സലാംസഭാനത്തയ് എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള എടുത്തുവരുന. കൂടഭാചത സലാംസഭാനചത്ത പചക്കറനി വനില നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  മുകഖനയുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചവരുനണയ്.  നഭാചഫഡുലാം  അനല
സലാംസഭാന മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  കബഭാര്ഡുകേളുമഭായനി  ബനചപടയ്  കകേരളത്തനിനു പുറത്തുനനിനള്ള
ഉല്പന്നങ്ങള സലാംസഭാനത്തയ് എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചവരുന.

നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡയ്

69 (5257)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നഭാളനികകേരത്തനിചന്റെ ഉല്പഭാദനവലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി
പദതനി ആസൂത്രണലാം ചചയനിടകണഭാ; എങനില് പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനികകേരത്തനിനു  ആദഭായകേരമഭായ  വനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  മഭാര്ഗ്ഗലാം
നനിലവനിലകണഭാ;എങനില് പസ്തുത മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ഏചതലഭാമഭാചണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേചര  സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡയ്
ഫലവത്തഭായ ഇടചപടലകേള നടത്തനി വരുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില് ഇസൗ സര്ക്കഭാർ ഇതുമഭായനി ബനചപടയ്സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  നഭാളനികകേരത്തനിചന്റെ  ഉല്പഭാദനവലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി
സലാംകയഭാജനിത വനിള പരനിപഭാലന മുറകേള സസ്വതീകേരനിചയ് നഭാളനികകേര കൃഷനി സലാംരക്ഷണവലാം
അഭനിവൃദനിചപടുത്തലലാം  ലക്ഷലമനിടചകേഭാണയ്  സമഗ  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായനി
ക്ലസ്റ്റേര് അടനിസഭാനത്തനില് "കകേരഗഭാമലാം” എന്ന സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി 2017-18
വര്ഷവലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന. 250 ചഹക്ടര് വതീതലാം
കകേര കൃഷനി വനിസ്തൃതനിയുള്ള  44  കകേര ഗഭാമങ്ങള രൂപതീകേരനിചയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കു
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വഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 3332.50  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ് ബഡ്ജറനില് ഈ വര്ഷലാം
പദതനിക്കഭായനി  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ശഭാസ്ത്രതീയ  കൃഷനി  രതീതനികേള  അവലലാംബനിചയ്
കൃഷനിചചലവകേള ക്രമതീകേരനിചചകേഭാണയ് ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുവഭാന് ഉതകുന്ന
ഘടകേങ്ങള എലഭാലാംതചന്ന സമഗ നഭാളനികകേര വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  നഭാളനികകേരത്തനിനയ്  ആദഭായകേരമഭായനി  വനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ചതരചഞ്ഞടുത്ത  കൃഷനി  ഭവനുകേളനിലൂചട  കകേരചഫഡനിചന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാചട കേര്ഷകേരനില്നനിന്നയ് കനരനിടയ് പച നഭാളനികകേരലാം സലാംഭരണലാം നടത്തുന്ന
പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണയ്.  നനിലവനിലള്ള കൃഷനി ഭവനുകേളുലാം തഭാല്പരലമുള്ള കകേരചഫഡയ്
അലാംഗസലാംഘങ്ങളുലാം  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദന  കേമ്പനനികേളുലാംവഴെനി  സലാംഭരണ  പദതനി
വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള കകേരചഫഡയ് സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി) ഉണയ്.

(ഡനി) കൃഷനി വകുപയ് മുഖഭാനരലാം കകേഭാക്കനടയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ് കബഭാര്ഡയ് പദതനികേള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം,
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കല്  തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള  യഥഭാസമയലാം  സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പഭാകദശനികേ ചതങ്ങനിന്സത നഴറനികേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
കകേഭാക്കനടയ്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  വനിഹനിതമഭായ  3.2  ലക്ഷലാം  രൂപകയഭാചടഭാപലാം
സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായ  3.2  ലക്ഷലാം  രൂപ  പദതനിക്കഭായനി  അനുവദനിചനിടണയ്.
കകേഭാക്കനടയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ് കബഭാര്ഡയ് മുഖഭാനനിരലാം കകേഭാക്കനടയ് പഭാലാം ഇന്ഷസ്വറന്സയ്
പദതനി  അഗനികേളചറല് ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  കേമ്പനനി  മുകഖന കൃഷനി ഭവന് തലത്തനില്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടണയ്.  യകനഭാപകേരണങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചയ് ചതങ്ങയ്
കേയറലാം പരനിശതീലനിപനിക്കുന്ന കകേഭാക്കനടയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ് കബഭാര്ഡനിചന്റെ "ചതങ്ങനിചന്റെ
ചങ്ങഭാതനിക്കൂടലാം”എന്ന പദതനി പകേഭാരലാം  2012-13  വര്ഷലാം പരനിശതീലനലാം ലഭനിച  82
ചട്രൈയനിനനികേളക്കയ്  ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങള  കലഭാണ്  മുഖഭാനരലാം  വഭാങ്ങുവഭാന്  25%
സബ്സനിഡനി  (പരമഭാവധനി  12,500)  രൂപ  നനിരക്കനില്  10.21377  ലക്ഷലാം  രൂപ
സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  2016-17  വര്ഷലാം  അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  നടപ്പു
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  സമഗ  ചതങ്ങയ്
പരനിപഭാലന  മുറകേള  അവലലാംബനിചയ്  1000  ചഹക്ടറനില്  പദര്ശന  കതഭാടങ്ങള
സജമഭാക്കുന്ന പദതനി (കലയനിലാംഗയ് ഔടയ് ഓഫയ് ചഡകമഭാണ്കസ്ട്രഷന് കപഭാടയ്-LODP)
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  100%  കകേന  വനിഹനിതമഭായ  175  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട
പവര്ത്തനഭാനുമതനി കകേഭാക്കനടയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ് കബഭാര്ഡയ് നല്കേനിയനിടണയ്.  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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ചനല്കൃഷനിക്കഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം

70 (5258) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .     ചകേ  .   ഡനി  .   പകസനന് :
ശതീ  .     ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .     കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചനല്പഭാടങ്ങള മറയ് വനിളകേളുചട കൃഷനിക്കുലാം കേഭാര്ഷനികകേതര പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
കൂടുതലഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലലാം  ചനല്കൃഷനി  വനിസ്തൃതനിയനിലണഭാകുന്ന  കുറവയ്
പരനിഹരനിക്കഭാന് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം;

(ബനി)  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  അപരലഭാപതയുലാം  കവതനത്തനിലളള  വര്ദനവലാം
ചനല്കൃഷനിക്കഭായുള്ള ചചലവയ് വര്ദനിക്കഭാന് കേഭാരണമഭാകുന എന്നതയ് സർക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(സനി)  എങനില് ചനല്കൃഷനിക്കഭായുളള ധനസഹഭായലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  6957  ചഹക്ടര്
സലത്തയ്  പുതുതഭായനി  ചനല്കൃഷനി  ഇറക്കുവഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനിടണയ്.  2017-18  വര്ഷലാം
പകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലഭാ  പദതനിയനിലളചപടുത്തനി  7  പകതലകേ  ചനല്കൃഷനി
കമഖലകേളഭായ കുടനഭാടയ്,  കകേഭാള,  ഓണഭാടകേര,  ചപഭാക്കഭാളനി,  പഭാലക്കഭാടയ്,  സകേപഭാടയ്,
വയനഭാടയ്  എന്നനിവ ഉളചപചടയുള്ള ചനല്കൃഷനി  സലങ്ങള കകേനതീകേരനിചയ്  തരനിശുനനില
കൃഷനിക്കുലാം കേരചനല്കൃഷനിക്കുലാം ഊന്നല് നല്കേനി പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവത്സര പദതനിയുചട
അവസഭാനകത്തഭാചട  ചനല്കൃഷനിയുചട  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  3  ലക്ഷലാം ചഹക്ടറഭാക്കുകേ എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാചടയഭാണയ്  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപയ്  പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം ചചയയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  സലാംസഭാനചത്ത ചനല്കൃഷനി
വനികേസനത്തനിനഭായനി 2017-18-ല് 7000 ലക്ഷലാം രൂപയുചട പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി* ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.  കൂടഭാചത ചനല്വയലകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം അനധനികൃത പരനിവര്ത്തനചപടുത്തലകേള തടയുന്നതനിനുമഭായനി
2008-ചല  കകേരള  ചനല്വയല്-തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപകേഭാരമുള്ള
നടപടനികേള  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപയ്  സസ്വതീകേരനിചവരുന.
ചനല്കൃഷനിയനിലണഭാകുന്ന  കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത
ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനിയനില് കേരചനല്കൃഷനി തരനിശുഭൂമനി കൃഷനി, ഒരുപ്പൂ കൃഷനി,
ഇരനിപ്പൂ കൃഷനിയഭാക്കല് എന്നനിവയയ് ഊന്നല് നല്കേനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടണയ്.

(സനി) 2016-17 വര്ഷലാം ചനല്കൃഷനിക്കഭായനി 35 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയകപഭാള
ഈ  വര്ഷലാം  70  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  സമഗ  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിടള്ളതയ്.  ഇതു കൂടഭാചത ആര്.ചകേ.വനി.സവ.,  പകതലകേ
അഗനിക്കളചറല് കസഭാണ് എന്നതീ പദതനികേളനിലലാം ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കയ് ധനസഹഭായലാം
ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.

വനിദലഭാര്തനികേളനില് കേഭാര്ഷനികേഭാഭനിമുഖലലാം വര്ദനിപനിക്കല്

71 (5259) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാകളജയ്  വനിദലഭാര്തനികേളനില്  കേഭാര്ഷനികേഭാഭനിമുഖലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവനിഷ്കരനിചനിടള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കകേഭാകളജയ്  വനിദലഭാര്തനികേളനില് കേഭാര്ഷനികേഭാഭനിമുഖലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പചക്കറനി
കൃഷനി വനികേസന പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി കകേഭാകളജുകേള ഉളചപചടയുള്ള വനിദലഭാലയങ്ങളനില്
പചക്കറനികത്തഭാടലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  കൃഷനിചചലവയ്,  പരനിശതീലനലാം,  കഡഭാകേക്യുചമകന്റെഷന്
എന്നനിവയഭായനി 5,000 രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കേനി, കുറഞ്ഞതയ് 10 ചസന്റെയ് സലത്തയ്
ഒരു  അദലഭാപകേന്/അദലഭാപനികേയുചട  കമല്കനഭാടത്തനില്  വനിദലഭാര്തനികേളുചട  ക്ലബയ്
രൂപതീകേരനിചയ് പചക്കറനി കൃഷനി ചചയന്നതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിച നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  പദതനി നനിര്വഹണത്തനിചല മനികേവനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഏറവലാം നല
വനിദലഭാര്തനി,  അദലഭാപകേന്/അദലഭാപനികേ  വനിദലഭാലയത്തനിചന്റെ  തലവന്,  കകേഭാകളജയ്/
വനിദലഭാലയലാം എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില് ജനിലഭാതലത്തനിലലാം സലാംസഭാനതലത്തനിലലാം കേലഭാഷയ്
അവഭാര്ഡയ് നല്കേനിവരുന.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ ചനിലറ വനില്പനശഭാല

72 (5260) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാരകേ  കേതീടനഭാശനിനനി  പകയഭാഗനിചയ്  കൃഷനി  ചചയ  പചക്കറനികേള
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ ചനിലറ വനിലനശഭാലകേളനില് വനിലന നടത്തുന്നതഭായുള്ള മഭാധലമ
വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇചതഭാഴെനിവഭാക്കഭാന് എചനലഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണയ് കൃഷനിവകുപയ് സസ്വതീകേരനിച
വരുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

332/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  സലാംഭരനിചയ്  വനിതരണലാം  ചചയന്ന  പചക്കറനികേളുചട
സഭാമ്പനിളുകേള  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനിചല  കേതീടനഭാശനിനനി  അവശനിഷ
പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനിയനില്  അയചയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാറുണയ്.  പസ്തുത
പരനികശഭാധനകേളനില് മഭാരകേ കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട സഭാന്നനിദലലാം റനികപഭാര്ടയ് ചചയനിടനില.

(ബനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പയ്  വനിപണനിക്കയ്  പചക്കറനി  നല്കുന്ന കകേരളത്തനിചലയുലാം
കേര്ണ്ണഭാടകേത്തനിചലയുലാം തമനിഴഭാടനിചലയുലാം സമസൂരനിചലയുലാം ചതരചഞ്ഞടുത്ത പചക്കറനി
കേര്ഷകേരുചട കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്നനിന്നയ് കനരനിടയ് സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചയ് ചവള്ളഭായണനി
കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനിചല  കേതീടനഭാശനിനനി  അവശനിഷ  വനിഷഭാലാംശ  പരനികശഭാധനഭാ
ലഭാബനില്  പരനികശഭാധനിചയ്  "കസഫയ്  ടു  ഈറയ്”എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്ചപടുത്തഭാന്
കേഴെനിയുന്നതഭാചണന്നയ്  കേചണത്തനിയനിടണയ്.  "കസഫയ്  ടു  ഈറയ്”പദതനി  പകേഭാരലാം
ചപഭാതുവനിപണനിയനില് നനിനലാം കേര്ഷകേരുചട കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് നനിനലാം കശഖരനിക്കുന്ന
പഴെലാം,  പചക്കറനികേളുചട  സഭാമ്പനിളുകേള  ചവള്ളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനിചല
കേതീടനഭാശനിനനി അവശനിഷ വനിഷഭാലാംശ പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബനില് പരനികശഭാധനിചയ്  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഒസൗകദലഭാഗനികേ ചവബയ് കപഭാര്ടല്  www.kerala.gov.in-ലലാം കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയുചടയുലാം  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെയുലാം  ചവബ്സസറനിലലാം  പരനികശഭാധനഭാ
ഫലലാം 3 മഭാസത്തനിചലഭാരനിക്കല് പസനിദതീകേരനിചവരുനണയ്.

മൂലലവര്ദനിത വസ്തുക്കള

73 (5261)   ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .     പനി  .   ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളനില്  നനിനലാം  മൂലല
വര്ദനിതവസ്തുക്കള ഉല്പഭാദനിപനിചയ് വനിതരണലാം ചചയന്ന എത്ര കകേനങ്ങള ഉചണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  കകേനങ്ങളനില്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  മൂലലവര്ദനിതവസ്തുക്കള
സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ ;

(സനി)  തഭാലൂക്കടനിസഭാനത്തനില്  ഇത്തരലാം  കകേനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
കൂടുതല് മൂലലവര്ദനിതവസ്തുക്കള ഉല്പഭാദനിപനിചയ് വനിതരണലാം ചചയന്നതനിനുലാം നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലള്ള 7 കൃഷനി ഫഭാമുകേളനില്നനിനലാം മൂലലവര്ദനിത

ഉല്പന്നങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിചയ് വനിതരണലാം ചചയനണയ്.  വനിവനിധ ഇനലാം സസ്വഭാഷുകേള,

ജഭാമുകേള,  ചജലനി,  മഞ്ഞളചപഭാടനി,  ഏത്തക്കചപഭാടനി,  കുവചപഭാടനി,  വനിവനിധയനിനലാം

അചഭാറുകേള,  ചക്ക  ചനിപയ്,  കേരനിക്കയ്  ചഷയയ്,  ശര്ക്കര  തുടങ്ങനിയ  മൂലലവര്ദനിത

ഉല്പന്നങ്ങളഭാണയ് ഉല്പഭാദനിപനിചയ് വനിതരണലാം ചചയന്നതയ്. ചവജനിറബനിള & ഫ്രൂടയ് ചപഭാകമഭാഷന്

കേസൗണ്സനിലനിനയ്  കേതീഴെനില് കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പ ന്നങ്ങളനില് നനിനലാം മൂലലവര്ദനിത വസ്തുക്കള

ഉല്പഭാദനിപനിചയ് വനിതരണലാം ചചയന്ന യൂണനിറ്റുകേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാചഴെപറയുന :

• എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില് തനിരുവഭാണനിയൂര് സസ്വഭാശയ കേര്ഷകേ

സമനിതനിയുചടയുലാം  കേഭാഞ്ഞൂര്  സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനിയുചടയുലാം

കേതീഴെനില് ചനിപയ്  യൂണനിറയ്  പവര്ത്തനിചവരുന.  ഉല്പന്നങ്ങളുചട

ലഭലതയനുസരനിചയ്  കേഭായ,  കേപ,  ചക്ക  എന്നനിവയുചട  ചനിപയ്

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.

• കകേഭാടയത്തയ് കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി സമനിതനിയുചട കേതീഴെനില്  CTCRI-

യുചട ചടകകഭാളജനി പകേഭാരലാം കേപയുചട വനിവനിധ ഉല്പന്നങ്ങളഭായ

മനികയ്ചര്, പക്കഭാവട എന്നനിവ ഉല്പഭാദനിപനിചവരുന.

• പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിചല  ചനിറഭാര്  പഞഭായത്തനില്  സസ്വഭാഷയ്,

ജഭാലാം,  അചഭാറുകേള  എന്നനിവ  സതീസണലഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിച

വരുന.

• എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് കൂവപടനി പഞഭായത്തനില് കേപ, പപടലാം

യൂണനിറയ് പവര്ത്തനിക്കുന.

• തനിരുവനനപുരലാം, പത്തനലാംതനിട, എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

എന്നതീ ജനിലകേളനില് കേടയ് ചവജനിറബനിള പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണയ്.

(കേര്ഷകേരനില്  നനിന്നയ്  സലാംഭരനിക്കുന്ന  നഭാടന്  പചക്കറനികേള

പഭാചകേത്തനിനയ് എളുപമഭാകുലാംവനിധലാം കേഴകേനി വൃത്തനിയഭാക്കനി അരനിഞ്ഞയ്

പഭായയ് ക്കറ്റുകേളനിലഭാക്കനി നല്കുന്ന പദതനി.)

• ആലപ്പുഴെയനില്  ചക്ക  സലാംസരണ  യൂണനിറനിചന്റെയുലാം  പഭാലക്കഭാടയ്

ചനിപയ് യൂണനിറനിചന്റെയുലാം പഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടണയ്.
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• കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് പഭാറകത്തഭാടയ്  ഡനിസഹകഡറഡയ്  സറപന്ഡയ്
ബനഭാന യൂണനിറനിചന്റെ  (Dehydrated Ripened Banana Unit)
ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച. ട്രൈയല് റണ് നടത്തുകേയുലാം
ചചയ്തു.  ജൂണ് മഭാസത്തനില് ഉല്പഭാദനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.
(കനനപഴെലാം  ചനടുചകേ  മുറനിചയ്  belanching-നുകശഷലാം  65%
പഞസഭാര  ലഭായനനിയനില്  ഇടയ്  24  മണനിക്കൂറനിനയ്  കശഷലാം
പുറചത്തടുത്തയ് ഡയറനില് ചവചയ് ഉണക്കനിചയടുക്കുന്ന ഉല്പന്നലാം.)

കകേരചഫഡനിനയ് കേതീഴെനില് മൂലലവര്ദനിത വസ്തുക്കള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കകേനങ്ങള
രചണണ്ണമുണയ്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് നടുവണ്ണൂരനില് കകേരജലാം കകേശഭാമൃതയ് ചഹര്ബല് ചഹയര്
ഓയനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.  ചകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില്  കകേര
ചഡസനികക്കറഡയ്  കകേഭാക്കനടയ്  (കതങ്ങ  ചനിരകേനിയതയ്),  കകേര  കകേഭാക്കനടയ്  മനില്ക്കയ്
പസൗഡര്  (കതങ്ങഭാപഭാല്ചപഭാടനി)  എന്നനിവ  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.  കകേരചഫഡനിചന്റെ  കേതീഴെനില്
വനിതരണ  കകേനങ്ങള  കനരനിടയ്  11  എണ്ണമുണയ്  (ചഹഡയ്  ഓഫതീസയ്  1,  റതീജനിയണല്
ഓഫതീസയ്  3,  പഭാന്റെയ്  2,  കസ്റ്റേഭാക്കയ്  കപഭായനിന്റെയ്  5)  120-ഓളലാം  വനിതരണക്കഭാര് മുകഖന
കകേരളത്തനിലലാം  പധഭാന  ചമകട്രൈഭാ  സനിറനികേളനിലലാം  വനിറഴെനിക്കുന.  കകേരള  അകഗഭാ
ഇന്ഡസ്ട്രതീസയ് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡനിനു (ചകേയ്കക്കഭാ) കേതീഴെനില് കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പ
ന്നങ്ങളനില്നനിനലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2  യൂണനിറ്റുകേള
പവര്ത്തനിക്കുന.

1. പുനലൂരനിചല  കകേരള  അകഗഭാ  ഫ്രൂടയ്  കപഭാഡക്ടയ്സനില്  മഭാങ്ങ,  ഓറഞയ്,
സപനഭാപനിള,  മുനനിരനി എന്നതീ ഫലങ്ങളനില് നനിനലാം ജന്യൂസയ്,  സനിറപയ്,  ജഭാലാം
എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുന.  കൂടഭാചത മഭാങ്ങ,  നഭാരങ്ങ,  ചവളുത്തുള്ളനി ഇവയനില്
നനിനലാം  അചഭാറുകേളുലാം  കതനനില്നനിനലാം  കതന്  അധനിഷനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.

2. അകഗഭാ ഫ്രൂടയ് പഭാര്ക്കയ് മഭാളയനിലള്ള ചക്ക സലാംസരണ കകേനത്തനില്നനിനലാം
ചക്കയനില് നനിനള്ള വനിവനിധ മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള പരതീക്ഷണഭാടനി
സഭാനത്തനില് നനിര്മ്മേനിച തുടങ്ങനി.

മനിഷന് കഫഭാര് ഇന്റെകഗറഡയ് ചഡവലപ്ചമന്റെയ് ഓഫയ് കഹഭാര്ടനികേളചര് പദതനി
പകേഭാരലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് തനിരുവമ്പഭാടനിയനിചല കതന് സലാംസരണ യൂണനിറയ്,  മലപ്പുറത്തയ്
ചക്കയുചട മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്ന യൂണനിറയ്, കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ഗഭാമലക്ഷ്മനി മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്
ഗ്രൂപനിചന്റെ കുരുമുളകേയ് സലാംസരണ യൂണനിറയ് എന്നനിവ കൂടഭാചത രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസയ്
കയഭാജനയുചട  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  മൂന്നഭാറനില് കസ്ട്രഭാചബറനി  കപഭാസസനിലാംഗയ്
യൂണനിറ്റുലാം തനിരുവനനപുരലാം സലാംഘസമത്രനിയനില് ബനഭാന ചനിപയ്  നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുലാം
സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന് മുഖഭാനരലാം സഭാപനിചനിടണയ്.

(സനി)  മൂലലവര്ദനിത  വസ്തുക്കള  ഉല്പഭാദനിപനിചയ്  വനിതരണലാം  ശക്തമഭാക്കുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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സജവ പചക്കറനി കൃഷനി വലഭാപകേമഭാക്കല്

74 (5262) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സജവ പചക്കറനി  കൃഷനി  വലഭാപകേമഭാക്കഭാന്  എചനഭാചക്ക  കേഭാരലങ്ങള  ആണയ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചചയനിടള്ളതയ്?

ഉത്തരലാം

സജവ കേഭാര്ഷനികേ നയലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളചത്ത സജവകേഭാര്ഷനികേ
സലാംസഭാനമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  ഘടലാംഘടമഭായനിടള്ള സജവ കേഭാര്ഷനികേ പവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 2016-17-ല് നടപനിലഭാക്കനിയ സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയുചട
പധഭാന  കനടങ്ങള  അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന.  കൂടഭാചത  സജവകൃഷനി
കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് 1000 ലക്ഷലാം രൂപയുചട പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിടണയ്.
പദതനിയുചട  പധഭാന ഘടകേങ്ങള അനുബനമഭായനി  കചര്ക്കുന.*  കൂടഭാചത കകേന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പദതനിയനില്  പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനി  വനികേഭാസയ്  കയഭാജന  (PKVY)
പദതനിയനില്  50  ഏക്കര്  വതീതമുള്ള  119  ക്ലസ്റ്റേറുകേള രൂപതീകേരനിചയ്  കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ
പരനിശതീലനവലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കുകേയുണഭായനി പധഭാനമഭായുലാം  ക്ലസ്റ്റേര്
അടനിസഭാനത്തനില്  പനി.ജനി.എസയ്.  സര്ടനിഫനികക്കഷന്  നടത്തുന്നതനിനുലാം  സജവ
ഗഭാമങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ധനസഹഭായമഭാണയ്  കകേനസര്ക്കഭാര്  ഈ
പദതനി പകേഭാരലാം അനുവദനിചതയ്. 2016-17-ല് ഈ പദതനിക്കഭായനി  594.57  ലക്ഷലാം
രൂപ ചചലവഴെനിക്കുകേയുണഭായനി.

ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ്

75 (5263)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എലാം.എല്.എ.-യുചട ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ്  തലകശരനി
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  വരുന്ന
പവൃത്തനിയഭായ രഭാജഭാസയ് കേലഭായനി - കഹഭാമനികയഭാ ഡനിസന്സറനി കേണക്ഷന് കറഭാഡയ് (10 ലക്ഷലാം),
ചസകള്ളരനി പറമ്പയ് - കകേഭാടഭായനി കുകലഭാലാം കറഭാഡയ് നവതീകേരണലാം (10 ലക്ഷലാം) എന്നനിവയയ്
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാകയഭാ;  ഇചലങനില്  അതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം  എനഭാചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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(ബനി)  ഈ പവൃത്തനിയുചട ഡനി.പനി.ആര്.  ഇനനിയുലാം സമര്പനിചനിചലങനില് അതയ്
എന്തുചകേഭാണഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പവൃത്തനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടനില.  പസ്തുത  പവൃത്തനികേളുചട  ഡനി.പനി.ആര്.
സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിടനില.

(ബനി&സനി)  ഡനി.പനി.ആര്.  അടനിയനരമഭായനി  സമര്പനിചയ്  പവൃത്തനികേള
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണയ്.

ചടകനിക്കല് സഭാലാംഗ്ഷന്

76  (5264)  ശതീ  .    ചകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷലാം  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരസഭയയ്  അനുവദനിച  ഫഡയ്
വര്ക്കഭായ ശതീകേഭാരലലാം ജലാംഗ്ഷന്-പഭാടത്തനില് സലന് - കേരുലാംമ്പുലാംകകേഭാണലാം കറഭാഡനിചന്റെ
ചടകനിക്കല്  സഭാലാംഗ്ഷന്  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരസഭ  നല്കേഭാത്തതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസത്തനിനയ് കേഭാരണലാം എചനന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  അടനിയനരമഭായനി  നല്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  വര്ഷലാം  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരസഭയയ്  അനുവദനിച  ഫഡയ്
വര്ക്കഭായ ശതീകേഭാരലലാം ജലാംഗ്ഷന്-പഭാടത്തനില് സലന്-കേരുലാംമ്പുലാംകകേഭാണലാം കറഭാഡനിചന്റെ
ചടകനിക്കല് സഭാലാംഗ്ഷന് സപസയ് കസഭാഫയ് ചവയര് വഴെനി ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചവരുന.  ഇതനിനനിടയനില്  ബനചപട  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  എഞനിനതീയര്
സലലാംമഭാറനി കപഭായതുലാം പുതനിയ ചഷഡന്യൂള ഓഫയ് കററയ് നനിലവനില് വന്നതുലാം ചടകനിക്കല്
സഭാലാംഗ്ഷന് നല്കുന്നതനിനയ് കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുവഭാന് കേഭാരണമഭായനി.

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരസഭഭാ  സൂപണനിലാംഗയ്  എഞനിനതീയര്  ഇതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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സ്ട്രതീറയ് സലറയ്

77 (5265) ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരസഭ  ഇടവകക്കഭാടയ്  വഭാര്ഡനില്  ഏചതഭാചക്ക

പകദശത്തഭാണയ്  പുതുതഭായനി  സ്ട്രതീറയ്  സലറയ്  സഭാപനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

ഇവനിടുചത്ത എസ്റ്റേനികമറ്റുകേള നഗരസഭ എടുത്തനിടകണഭാ;  ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനികേളക്കയ് നഗരസഭ പണലാം അനുവദനിചനിടകണഭാ.; ഉചണങനില്

എത്ര തുകേ അനുവദനിച;  ഈ  തുകേ ചകേ.  എസയ്.ഇ.  ബനി  ക്കയ്  സകേമഭാറനിയനിടകണഭാ;

എസ്റ്റേനികമറയ് എടുത്ത ഓകരഭാ പകദശത്തനിചന്റെയുലാം തുകേ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇടവകക്കഭാടയ്  വഭാര്ഡനില്  സ്ട്രതീറയ്  സലറയ്  എസ്റ്റേനികമറയ്  എടുത്ത

പകദശങ്ങളനില്  ചവളനിചചമത്തഭാത്തതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  നഗരസഭ

ഫണയ്  അനുവദനിക്കഭാത്തതഭാകണഭാ,  ചകേ.  എസയ്.ഇ.  ബനി  വര്ക്കയ്  ചചയഭാത്തതഭാകണഭാ

ഇതനിനു കേഭാരണലാം എനകൂടനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേലലാംപള്ളനി,  ഇടവകക്കഭാടയ്,  രഭാവൂര്കക്കഭാണലാം,  ശഭാനനിനഗര്,  കേരനിമ്പുകക്കഭാണലാം,

പതനിഭ  നഗര്,  കേരനിയലാം,  കചനനി എന്നതീ പകദശങ്ങളനില് പുതനിയ സ്ട്രതീറയ്  സലറ്റുകേള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  സലന്  വലനിക്കുന്നതനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി

2,45,025 രൂപയുചട എസ്റ്റേനികമറയ് ചകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.യനില് നനിനലാം ലഭനിചനിടണയ്.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യനില്  നനിനലാം  ലഭനിചനിടള്ള  എസ്റ്റേനികമറയ്  പകേഭാരമുള്ള

2,45,025  രൂപ 31-3-2017-നയ് തനിരുവനനപുരലാം ജനിലഭാ ട്രൈഷറനി മുഖഭാനരലാം ചകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.

എകനികേന്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര് കേഴെക്കൂടലാം ഡനിവനിഷന് കപര്ക്കയ് ചഡകപഭാസനിറയ് ചചയനിടള്ളതഭാണയ്.

എസ്റ്റേനികമറയ് എലഭാ പകദശങ്ങളക്കുമഭായനി ഒരുമനിചഭാണയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിടള്ളതയ്.

(സനി)  എസ്റ്റേനികമറയ്  പകേഭാരമുള്ള  തുകേ  നഗരസഭ  ചകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കയ്

ഒടുക്കനിയനിടള്ളതഭാണയ്.  എന്നഭാല് പവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ചകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. വനിവരലാം

നഗരസഭചയ അറനിയനിചനിടനിലഭാത്തതഭാണയ്.
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സലഫയ് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

78 (5266) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയഭായ
''സലഫയ്'' ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനിക്കഭായനി  എത്ര ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചളയഭാണയ്  ചതരചഞ്ഞടു
ത്തനിടള്ളതയ്;

(സനി)  സലഫയ്  പദതനി  പകേഭാരലാം  നനിലവനില്  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിചയ്
നല്കേനിയനിടകണഭാ;  എത്ര  വതീടുകേളഭാണയ്  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തസ്തുത  പദതനിക്കയ്  ഏചതഭാചക്ക  ഫണ്ടുകേളഭാണയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്;
ഇതനിനഭായനി ബജറനില് എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതര്,  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത ഭവനരഹനിതര്
എന്നനിവ  തരലാംതനിരനിചയ്  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള
കേചണത്തുന്നതനിനയ് കുടുലാംബശതീ സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചയ് സര്കവ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണയ്.
സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷമുള്ള  ചവരനിഫനികക്കഷനുലാം  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രൈനിയുലാം
അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.  തുടര്ന്നയ്  കേരടയ്  പടനികേ പസനിദചപടുത്തുകേയുലാം പഞഭായത്തു
തലത്തനിലലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലലാം  അപതീലകേള  കകേടകശഷലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള
പടനികേ അലാംഗതീകേരനിചയ് അനനിമമഭാക്കുന്നതഭാണയ്. കേരടയ് പസനിദതീകേരനിച കശഷലാം പരഭാതനി
പരനിഹരനിചയ്, ബനചപട പഞഭായത്തയ്/നഗരസഭ പടനികേ അലാംഗതീകേരനിചയ് പസനിദതീകേരനി
ക്കുന്നതഭാണയ്.  ജൂണ് മഭാസലാം അവസഭാനകത്തഭാചട ഗുണകഭഭാക്തൃ പടനികേ പസനിദതീകേരനിക്കുവഭാന്
കേഴെനിയുചമന്നയ്  പതതീക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാചത ഭൂരഹനിതരഭായ ഭവനരഹനിതര്ക്കയ്  ഭവനസമുചയലാം
നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  സലങ്ങള  കേചണത്തനിയനിടണയ്.  ആദലഘടത്തനില്
ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം ഒരു ഭവനസമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.

(ബനി)  കൂടുലാംബശതീ മുകഖന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള സര്കവ
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ചവരനിഫനികക്കഷന്  നടപടനികേള  നടനവരുന.  ആയതനിനുകശഷലാം
പഞഭായത്തയ്/നഗരസഭ  ഗുണകഭഭാക്തൃ  പടനികേ  അലാംഗതീകേരനിചയ്  പസനിദതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം
മഭാത്രകമ യഥഭാര്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട എണ്ണലാം/വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാകുകേയുള്ളു.
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(സനി) ഇതുവചര 'സലഫയ്' പദതനി പകേഭാരലാം വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിചയ് നല്കേനിയനിടനില.

ഭവനരഹനിതരഭാചണന്നയ്  കേചണത്തുന്ന  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഭവനലാം  നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുന്നതനിനുലാം

ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുമഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(ഡനി)  നനിലവനിലള്ള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  ഭവനപദതനി,  കകേനഭാവനിഷ്കൃത

ഭവനപദതനികേള (എലഭാവര്ക്കുലാം ഭവനലാം എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന

കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭവന  പദതനികേളഭായ  പധഭാനമനനി  ആവഭാസയ്  കയഭാജന  (നഗരലാം),

പധഭാനമനനി  ആവഭാസയ്  കയഭാജന  (ഗഭാമലാം))  എന്നനിവയുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചഭാണയ്

പദതനിയുചട  ധനസമഭാഹരണലാം നടത്തുന്നതയ്.  ഇതനിനുപുറകമ ആവശലമഭായനി  വരുന്ന

തുകേ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിഹനിതവലാം  മറയ്  വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  വഴെനിയുലാം

കേചണത്തുന്നതഭാണയ്.  സലഫയ്  മനിഷചന്റെ  പഭാരലാംഭ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  2016-17-ല്

6  കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവചനിരുന സര്കവ പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് യഥഭാര്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള

കേചണത്തനിയകശഷലാം മനിഷനയ് ആവശലമഭായ അധനികേത്തുകേ കേചണത്തുന്നതഭാണയ്.

കഫഭാര് ദ പതീപനിള പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം

79 (5267) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പുതനിയ  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനമഭായ

''കഫഭാര്  ദ  പതീപനിള''  മുകഖന  എത്ര  പരഭാതനികേള  ഇതുവചര  ലഭനിചനിടണയ്  എന്നയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  പരഭാതനികേളനില്  തതീര്പയ്  കേലനിക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനിടണയ്;

വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 18-5-2017 വചര 378 പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടണയ്.

(ബനി) 304 എണ്ണലാം തതീര്പഭാക്കനിയനിടണയ്.
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ചപഭാലനിവയ് പദതനി

80 (5268) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .     ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .     പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ''ചപഭാലനിവയ്''പദതനിയുചട ലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനി വനിപുലതീകേരണകത്തഭാചടഭാപലാം പഭാരനിസനിതനികേ ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷ
ണത്തനിനുലാം കുടുലാംബശതീയുചട ഇടചപടല് കേഭാരണമഭായനിടണയ് എന്നതയ് വനിലയനിരുത്തനി
യനിടകണഭാ;

(സനി)  തരനിശു  ഭൂമനി  കൃഷനിക്കയ്  ഉപയുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സജവകൃഷനി
കപഭാത്സഭാഹനത്തനിനുലാം സലാംസഭാനചത്ത ഭക്ഷല സസ്വയലാംപരലഭാപമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കുടുലാംബശതീ
മനിഷന്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ''ചപഭാലനിവയ്''പദതനി  എത്രമഭാത്രലാം  സഹഭായകേമഭായനിടചണന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് വനിഷവനിമുക്തമഭായ പചക്കറനികേളുലാം പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കഭാന്
ഉതകുന്ന  പദതനികേളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലാംബശതീയുചട  അയല്ക്കൂടങ്ങള  അവരുചട
പകദശത്തയ് ആവശലമുള്ള പചക്കറനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  "ചപഭാലനിവയ്”എന്ന
കപരനില് സലാംഘകൃഷനി നടത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനി യനിടണയ്. കൂടുലാംബശതീ
സലാംഘടനഭാ സലാംവനിധഭാനചത്ത ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകേ,  പഞശതീലങ്ങള വഴെനി  (ശുദജലലാം,
മഭാലനിനലസലാംസരണലാം, വൃത്തനിയുള്ള പരനിസരലാം, നല ജതീവനിതസശലനി, നല ആകരഭാഗലലാം)
കേഭാര്ഷനികേ-ആകരഭാഗല സലാംസഭാരലാം വളര്ത്തുകേ എന്നതീ ലക്ഷലങ്ങള മുന്നനിര്ത്തനിയഭാണയ്
കുടുലാംബശതീ 'ചപഭാലനിവയ്' പദതനി 2016 ജൂസല 3 മുതല് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതയ്.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി) തരനിശുഭൂമനി കൃഷനിക്കയ് ഉപയുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം സജവകൃഷനി കപഭാത്സഭാഹ
നത്തനിനുലാം സലാംസഭാനചത്ത ഭക്ഷല സസ്വയലാംപരലഭാപമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കുടുലാംബശതീ മനിഷന്
സലാംഘകൃഷനി  ഗ്രൂപ്പുകേളവഴെനി  നടത്തനിവരുന.  ഓകരഭാ  അയല്ക്കൂടവലാം  ചുരുങ്ങനിയതയ്
3  ചസന്റെനില് എന്ന കേണക്കനില്  18,112  ഗ്രൂപ്പുകേള ചപഭാലനിവയ്  പദതനിയനിലൂചട കൃഷനി
ചചയ്തു. നനിലവനില് 7,198.243 ഏക്കറനില് കൃഷനി ചചയ്തു വരുനണയ്. ഇതനില് ഭൂരനിഭഭാഗലാം
പകദശവലാം തരനിശുഭൂമനികയഭാ കൃഷനി ചചയഭാത്തകതഭാ ആയ പകദശങ്ങളഭാണയ്.  ഇതനിനു
പുറകമ ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി എലാം.ചകേ.എസയ്.പനി.  പദതനിയനിലൂചട
7,287  ജലകസഭാതസ്സുകേള  ശുദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  6,938  ഏക്കര്  തരനിശുസലലാം
ഏചറടുത്തയ് കൃഷനി ചചയകേയുലാം ചചയനിടണയ്.
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ഇ-മഭാലനിനലലാം

81  (5269)  ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇ-മഭാലനിനലലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ചചയന്നതനിനയ്  നഗരസഭകേള  സകേചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
പദതനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇ-മഭാലനിനല പുനനഃചലാംക്രമണ ഉലഭാദകേരുലാം വനിതരണക്കഭാരുലാം പഭാലനികക്കണതഭായ
ചടലാം എചനഭാചക്കയഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇ-മഭാലനിനലത്തനിചന്റെ  അളവയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്  നഗരസഭകേള  സസ്വതീകേരനിച
വരുന്ന മുന്കേരുതലലാം, കബഭാധവല്ക്കരണവലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് പഭാസ്റ്റേനികേയ് മഭാലനിനലങ്ങളുലാം ഇലകകഭാണനികേയ് മഭാലനിനലങ്ങളുലാം
പരനിസനിതനിക്കയ്  കകേഭാടലാം  വരഭാത്ത നനിലയനില്  സലാംസരനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട
സര്ക്കഭാര്  2013-ല് ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിചനിടണയ്.  ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനി
മുകഖന സലാംസഭാനചത്ത നഗരസഭകേളനില് നനിനലാം പഭാസ്റ്റേനികേയ് മഭാലനിനലങ്ങളുലാം ഇ-മഭാലനിനലങ്ങളുലാം
കശഖരനിക്കുകേയുലാം  പുനനഃചലാംക്രമണത്തനിനയ്  വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയനണയ്.  ഇ-മഭാലനിനല
സലാംസരണലാം നവകകേരള മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള ഹരനിതകകേരളലാം പദതനിയനില് ഉളചപടു
ത്തനിയനിടണയ്.

(ബനി)  കകേന പരനിസനിതനി വനലാം കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാന വകുപയ്  പുറചപടുവനിച
2016-ചല  ഇ-കവസ്റ്റേയ്  മഭാകനജുചമന്റെയ്  ചടങ്ങള  പകേഭാരലാം  ഇലകകഭാണനികയ്  സഭാധനങ്ങളുചട
ബഭാന്ഡയ് ഓണര്മഭാര്, നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള, ഉല്പഭാദകേര്, വനിതരണക്കഭാര് എന്നനിവര് Extended
Producers Responsibility (EPR)  വലവസയയ് അധനിഷനിതമഭായനി സസ്വകമധയഭാകയഭാ,
സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനവമഭായനി  കചര്നചകേഭാകണഭാ  ഇവ  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം
പുനനഃചലാംക്രമണലാം/സുരക്ഷനിത  സലാംസരണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
രൂപചപടുകത്തണതഭാചണന്നയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിടള്ളതഭാണയ്.  വനിശദഭാലാംശമടങ്ങുന്ന ടനി ചടത്തനിചന്റെ
പസക്ത ഭഭാഗലാം അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന.

(സനി)  ഇ-മഭാലനിനലങ്ങളുചട അളവയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്  ജനങ്ങചള കബഭാധവല്ക്കരനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  നഗരസഭഭാ  തലത്തനിലലാം  ശുചനിതസ്വമനിഷന്  മുകഖനയുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുനണയ്.

*സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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ഇ-കവസ്റ്റേയ്

82 (5270) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ്:  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇ-കവസ്റ്റുകേള  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനയ്  ശുചനിതസ്വമനിഷന്  എചനലഭാലാം

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വര്ദനിചവരുന്ന  ഇ-കവസ്റ്റുകേള  ഉണഭാക്കുന്ന  പഭാരനിസനിതനികേ-ആകരഭാഗല

പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലക്കയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഉചണങനില് അവയുചട വനിവരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇ-മഭാലനിനലങ്ങള  സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്  ശുചനിതസ്വമനിഷചന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിത്തത്തനില്

ചപടുന്ന വനിഷയമല.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലണയ്.

(സനി)  വര്ദനിചവരുന്ന  ഇ-കവസ്റ്റുകേളുണഭാക്കുന്ന  പഭാരനിസനിതനികേ-ആകരഭാഗല

പശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇ-മഭാലനിനലങ്ങള  കശഖരനിചയ്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ

പുനനഃചലാംക്രമണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില്

പവര്ത്തനിക്കുന്ന ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനി ലനിമനിറഡനിചന ചുമതലചപടുത്തനി ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം

കേമ്പനനിയുചട  പവര്ത്തനത്തനിലൂചട  നഭാളനിതുവചര  330  ടണ്  ഇ-മഭാലനിനലങ്ങള  കശഖരനിചയ്

അവയുചട  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  പുനനഃചലാംക്രമണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  ചചയനിടണയ്. കകേന

പരനിസനിതനി വനലാം കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാന വകുപയ് പുറചപടുവനിച ഇ-കവസ്റ്റേയ് മഭാകനജുചമന്റെയ്

റൂളസയ്  2016  പകേഭാരലാം  ഇലകകഭാണനികയ്  സഭാധനങ്ങളുചട  ബഭാന്ഡയ്  ഓണര്മഭാര്,

നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള,  ഉല്പഭാദകേര്  എന്നനിവര്  Extended  Producers  Responsibility

(EPR)  വലവസയയ് അധനിഷനിതമഭായനി ഇവ സസ്വകമധയഭാകയഭാ സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനവമഭായനി

കചര്നചകേഭാകണഭാ  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുനനഃചലാംക്രമണലാം/സുരക്ഷനിത  സലാംസരണലാം

ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം രൂപചപടുകത്തണതഭാചണന്നയ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിടള്ളതഭാണയ്.

ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നടപടനികേള  കകേരളഭാ  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ

കബഭാര്ഡുമഭായനി സഹകേരനിചയ് സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി. സബ്സനിഡനി

83  (5271)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് എത്ര രൂപയുചട പനിഎലാംഇജനിപനി സബ്സനിഡനിയഭാണയ്
വനിതരണലാം ചചയവഭാനുള്ളതയ്;

(ബനി) സബ്സനിഡനി തുകേ വനിതരണലാം ചചയന്നതനിനുണഭായ കേഭാലതഭാമസത്തനിചന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില് ഉകദലഭാഗസ തലത്തനില് എചനങനിലലാം
വതീഴ്ച സലാംഭവനിചനിടകണഭാ;

(സനി)  ഈ  സബ്സനിഡനി  തുകേ  അടനിയനരമഭായനി  വനിതരണലാം  ചചയന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി.  പദതനി  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പു  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്നനില.

ബനി.ഡനി.ഒ.-മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

84  (5272)  ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തുകേളനിൽ ബനി.ഡനി.ഒ. മഭാരുചട കപഭാസ്റ്റേയ് ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന്നതയ്
കേഭാരണലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ഉളചപചടയുള്ളവരുചട  പവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതയ് സര്ക്കഭാറനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് എനയ് നടപടനിയഭാണയ്  ചചകേചക്കഭാണനിടള്ളതയ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനിമഭാരുചട തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന്നതയ്
ശദയനില്ചപടനിടണയ്.  എന്നഭാല്  ഇതുമൂലലാം  പവൃത്തനി  നനിര്വഹണത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി)  ഈ  തസ്തനികേകേള  പനി.എസയ്.സനി.ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ചചയനിടള്ളതഭാണയ്.
പനി.എസയ്.സനി.  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ  27  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  ഇതനിനകേലാം  കബഭാക്കയ്
പഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനി തസ്തനികേയനില് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിടണയ്. ഒഴെനിവള്ള ചസക്രടറനിമഭാരുചട
തസ്തനികേയനിചല അധനികേചമതല മറയ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് നല്കേനിയനിടണയ്.
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കരഖകേള തനിരനിചകേ നല്കേല്

85  (5273)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപനില് വനിവനിധ ഭവനപദതനികേളനില് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള
അവരുചട  എഗനിചമന്റെയ്  റദ്ദുചചയയ്  ആധഭാരവലാം  മറയ്  കരഖകേളുലാം  തനിരനിചകേ  ലഭനിക്കുന്ന
തനിനഭായനി അകപക്ഷ നല്കേനിയതനില് തതീര്പഭായനിടനിലഭാത്ത എത്ര കകേസുകേള നനിലനനില്ക്കുന
എന്നതയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തതീര്പഭാകേഭാത്ത  അകപക്ഷകേള  സമയബനനിതമഭായനി  എകപഭാള
തതീര്പഭാക്കുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തതീര്പഭാകേഭാത്ത കകേസ്സുകേളനില് ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിചല കചമകഞരനി,
ചചകങ്ങഭാടയ്കേഭാവയ്,  മൂടഭാടനി,  തതീകക്കഭാടനി  പഞഭായത്തുകേളനില് നനിനള്ള ആരുചടചയലഭാലാം
അകപക്ഷകേളുണയ്  എന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  അടനിയനരമഭായനി  ഈ  അകപക്ഷകേള
തതീര്പഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തതീര്പഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്ത 125 അകപക്ഷകേള നനിലവനിലണയ്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  അകപക്ഷകേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.  ഭഭാവനിയനില് ഇത്തരലാം അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചയ്
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാചര ചുമതലചപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച
വരുന.

(സനി)  തതീര്പഭാക്കഭാത്ത കകേസ്സുകേളനില് ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിചല കചമകഞരനി,
ചചകങ്ങഭാടകേഭാവയ്,  മൂടഭാടനി,  തതീകക്കഭാടനി  പഞഭായത്തുകേളനില്  നനിനള്ള  അകപക്ഷകേള
ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില.

കപരയ് തനിരുത്തല്

86  (5274)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനന സര്ടനിഫനിക്കറനില് കപരയ്  തനിരുത്തല് രണഭാമതയ്  കൂടനി  അനുവദനതീ
യമഭാക്കുന്നതനിനയ് കവണ ഉത്തരവയ് നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഇചലങനില്  ഉത്തരവയ്  പുറചപടുവനിക്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സലഫയ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

87 (5275) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലഫയ്  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുചട  ലക്ഷലങ്ങള എചനലഭാചമന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനി പകേഭാരലാം സര്കവ നടത്തനി ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം കേചണത്തനിയ
ഭവനരഹനിതരുചട എണ്ണലാം എത്രയഭാണയ്;

(സനി)  പസ്തസ്തുത പദതനിയനുസരനിചയ്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വതീചടഭാന്നനിനയ്
അനുവദനിക്കുന്ന  സഹഭായധനലാം  എത്രയഭാണയ്;  എത്ര  ശതമഭാനലാം  പലനിശയഭാണയ്
വലവസ ചചയനിടള്ളതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളത്തനിചല എലഭാ ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം
വതീടയ് ലഭലമഭാക്കുവഭാനുലാം എലഭാ ഭൂരഹനിതരഭായ ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം സസ്വനമഭായനി ചതഭാഴെനില്
ചചയയ് ഉപജതീവനലാം നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം സമൂഹത്തനിചല നടത്തനിപനിലലാം നനിലനനില്പനിലലാം
ഭഭാഗഭഭാക്കഭാക്കുവഭാനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കസവനങ്ങള  ഉളചപചട  എലഭാ  സഭാമൂഹനികേ
കസവനങ്ങളുചടയുലാം പകയഭാജനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് ഉതകുന്ന തരത്തനിലള്ള സുരക്ഷനിതവലാം
മഭാനലവമഭായ വതീടുകേള ലഭലമഭാക്കുകേ എനള്ളതഭാണയ് എലഭാവര്ക്കുലാം സുരക്ഷനിത ഭവനലാം
പദതനിയഭായ സലഫയ് മനിഷചന്റെ ലക്ഷലലാം.

തഭാചഴെപറയുന്ന വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ചപടുന്നവരഭായനിരനിക്കുലാം ഇതനിചന്റെ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.

1. സസ്വനമഭായനി ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതര്

2. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം ഭഭാഗനികേമഭായനി മഭാത്രലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഭവനരഹനിതരഭായനി
തുടരുന്നവര്  (മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  വനിവനിധ  പദതനികേളുചട  ഭഭാഗമഭായനി
പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ ധനസഹഭായലാം ലഭനിചവര്)
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3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ  തതീരകദശ  കമഖലയനികലഭാ  കതഭാടലാം  കമഖലയനികലഭാ
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഭവനമുള്ളവര്

4. ഭൂമനിയനിലഭാത്ത ഭവനരഹനിതര്.

ഇതനില്  ആദലചത്ത  രണയ്  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം  വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്/  വഭാസകയഭാഗലമഭാക്കഭാന്
ആവശലമഭായ  തുകേ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനയ്  നല്കുന്നതഭാണയ്.  മൂനലാം  നഭാലലാം  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ്
പഭാര്പനിട  സമുചയങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫ്ളഭാറ്റുകേളുചട/വതീടുകേളുചട  സമുചയലാം
തഭാലൂക്കയ്/കബഭാക്കയ് അടനിസഭാനത്തനില് സലലഭലതയുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട എണ്ണവലാം
പരനിഗണനിചയ് ഏചറടുക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ഭൂമനിയുള്ള  ഭവനരഹനിതചരയുലാം  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  ഭവനരഹനിതചരയുലാം  തരലാംതനിരനിചയ്,
എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള
കേചണത്തുന്നതനിനയ് കുടുലാംബശതീ സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചയ് സര്കവ നടത്തനിയനിടണയ്.
സര്കവയുചട ചവരനിഫനികക്കഷന് നടനവരനികേയഭാണയ്. തുടര്ന്നയ് കേരടയ് പടനികേ പസനിദ
ചപടുത്തുകേയുലാം പഞഭായത്തയ് തലത്തനിലലാം ജനിലഭാതലത്തനിലലാം അപതീലകേള കകേടകശഷലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പടനികേ  അലാംഗതീകേരനിചയ്  അനനിമമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  കേരടയ്
പസനിദതീകേരനിചകശഷലാം  പരഭാതനി  പരനിഹരനിചയ്,  ബനചപട  പഞഭായത്തയ്/നഗരസഭ
ഗുണകഭഭാക്തൃ  പടനികേ  അലാംഗതീകേരനിചയ്  പസനിദതീകേരനിക്കുന.  അതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ
യഥഭാര്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട എണ്ണലാം/വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാകുകേയുള.

(സനി) ജനറല് വനിഭഭാഗത്തനിനയ് 3.5 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം പടനികേജഭാതനി/ മത്സലചത്തഭാഴെനി
ലഭാളനികേള/കതഭാടലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള എന്നതീ കമഖലയനിലള്ളവര്ക്കയ് 4 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ് ജനിലഭാ സഭാകങതനികേ സമനിതനി നനിശയനിക്കുന്ന യഥഭാര്ത
തുകേയുലാം  നല്കുന്നതഭാണയ്.  സലഫയ്  പദതനിയനില്  ഗുണകഭഭാക്തൃവനിഹനിതലാം  നനിര്ബനമല.
വസ്തു  ഉള്ളവര്ക്കയ്  ഭവനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായലാം  (Subsidy)  ആണയ്
നല്കുന്നതയ്. വഭായ്പയലഭാത്തതനിനഭാല് പലനിശ ബഭാധകേമല.

സലഫയ് മനിഷന്

88 (5276) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലഫയ്  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  ഭവനരഹനിതരഭായ  ആളുകേളുചട  എണ്ണലാം
കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  സര്കവ  പകേഭാരലാം  എത്ര  ഭവനരഹനിതരുചണന്ന  കേണക്കയ്
ജനിലതനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  എത്ര  ഭവനരഹനിതരുചണന്ന  കേണക്കയ്  നഗര  /
ഗഭാമങ്ങള തനിരനിചയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലഫയ് മനിഷനനില് ഉളചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില്
ലഭനിച അകപക്ഷകേള എത്ര; പഞഭായത്തയ് തനിരനിചയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതര്,  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത ഭവനരഹനിതര് എന്നനിവ
തരലാംതനിരനിചയ് പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള
കേചണത്തുന്നതനിനയ് കുടുലാംബശതീ സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചയ് സര്കവ നടത്തനി. സര്കവ
പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷമുള്ള ചവരനിഫനികക്കഷനുലാം ഡഭാറഭാ  എന്ട്രൈനിയുലാം  അനനിമഘട
ത്തനിലഭാണയ്.  തുടര്ന്നയ് കേരടയ് പടനികേ പസനിദചപടുത്തുകേയുലാം പഞഭായത്തയ് തലത്തനിലലാം
ജനിലഭാതലത്തനിലലാം  അപതീലകേള  കകേടകശഷലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പടനികേ
അലാംഗതീകേരനിചയ് അനനിമമഭാക്കുന്നതഭാണയ്. കേരടയ് പസനിദതീകേരനിചകശഷലാം പരഭാതനി പരനിഹരനിചയ്,
ബനചപട പഞഭായത്തയ്/നഗരസഭ പടനികേ അലാംഗതീകേരനിചയ് പസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
അതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  യഥഭാര്ത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  എണ്ണലാം/വനിവരങ്ങള
ജനിലതനിരനിചയ് ലഭലമഭാകുകേയുള.

(സനി)  സലഫനിചല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  അകപക്ഷ
സസ്വതീകേരനിചനിരുന്നനില.  എന്നഭാല്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  കുടുലാംബശതീ
മുകഖന സര്കവ നടത്തനിയനിടണയ്. സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭാചയങനിലലാം അതനിചന്റെ ചവരനിഫനികക്കഷന്
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  ചവരനിഫനികക്കഷന് നടത്തനി കേരടയ്  പസനിദതീകേരനിചയ്  ആകക്ഷപലാം
കകേടകശഷലാം പടനികേ അനനിമമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

നൂറയ് ശതമഭാനലാം പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിയ തകദ്ദേശഭരണ 
സഭാപനങ്ങള

89 (5277) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 31-3-2017-ചല കേണക്കയ് പകേഭാരലാം  100%  പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിയ
ജനില, കബഭാക്കയ്, ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേള എചതലഭാചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനിചല ജനിലഭാ പഞഭായത്തുളചപചടയുള്ള തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള എത്ര ശതമഭാനലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

332/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  100%  പദതനി  തുകേയുലാം  ചചലവഴെനിച  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനില.
6 ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള 31-03-2017-ല് മുഴവന് പദതനി തുകേയുലാം ചചലവഴെനിചനിടണയ്.

1. അരുക്കുറനി 2. മുകത്തഭാലനി

3. മുളലാംതുരുത്തനി 4. വഭാളകേലാം

5. മഭാറഭാടനി 6. ചചമ്പനികലഭാടയ്

31-3-2017-ചല  കേണക്കുപകേഭാരലാം  100%  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  കബഭാക്കയ്
പഞഭായത്തുകേള - കകേഭാടയലാം ജനിലയനിചല ളഭാലലാം കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ്, എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനിചല പള്ളുരുത്തനി കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിചല നതീകലശസ്വരലാം
കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തയ് എന്നനിവയഭാണയ്.

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിചല  88  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുമഭായനി  അനുവദനിച
പദതനി തുകേയുചട 60.82% പദതനി തുകേയുലാം പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് 51.13%
പദതനി  തുകേയുലാം  ചചലവഴെനിചനിടണയ്.  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിചല  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേള
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനിലളചപടുത്തനി ഏചറടുത്തനിടള്ള
1386  പവൃത്തനികേളനില്  780  പവൃത്തനികേള  (56.27  ശതമഭാനലാം)  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണയ്.
31-3-2017  വചര  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിചല  നഗരസഭകേള  ചചലവഴെനിച  പദതനി
വനിഹനിതത്തനിചന്റെ ശതമഭാനലാം ചുവചട കചര്ക്കുന.

ചചര്പുളകശരനി - 94.16%

പടഭാമ്പനി - 90.71%

ഒറപഭാലലാം - 86.98%

ചനിറ്റൂര് തത്തമലാംഗലലാം - 68.87%

മണ്ണഭാര്ക്കഭാടയ് - 56.27%

പഭാലക്കഭാടയ് - 47.55%

തതീരലാം ടൂറനിസലാം സഹകേരണ സലാംഘലാം

90 (5278) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആലപ്പുഴെ  നഗരസഭയനില്  ഇ.എലാം.എസയ്.  കസ്റ്റേഡനിയത്തനിചല  മുറനികേള
വഭാടകേയ്ക്കു  നല്കുന്നതുമഭായനി  ബനചപടയ്  ഉണഭായനിടള്ള  പരഭാതനികേള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;
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(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തയ്  നഗരസഭയുചട  തതീരുമഭാനത്തനിചല
അപഭാകേതമൂലലാം  വകുപ്പുമനനിയയ്  ലഭനിച  പരഭാതനികേളുചട  കമല്  തതീരുമഭാനങ്ങള
സകേചക്കഭാള്ളഭാന് ഇടയഭായതയ് പരനികശഭാധനയനില് വന്നനിടകണഭാ;

(സനി) വലവസഭാപനിതമഭായ കേരഭാറനിലഭാചത തതീരലാം ടൂറനിസലാം സഹകേരണ സലാംഘത്തനിനയ്
പസ്തുത സഭാപനത്തനില് മുറനി അനുവദനിക്കുകേയുലാം, പസ്തുത മുറനിയുചട വഭാടകേ നല്കേണചമന്നയ്
നഗരസഭ  ആവശലചപടുകേയുലാം  ചചയതനിചനതുടര്ന്നയ്  സലാംഘലാം  വകുപ്പുമനനിക്കയ്
നല്കേനിയ  പരഭാതനി  (E1-18582/16)-യനില്  ഇതുവചര  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എചനലഭാമഭാണയ്;

(ഡനി)  പസ്തുത പരഭാതനി  റനികപഭാര്ടയ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ആലപ്പുഴെ നഗരസഭയയ്
എന്നഭാണയ് അയചചകേഭാടുത്തതയ്;

(ഇ) ഇതു സലാംബനനിചയ് നഗരസഭയനില് നനിനലാം മറുപടനി നല്കേഭാതനിരുന്നതനിചന
തുടര്ന്നയ്  ഓര്മ്മേക്കുറനിപയ്  അയചനിടകണഭാ;  ഉചണങനില്  എന്നഭായനിരുന;  അതനിനയ്
മറുപടനി ലഭനിചനിടകണഭാ; ഉചണങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  വഭാടകേ  മുന്കൂര്  തുകേ  ഒടുക്കനിയതനിനയ്  കശഷലാം  വഭാടകേ  കേരഭാറനില്
എത്തനികചരഭാന്  കേഴെനിയഭാതനിരുന്നഭാല്  പസ്തുത  മൂന്കൂര്  തുകേയനില്  നനിന്നയ്  വഭാടകേ
ഈടഭാക്കണചമന്നയ് ഏതു നനിയമത്തനിലലാം ചടത്തനിലമഭാണയ് വലവസ ചചയനിടള്ളചതന്നയ്
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ജനി)  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിചന്റെ  അകപക്ഷയഭാണയ്  എന്ന  പകതലകേ
പരനിഗണന നൽകേനി,  സലാംഘലാം  നഗരസഭയനില്  അടചനിടള്ള മുന്കൂര്  തുകേ  തനിരനിചകേ
നല്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ അടനിയനര നടപടനി സകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.

(സനി)  പരഭാതനി  ബഹു.  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനിയുചട
ഓഫതീസനില്നനിനലാം  റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  കനരനിടയ്  നഗരകേഭാരല  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  അയച
ചകേഭാടുക്കുകേയുലാം ആലപ്പുഴെ നഗരസഭയനില്നനിന്നയ് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി റനികപഭാര്ടയ്
സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ചചയനിടണയ്.

(ഡനി)  നഗരകേഭാരല  ഡയറക്ടര്  23-8-2016-നയ്  ആലപ്പുഴെ  നഗരസഭയയ്  അയച
ചകേഭാടുത്തു.

(ഇ) 31-12-2016-ചല ജനി1-18630/16 നമ്പരഭായനി ഓര്മ്മേക്കുറനിപയ് അയചനിരുന.
1-3-2017-ല് നഗരസഭയനില്നനിനലാം നഗരകേഭാരല ഡയറക്ടര്ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭായനിടണയ്. 
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(എഫയ്)  നഗരസഭഭാ കേസൗണ്സനില് തതീരുമഭാനപകേഭാരമഭാണയ് മുന്കൂര് തുകേയനില്നനിനലാം
വഭാടകേ ഈടഭാക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടള്ളതയ്.  കേരഭാറനില് എത്തനികചരുന്നതനിനയ്  തതീരലാം
ടൂറനിസലാം സഹകേരണ സലാംഘത്തനിനയ് കേത്തയ് അയചനിടലാം എഗനിചമന്റെയ്  വചനിടനില എന്നയ്
നഗരസഭ റനികപഭാര്ടയ് ചചയനിടണയ്.

(ജനി)  ഇതയ്  നഗരസഭഭാ  കേസൗണ്സനിലനിചന്റെ  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന
കേഭാരലമഭാണയ്.

സലഫയ് മനിഷന് പവര്ത്തനങ്ങള

91 (5279)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായുള്ള സലഫയ് മനിഷന്
പവര്ത്തനങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  എന്നയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണു
കദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പദതനി പകേഭാരലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിചല ഭവനരഹനിതരഭായ
വരുചട കേണക്കയ് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള തനിരനിചയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളത്തനിചല എലഭാ ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം
വതീടയ്  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  എലഭാ  ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  സസ്വനമഭായനി  ചതഭാഴെനില്
ചചയയ് ഉപജതീവനലാം നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം സമൂഹത്തനിചല നടത്തനിപനിലലാം നനില നനില്പനിലലാം
ഭഭാഗഭഭാക്കഭാക്കുവഭാനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കസവനങ്ങള  ഉളചപചട  എലഭാ  സഭാമൂഹനികേ
കസവനങ്ങളുചടയുലാം പകയഭാജനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് ഉതകുന്ന തരത്തനിലള്ള സുരക്ഷനിതവലാം
മഭാനലവമഭായ വതീടുകേള ലഭലമഭാക്കുകേ എനള്ളതഭാണയ് എലഭാവര്ക്കുലാം സുരക്ഷനിത ഭവനലാം
പദതനിയഭായ സലഫയ് മനിഷചന്റെ ലക്ഷലലാം.

തഭാചഴെപറയുന്ന വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ചപടുന്നവരഭായനിരനിക്കുലാം ഇതനിചന്റെ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.

1. സസ്വനമഭായനി ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതര്

2. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം ഭഭാഗനികേമഭായനി മഭാത്രലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഭവനരഹനിതരഭായനി
തുടരുന്നവര്  (മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  വനിവനിധ  പദതനികേളുചട  ഭഭാഗമഭായനി
പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ ധനസഹഭായലാം ലഭനിചവര്)



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 181

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ  തതീരകദശ  കമഖലയനികലഭാ  കതഭാടലാം  കമഖലയനികലഭാ
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഭവനമുള്ളവര്

4. ഭൂമനിയനിലഭാത്ത ഭവനരഹനിതര്.

ഇതനില് ആദലചത്ത രണയ് വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്/  വഭാസകയഭാഗലമഭാക്കഭാന്
ആവശലമഭായ  തുകേ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനയ്  നല്കുന്നതഭാണയ്.  മൂനലാം  നഭാലലാം  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ്
പഭാര്പനിട  സമുചയങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫഭാറ്റുകേളുചട/  വതീടുകേളുചട  സമുചയലാം
തഭാലൂക്കയ്/കബഭാക്കയ് അടനിസഭാനത്തനില് സലലഭലതയുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട എണ്ണവലാം
പരനിഗണനിചയ് ഏചറടുക്കുന്നതഭാണയ്.  ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതര്,  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത ഭവനരഹനിതര്
എന്നനിങ്ങചന തരലാംതനിരനിചയ് എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി അര്ഹരഭായ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനയ്  കുടുലാംബശതീ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്
സര്ചവ നടത്തനി. സര്ചവയുചട ചവരനിഫനികക്കഷന് നടനവരനികേയഭാണയ്. തുടര്ന്നയ് കേരടയ്
പടനികേ പസനിദചപടുത്തുകേയുലാം പഞഭായത്തയ് തലത്തനിലലാം ജനിലഭാതലത്തനിലലാം അപതീലകേള
കകേടകശഷലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പടനികേ  അലാംഗതീകേരനിചയ്  അനനിമമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
കേരടയ്  പസനിദതീകേരനിചകശഷലാം പരഭാതനി പരനിഹരനിചയ്,  ബനചപട പഞഭായത്തയ്/  നഗരസഭ
ഗുണകഭഭാക്തൃപടനികേ അലാംഗതീകേരനിചയ് പസനിദതീകേരനിക്കുന.

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട മുന്ഗണന

1. മഭാനസനികേ  ചവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്നവര്/അനര്/ശഭാരതീരനികേ  തളര്ച
സലാംഭവനിചവര്

2. അഗതനികേള

3. അലാംഗസവകേലലമുള്ളവര്

4. ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്

5. ഗുരുതര/മഭാരകേ കരഭാഗമുള്ളവര്

6. അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്

7. കരഭാഗലാം/അപകേടത്തനില്ചപടയ് കജഭാലനി ചചയയ് ജതീവകനഭാപഭാധനി കേചണത്തഭാന്
പഭാപനിയനിലഭാത്തവര്

8. വനിധവകേള

9. എചയ്.ഐ.വനി. +ve ആയവര്

(ബനി)  അടുത്ത 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളത്തനിചല എലഭാ ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം
സുരക്ഷനിതവലാം  മഭാനലവമഭായ  വതീടുകേള  ലഭലമഭാക്കുകേ  എനള്ളതഭാണയ്  "എലഭാവര്ക്കുലാം
സുരക്ഷനിതഭവനലാം” പദതനിയഭായ സലഫയ് മനിഷചന്റെ ലക്ഷലലാം.



182 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  23, 2017

(സനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലയനില് ഉളചപടുന്ന ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം മുനനിസനി
പഭാലനിറനികേളനിലമഭായുള്ള  ഭവനരഹനിതചര  കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള  സര്ചവ  പൂര്ത്തതീകേരനിച.
സര്ചവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷമുള്ള  ചവരനിഫനികക്കഷനുലാം  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രൈനിയുലാം
അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.   ആയതനിനുകശഷലാം  കേരടയ്  പടനികേ  പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനതലത്തനിലലാം ജനിലഭാതലത്തനിലലാം അപതീലകേള കകേട കശഷലാം പടനികേ
അനനിമമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  ആയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ യഥഭാര്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട
എണ്ണലാം/വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാകുകേയുള്ളു.

സലഫയ് മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ചവ

92 (5280) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലഫയ്  മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഭൂരഹനിതരഭായനിടള്ളവചര കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള
സര്ചവ പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ചവ  പകേഭാരലാം  ചനടുമങ്ങഭാടയ്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  എത്ര
ഭവനരഹനിതരുചണനള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭവനരഹനിതരഭായ  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം
ചചയനിടകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സര്ചവ  പൂര്ത്തതീകേരനിച.  ഭൂമനിയുള്ള  ഭവനരഹനിതര്,  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത
ഭവനരഹനിതര് എന്നനിങ്ങചന തരലാംതനിരനിചയ് എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി
അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനയ്  കുടുലാംബശതീ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉപകയഭാഗനിചയ് സര്ചവ നടത്തനി. സര്ചവയുചട ചവരനിഫനികക്കഷന് നടനവരനികേയഭാണയ്.
ചവരനിഫനികക്കഷന്  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  യഥഭാര്ത  കേണക്കയ്
വലക്തമഭാകുകേയുള്ള. തുടര്ന്നയ് കേരടയ് പടനികേ പസനിദചപടുത്തുകേയുലാം പഞഭായത്തയ് തലത്തനിലലാം
ജനിലഭാതലത്തനിലലാം  അപതീലകേള  കകേടകശഷലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പടനികേ
അലാംഗതീകേരനിചയ്  അനനിമമഭാക്കുന്നതുമഭാണയ്.  കേരടയ്  പസനിദതീകേരനിചകശഷലാം  പരഭാതനി
പരനിഹരനിചയ്,  ബനചപട  പഞഭായത്തയ്/നഗരസഭ  ഗുണകഭഭാക്തൃപടനികേ  അലാംഗതീകേരനിചയ്
പസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  സലഫയ്  പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  ഇതുവചര  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം
ചചയനിടനില.
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സലഫയ് സര്കവ

93 (5281) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സലഫയ്  സര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്  സമയലാം
നനിശയനിചയ് നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള തങ്ങളക്കയ് സകേമഭാറനിക്കനിടനിയ സഭാപനങ്ങളനിചല
ജതീവനക്കഭാചര ആയതനിനയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിടകണഭാ;

(സനി)  ഏചതങനിലലാം വകുപനിചല ജതീവനക്കഭാര് സര്കവകയഭാടയ് നനിസഹകേരനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചഫബ്രുവരനി  18,  19  തതീയതനികേളനിലഭായനി  സലഫയ്  മനിഷന്  സര്കവ
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടനിരുന്നതയ്. എന്നഭാല് പരനികശഭാധനയയ് ലഭലമഭാകക്കണ
പടനികേ  നല്കുന്നതനില്  തകദ്ദേശ  ഭരണസഭാപനങ്ങള  വരുത്തനിയ  കേഭാലതഭാമസവലാം
പരനികശഭാധനികക്കണവരുചട എണ്ണലാം കൂടനിയതുലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പദതനി
പവര്ത്തനലാം ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി സഭാപനങ്ങളുചട ജതീവനക്കഭാചര പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിചതനിനഭാലലാം  സര്കവയുലാം  കമല്പരനികശഭാധനയുലാം  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനില.  സലാംസഭാനത്തയ്  ഭൂമനിയുള്ള  ഭവനരഹനിതര്,  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത
ഭവനരഹനിതര് എന്നനിവ തരലാംതനിരനിചയ് പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള
കേചണത്തുന്നതനിനയ്  കുടുലാംബശതീ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  സര്കവ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണയ്.
സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷമുള്ള  ചവരനിഫനികക്കഷനുലാം  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രൈനിയുലാം
അനമനിഘടത്തനിലഭാണയ്.  തുടര്ന്നയ് കേരടയ്  പടനികേ പസനിദചപടുത്തുകേയുലാം പഞഭായത്തയ്
തലത്തനിലലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലലാം  അപതീലകേള  കകേടകശഷലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള
പടനികേ അലാംഗതീകേരനിചയ് അനനിമമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  കേരടയ് പസനിദതീകേരനിചകശഷലാം പരഭാതനി
പരനിഹരനിചയ്, ബനചപട പഞഭായത്തയ്/നഗരസഭ പടനികേ അലാംഗതീകേരനിചയ് പസനിദതീകേരനി
ക്കുന്നതഭാണയ്.  ജൂണ് മഭാസലാം അവസഭാനകത്തഭാചട ഗുണകഭഭാക്തൃപടനികേ പസനിദതീകേരനിക്കുവഭാന്
കേഴെനിയുചമന്നയ് പതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല ജതീവനക്കഭാചര ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്
അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.

(സനി) ഇല.
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തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഫഭാര്മസനിസ്റ്റേയ്

94 (5282)  ശതീ  .    ചകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട കേതീഴെനില് വനിവനിധ
പഞഭായത്തുകേളനില് എന്.എചയ്.എലാം.  മുകഖന പവര്ത്തനിക്കുന്ന ആയുര്കവദ,  കഹഭാമനികയഭാ,
യുനഭാനനി  ക്ലനിനനിക്കുകേളനില്  തഭാത്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിയമനിക്കുന്ന  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട
കയഭാഗലത എനഭാണയ്;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് നനിയമനിക്കചപടുന്ന ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളനില് ഭൂരനിഭഭാഗത്തനിനുലാം
മതനിയഭായ  കയഭാഗലത  ഇചലനള്ള  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;
ഉചണങനില് കയഭാഗലത ഇലഭാത്തവചര ഉടന് മഭാറനി കയഭാഗലതയുള്ളവചര പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എന്.എചയ്.എലാം.  പദതനിയനിൽ  മറടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  എലഭാലാം
പഞഭായത്തുകേളഭാണയ്  ഒരുക്കുന്നതയ്  എന്നതനിനഭാല്  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റേയ്  ഉളചപചടയുള്ള
തസ്തനികേകേളനില്  തഭാത്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനില്  പഞഭായത്തുകേളുചട
ഇടചപടലലാം ക്രമകക്കടുലാം ഉള്ളതഭായുള്ള ആകരഭാപണലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവരലാം കശഖരനിച നല്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  എന്.എചയ്.എലാം ഡനിചസന്സറനികേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുകമ്പഭാള
മതനിയഭായ  കയഭാഗലതയുള്ളവചര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിടണയ്.

(സനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.

ഹരനിതലാം ഹരനിപഭാടയ് പദതനി

95 (5283) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഹരനിപഭാടയ് മണ്ഡലത്തനില് കേഭാര്ഷനികേകമഖലയുചട സമഗവനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടയ്
നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഹരനിതലാം  ഹരനിപഭാടയ്  എന്ന  പദതനിയുചട  നനിര്വഹണത്തനില്
കുടുലാംബശതീയുചട പനിന്തുണ ഉറപ്പു വരുത്തുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏചതഭാചക്ക  വനിധത്തനിലള്ള  സഹഭായസഹകേരണങ്ങള
നല്കേഭാന് കുടുലാംബശതീക്കയ് സഭാധനിക്കുചമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  പതനിപക്ഷകനതഭാവയ്  കുടുലാംബശതീ  എകനികേന്യൂടതീവയ്
ഡയറക്ടര്ക്കയ് നല്കേനിയനിടള്ള കേത്തനില് എനയ് നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിടള്ളതയ്?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കുടുലാംബശതീയുചട കേതീഴെനിലള്ള പരനിശതീലനലാം ലഭനിച മഭാസ്റ്റേര് ഫഭാര്കമഴനിചന്റെ
പനിന്തുണസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ഹരനിതലാം  ഹരനിപഭാടയ്  എന്ന  പദതനി  കുടുലാംബശതീ
സലാംഘകൃഷനി ഗ്രൂപ്പുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചയ് കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി) ഹരനിതലാം ഹരനിപഭാടയ് പദതനിയുമഭായനി ബനചപടയ് ഹരനിപഭാടയ് നനികയഭാജകേ 
മണ്ഡലത്തനിചല എലഭാ സനി.ഡനി.എസയ്-കേളനിലലാം വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കുകേയുലാം ബനചപട
ഉകദലഭാഗസരുലാം  സനി.ഡനി.എസയ്.  ചചയര്കപഴണ്മഭാരുലാം  ജനപതനിനനിധനികേളുലാം  അടങ്ങുന്ന
കയഭാഗലാം കചരുകേയുലാം എലഭാ സനി.ഡനി.എസയ്-കേളനിലലാം ചജ.എല്.ജനി.കേള പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിചയ്
സജവകൃഷനി  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന്  കവണനിയുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിടണയ്.

മഭാലനിനലനനികക്ഷപ കകേനമഭാകുന്നതയ് തടയല്

96 (5284) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളലാം  മഭാലനിനലനനികക്ഷപകകേനമഭാകുന്നതയ്  തടയുവഭാന്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
വകുപയ് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമഭായനി ബനചപടയ് മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡയ്  സസ്വതീകേരനിചവരുന്ന  പധഭാന  പവര്ത്തനങ്ങള  എചനലഭാലാം;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ശഭാസ്ത്രതീയ മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപഭാകക്കണതനിചന്റെ
ആവശലകേത  ശദയനില്ചപടകവഭാ;  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  എന്തു  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ദവമഭാലനിനലലാം,  ഖരമഭാലനിനലലാം,  പഭാസ്റ്റേനികേയ് മഭാലനിനലലാം,  ചമഡനിക്കല് കവസ്റ്റേയ്,
ഇ-കവസ്റ്റേയ്, ഹസഭാര്ഡ്സയ് ആന്റെയ് അദര് കവസ്റ്റേയ്, കേണ്സ്ട്രക്ഷന് കവസ്റ്റേയ്, കുപനികവസ്റ്റേയ് എന്നനിവ
ഒരു  മഭാസലാം എത്ര അളവയ് വതീതലാം സലാംസഭാനത്തുണഭാകുന എന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരലാം മഭാലനിനലങ്ങചള ഏതുതരത്തനിൽ  സലാംസരനിക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. ശുചനിതസ്വ  കകേരള  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ശഭാസ്ത്രതീയ  മഭാലനിനല
പരനിപഭാലനലാം  ഗഭാര്ഹനികേ/സഭാപന/ചപഭാതുസലങ്ങളനില്  ഉറപഭാ
ക്കുന്നതനിനുള്ള വനിവനിധ പദതനികേള തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള
മുകഖന നടപനിലഭാക്കുവഭാന് അനുമതനി നല്കേനിവരുന.
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2. സുരക്ഷനിത മഭാലനിനല സലാംസരണലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് കവണ നനിയമങ്ങളുലാം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ആവശലഭാനുസരണലാം പുറചപടുവനിചവരുന.
നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന്നവര്ചക്കതനിചര  ചുമകത്തണ  ശനിക്ഷഭാ
നടപടനികേളുലാം വലക്തമഭാക്കനിയനിടണയ്.

3. ചപഭാതുജനങ്ങളനില്  സുരക്ഷനിത  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനയ്
അനുകൂലമഭായ  മകനഭാഭഭാവലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  വനിവര
വനിജ്ഞഭാപന വലഭാപന പവര്ത്തനങ്ങള ഏചറടുത്തുവരുന.

4. Reduce,  Reuse  എന്ന  തതസ്വചത്ത  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ഗതീന്
കപഭാകടഭാകകേഭാള,  സസ്വഭാപയ്  കഷഭാപയ്  കമളകേള  എന്നനിവ  വലഭാപകേ
മഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന. അസജവ മഭാലനിനലലാം
വൃത്തനിയഭാക്കനി തരലാംതനിരനിചയ് കശഖരനിചയ് പുന:ചലാംക്രമണത്തനിനഭായനി
സകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള തകദ്ദേശഭരണ തലത്തനില്
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

5. പഭാസ്റ്റേനികേയ്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശലമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറചപടുവനിചനിടണയ്.  ചഷ്രഡു
ചചയ  പഭാസ്റ്റേനികേയ്  കറഭാഡയ്  പണനിക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണയ്.

6. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വത്തനില്  ചപഭാതു
സലങ്ങളനിലലാം തടഭാകേങ്ങളനിലലാം മറ്റുലാം മഭാലനിനലങ്ങള വലനിചചറനിയുന്നതയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

7. ചപഭാതുസലങ്ങളനില് മഭാലനിനലലാം  വലനിചചറനിയുന്നതയ്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള്ള
വലഭാപകേമഭായ  വനിവര  വനിജ്ഞഭാന  വലഭാപന  പവര്ത്തനങ്ങള
സലാംഘടനിപനിചവരുന.

(ബനി)  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
നനിയമപകേഭാരമുള്ള അനുമതനികേളഭാണയ് കബഭാര്ഡുവഴെനി തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ്
ആവശലമഭായുള്ളതയ്.  ഇതനിനഭായനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പദതനികേളുചട വനിശദവനിവരലാം കബഭാര്ഡനില് സമര്പനിചയ്  അനുമതനിക്കഭായനി അകപക്ഷനി
കക്കണതഭാണയ്.  അകപക്ഷകേള പരനിഗണനിചയ് നനിയമപകേഭാരമുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണയ്
ഏര്ചപടുത്തുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതങനില്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  നനിബനനഭാ
വനികധയമഭായനി സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കബഭാര്ഡനില്
നനിന്നയ് അനുമതനി നല്കേനിവരുന.

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിടണയ്.  ഇതനിനഭായനി  ചുവചടപറയുന്ന  കേഭാരലങ്ങളനില്
വനിവനിധ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

1. ഖരമഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  സുരക്ഷനിതമഭായുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി ആധുനനികേ മഭാലനിനല സലാംസരണ പഭാന്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ കപഭാത്സഭാഹനലാം നല്കുന്ന പദതനികേള
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2. വതീടുകേള,  ആശുപത്രനികേള,  കഹഭാടലകേള,  ഫഭാറ്റുകേള,  സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല സജവമഭാലനിനലലാം സുരക്ഷനിതമഭായുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം
സലാംസരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലാംഗയ്,  ബകയഭാചമതകനഷന്
സഭാകങതനികേ വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസരണ
പദതനികേള.

3. കകേഭാളനനികേള,  അറവശഭാലകേള,  ആശുപത്രനികേള,  ലകബഭാറടറതീസയ്,
കഹഭാടലകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ഉണഭാകുന്ന  മലനിനജലലാം
ശുദതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസ്വതീകവജയ്,  ചസപ്കറജയ്  ട്രൈതീറയ്ചമന്റെയ്
പഭാന്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഹഭായ പദതനികേള.

4. അസജവ  മഭാലനിനലങ്ങള  ഉറവനിടത്തനില്ത്തചന്ന  തരലാംതനിരനിചയ്
കശഖരനിചയ്  രണഭാലാം  തരലാംതനിരനിവയ്  നടത്തനി  പുന:ചലാംക്രമണത്തനിനയ്
സകേമഭാറുന്നതനിനഭായനി ചമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ചഫസനിലനിറനി കകേനങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള.

5. ഖരമഭാലനിനലലാം  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുമഭാവശലമഭായ
പദതനികേള,  മഭാലനിനലലാം  സകേകേഭാരലലാം  ചചയന്നതനിനഭാവശലമഭായ
ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള.

6. അസജവ മഭാലനിനലങ്ങള പുന:ചലാംക്രമണലാം ചചയന്നതനിനഭായനി പുന:ചലാംക്രമണ
വലവസഭായലാം കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള.

7. പരനിസനിതനി  സസൗഹൃദവലാം  പുനരുപകയഭാഗസഭാദലമഭാകുന്നതുമഭായ
വസ്തുക്കള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള വലവസഭായലാം കപഭാത്സഭാഹനിപനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള.

8. മഭാലനിനല സലാംസരണ പവര്ത്തനങ്ങളനില് ഏര്ചപടനിടള്ള സസ്വയലാം സഹഭായ
സലാംഘങ്ങള,  ചചറുകേനിട സലാംരലാംഭകേര് എന്നനിവര്ക്കയ് കപഭാത്സഭാഹനലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള.

9. പഭാസ്റ്റേനികേയ്  കപഭാലള്ള  അസജവമഭാലനിനലങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ബദല്  ഉല്പന്നങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നൂതനഭാശയങ്ങള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള.

10. മഭാലനിനലസലാംസരണ  രലാംഗത്തയ്  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ
അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വനിവര  വനിജ്ഞഭാന  വലഭാപന
പവര്ത്തനങ്ങള. 
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11. കശഷനിവനികേസന പരനിപഭാടനികേള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള.

12. ശഭാസ്ത്രതീയ മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനഭാവശലമഭായ നയലാം, നനിലവഭാരലാം,

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള എന്നനിവ രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള.

13. ഗലഭാസയ് ക്രനിമകറഭാറനിയവലാം അറവശഭാലകേളുലാം.

14. മഭാലനിനല സലാംസരണ പവര്ത്തനങ്ങളനില് ഏര്ചപടനിടള്ള സലാംരലാംഭകേ ര്ക്കയ്

കപഭാത്സഭാഹനലാം.

15. പഭാസ്റ്റേനികേയ്,  ഇ-കവസ്റ്റേയ്  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനത്തനിനയ്  എകയ്റന്ഡയ്

ചപഭാഡന്യൂകസഴയ്  ചറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  നനിര്ബനമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള.

16. ശഭാസ്ത്രതീയ മഭാലനിനല സലാംസരണലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നയലാം, തനലാം

എന്നനിവ രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

17. പഞഭായത്തുകേളുചട  പഭാന്  ഫണനില്  ചപഭാതുവനിഹനിതലാം  10%-ഉലാം

നഗരസഭകേളുചട  പഭാന്  ഫണനില്  ചപഭാതുവനിഹനിതലാം  15%-ഉലാം

മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  മുന്തൂക്കലാം  നല്കേനി

കപഭാജക്ടുകേള തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കുകേ.

18. കകേനഭാവനിഷ്കൃത  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  മഭാലനിനല  സലാംസരണ

കമഖലയനില് കപഭാജക്ടുകേള ഏചറടുക്കുകേ.

19. ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  മഭാലനിനല  സലാംസരണ പവര്

ത്തനങ്ങള ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട ഏചറടുത്തു നടപനിലഭാക്കുകേ.

(ഡനി)  പഠന റനികപഭാര്ടകേളുചട അടനിസഭാനത്തനില് സലാംസഭാനത്തയ് പതനിമഭാസലാം

2,25,000  ചമട്രൈനികേയ്  ടണ്  ഖരമഭാലനിനലലാം  ഉണഭാകുനചവന്നയ്  കേണക്കഭാക്കചപടുന.

ആചകേയുള്ള  ഖരമഭാലനിനലത്തനിചന്റെ  70%  സജവമഭാലനിനലവലാം  7%  കപപര്,  6%

പഭാസ്റ്റേനികേയ്,  1.2%  ചമറല്, 1.5%  ഗഭാസയ്,  14.3%  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  &  ചഡകമഭാളനിഷന്,

ചടകയ്സറല്,  റബര്,  ലതര് മുതലഭായ മഭാലനിനലവലാം  1020  ചമട്രൈനികേയ് ടണ് ചമഡനിക്കല്

മഭാലനിനലവലാം  നഗര  പകദശങ്ങളനില്  67,560  മനിലലണ്  ലനിറര്  ദവ  മഭാലനിനലവമഭാണയ്

പതനിമഭാസലാം  ഉണഭാകുന്നതയ്.  ഗഭാമപകദശങ്ങളനിചല  ദവ  മഭാലനിനലത്തനിചന്റെ  അളവയ്

കേണക്കഭാക്കചപടനിടനില.
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(ഇ) 1. സജവ-ഖരമഭാലനിനലലാം  പരമഭാവധനി  വനികകേനതീകൃതമഭായനി  ഉറവനിടത്തനില്
സലാംസരനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.

2. അസജവ  മഭാലനിനലങ്ങള   (പഭാസ്റ്റേനികേയ്,  കുപനി,  കപപര്,  ചമറല്
തുടങ്ങനിയവ)  ഉറവനിടത്തനില്ത്തചന്ന  തരലാംതനിരനിചയ്  കശഖരനിചയ്
എലാം.ആര്.എഫയ്  കകേനങ്ങളനില്  എത്തനിചയ്  രണഭാലാം  തരലാംതനിരനിവയ്
നടത്തനിയകശഷലാം പുന:ചലാംക്രമണത്തനിനഭായനി സകേമഭാറനി ശഭാസ്ത്രതീയ
സലാംസരണലാം ഉറപഭാക്കഭാന് ലക്ഷലമനിടുന.

3. സനി&ഡനി  പനിരനിവനിചല  കവസ്റ്റേയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാ
വശലമഭായ വസ്തുക്കളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ലക്ഷലമനിടുന.

4. ചമഡനിക്കല്  കവസ്റ്റേയ്  ഐ.എലാം.എ.യുചട  ഉത്തരവഭാദനിത്തത്തനിലലാം
ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  ഹസഭാര്ഡസയ്  കവസ്റ്റേയ്  കകേരള  എന്വനികറഭാ
ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര് ലനിമനിറഡയ് എന്ന സഭാപനത്തനിചന്റെ ഉത്തരവഭാദനി
ത്തത്തനിലമഭാണനികപഭാള സലാംസരനിച വരുന്നതയ്.

5. ഗഭാര്ഹനികേ/സഭാപന  ദവമഭാലനിനലങ്ങള  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനയ്
കസഭാകേയ് പനിറ്റുകേള/ചസപ്റനികേയ് ടഭാങ്കുകേള/ഇരടക്കുഴെനി കസഭാകേയ് പനിറയ്
സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനിയുലാം  വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം ആശുപത്രനി
കേളുചടയുലാം ദവമഭാലനിനലലാം എഫ്ലുവന്റെയ് ട്രൈതീറയ്ചമന്റെയ്  പഭാന്റെയ് (ഇ.റനി.പനി),
സസ്വതീകവജയ് ട്രൈതീറയ്ചമന്റെയ് പഭാന്റെയ് എന്നനിവ വഴെനിയുലാം സലാംസരനിചവരുന.
കൂടഭാചത കേക്കൂസയ് മഭാലനിനലലാം സലാംസരനിക്കുന്നതനിനഭായനി തനിരുവനനപുരലാം
ജനില  ഒഴെനിചകേ  മചറലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  പഭാകക്കജയ്  ചസപ്കറജയ്
ട്രൈതീറയ്ചമന്റെയ്  പഭാന്റെയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന.
ഒന്നഭാലാംഘടചമന്ന  നനിലയനില്  ചകേഭാചനി  ബഹ്മപുരലാം  പഭാകക്കജയ്
ചസപ്കറജയ് ട്രൈതീറയ്ചമന്റെയ് പഭാന്റെയ് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചകേഴെനിഞ.

കഫഭാര് ദ പതീപനിള കസഭാഫ യ് ചവയര് ആപനികക്കഷന്

97 (5285)    ചപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന്  തങ്ങള:  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പഞഭായത്തയ് വകുപയ് ആരലാംഭനിച കഫഭാര് ദ പതീപനിള എന്ന കസഭാഫയ് ചവയര്
ആപനികക്കഷന് പകേഭാരലാം എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിച; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പഞഭായത്തുകേള,  നഗരസഭകേള,  ഗഭാമവനികേസനലാം,  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്

വനിഭഭാഗലാം, നഗരഭാസൂത്രണലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേളനിചല എത്ര പരഭാതനി രജനിസ്റ്റേര് ചചയനിടണയ്;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിടങ്ങളനില് ലഭനിച പരഭാതനികേളനില് എത്രചയണ്ണത്തനില് തതീരുമഭാനചമടുത്തു;

പരഭാതനികേളുചട അടനിസഭാനത്തനില് നടപടനികേള എടുത്തനിടകണഭാ; എങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഫഭാര്  ദ  പതീപനിള  കപഭാര്ടലനില്  18-5-2017  വചര  378  പരഭാതനികേള

ലഭനിചനിടണയ്.

(ബനി&സനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകമധഭാവനികേളക്കയ്  18-5-2017  വചര  ലഭനിച

പരഭാതനികേളുലാം തതീര്പഭാക്കനിയവയുലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

വകുപ്പുതലവന്മഭാരുചട ആഫതീസയ് ലഭനിചതയ് തതീര്പഭാക്കനിയതയ്

നഗരകേഭാരല വകുപയ് 32 3

പഞഭായത്തയ് വകുപയ് 308 272

തകദ്ദേശഭരണ

(എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്) വനിഭഭാഗലാം

31 25

ഗഭാമവനികേസന വകുപയ് 6 3

നഗരഭാസൂത്രണ വകുപയ് 1 1

ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചടലാം  ലലാംഘനിചതുമഭായനി  ബനചപടയ്  ലഭനിച  പരഭാതനി

അകനസ്വഷനിചതനില്  കേഴെമ്പുചണന്നയ്  കേണതനിചനത്തുടര്ന്നയ്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിചല

നഭാദഭാപുരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനിചയ  സചസന്ഡയ്  ചചയനിടണയ്.  മറയ്  പരഭാതനികേള

അടനിയനരമഭായനി തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ് ഗഭാമപഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിടണയ്.
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ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് ഫണയ്

98 (5286) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചകേഭാലലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് ഫണയ് വനിനനികയഭാഗനിചയ് ചകേഭാലലാം നനിയമസഭഭാ
മണ്ഡലമുളചപടുന്ന  പകദശത്തയ്  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  ഏചതലഭാലാം
പവൃത്തനികേള നടത്തുന്നതനിനയ് ഫണയ് അനുവദനിചനിടചണന്നയ്, കറഭാഡുകേള, ചകേടനിടങ്ങള,
പഭാലങ്ങള,  കുടനിചവള്ള  പദതനികേള,  മറ്റു  പവൃത്തനികേള  എന്നനിവ  തനിരനിചയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ പവൃത്തനിയുലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചര്ത്തനിടണയ്.

പധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജന

99 (5287)  ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് :
ശതീ  .     ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ് :
ശതീ  .     സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീനന് :
ശതീ  .     മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പധഭാന മനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി  കയഭാജന പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി
യനിടള്ള  വനിവനിധ  പവൃത്തനികേളക്കഭായനി  കവണനിവരുന്ന  തുകേചയത്രചയനലാം  അതനില്
കകേന-സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം എത്രചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല ഉലഭാദന വര്ദനവനിനുലാം, കേഭാര്ഷനികേ അനുബന
കമഖലകേളനില്  ചചറുകേനിട  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  എചനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് ഇതനില് ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജനയുചട നതീര്ത്തട ഘടകേത്തനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിടള്ള  പരമ്പരഭാഗത  ജലകസഭാതസ്സുകേളുചട  നവതീകേരണലാം  സലാംസഭാനചത്ത
കൂടുതല് പകദശങ്ങളനികലക്കയ് വലഭാപനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

*സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ)   പധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനി ഞഭായനി  കയഭാജന  പകേഭാരലാം  581.61  കകേഭാടനി

രൂപയുചട പദതനിയഭാണയ് കകേന സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിടള്ളതയ്.  കകേന-സലാംസഭാന

വനിഹനിതലാം  60:40  എന്ന  അനുപഭാതത്തനിലഭാണയ്.  (279.7992  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന

വനിഹനിതവലാം  186.5328 കകേഭാടനി രൂപ സലാംസഭാന വനിഹനിതവലാം)

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല ഉല്പഭാദന വര്ദനവനിനുലാം കേഭാര്ഷനികേ അനുബന

കമഖലയനില് ചചറുകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി പദതനി തുകേയുചട

10%  നതീക്കനിവചനിടണയ്.  ഉല്പഭാദന  വര്ദനവനിനുള്ള  ഇടവനിള  കൃഷനി  ജലകസചന

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായ  drip  &  sprinkler  irrigation,  കേടുലാംകൃഷനി  (ഇന്റെന്സതീവയ്  ഫഭാമനിലാംഗയ്)

ഒരുപ്പൂ  കൃഷനി  ചചയനിരുന്ന  ചനല്വയല്  ഇരുപ്പൂകൃഷനി,  മൂന്നഭാലാംവനിളയഭായനി  പചക്കറനി

കൃഷനി,  തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുന്ന ചനല്വയല് ചനല് കൃഷനി,  കൃഷനിയനില് യനവല്ക്കരണലാം,

കരഭാഗങ്ങളുചടയുലാം  കേതീടങ്ങളുചടയുലാം  നനിയനണലാം,  സജവ കൃഷനി,  സജവവള നനിര്മ്മേഭാണലാം

തുടങ്ങനി അനവധനി പവൃത്തനികേള ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന. ചചറുകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങളഭായ

കേഭാര്ഷനികേ വനിഭവങ്ങളുചട മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്,  ഭക്ഷല സലാംസരണലാം, മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളുചട

നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേഭാലനി വളര്ത്തല്,  കകേഭാഴെനി വളര്ത്തല്,  കതനതീച വളര്ത്തല്,  മത്സലലാം

വളര്ത്തല് മുതലഭായ പവൃത്തനികേളുലാം ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.

(സനി)  പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.സവ-ഡബന്യൂ.ഡനി.സനി.-യനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിടള്ള

പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസ്സുകേളുചട നവതീകേരണലാം ഇകപഭാള പദതനി ഏചറടുത്തനിടള്ള

പകദശത്തയ് മഭാത്രമഭായനി പരനിമനിതചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന. പുതനിയ പദതനികേള അനുവദനിക്കുന്ന

മുറയയ് കൂടുതല് പകദശങ്ങളനികലക്കയ് ഈ പവര്ത്തനങ്ങള വലഭാപനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.

എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിലാംഗനിചന്റെ പവര്ത്തനലാം

100 (5288) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് തകദ്ദേശസസ്വയലാം

ഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിചല  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിലാംഗനിചന്റെ  പവര്ത്തനലാം

തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പദതനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനില് പുകരഭാഗതനി

ചചകേവരനിക്കുവഭാന് സഹഭായകേരമല എന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനിലകണഭാ; എങനില് ഇസൗ

കപഭാരഭായ്മ എങ്ങചന പരനിഹരനിക്കുവഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

പദതനി വനിനനികയഭാഗലാം സലാംബനനിച നടപടനികേളനിലളചപചട എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  പവര്ത്തനലാം  പല  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
തൃപനികേരമല എന്ന ആകക്ഷപലാം പല കകേഭാണുകേളനില്നനിനലാം  ഉയര്ന്നയ്  വന്നനിടള്ളതയ്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടണയ്.  ഇപകേഭാരമുള്ള ആകക്ഷപങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി തകദ്ദേശഭരണ എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗചത്ത പഭാകദശനികേ സര്ക്കഭാരുകേളുമഭായനി
സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച  2017-18  വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറയ് പഖലഭാപനത്തനിചന്റെ
അനനഃസത്ത  ഉളചക്കഭാണ്ടുചകേഭാണ്ടുള്ള  തുടര്നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

നടപഭാകക്കണ പദതനികേളുചട മഭാര്ഗ്ഗകരഖ

101 (5289) ശതീ  .   ചജയനിലാംസയ് മഭാതക്യു :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചനന്  നഭായര്:  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള നടപഭാകക്കണ പദതനികേളുചട മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
പുറചപടുവനിചനിടകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേവലലാം  പദതനി  നനിര്വഹണലാം എന്നതനിലപരനി  സുസനിര  വനികേസനലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിഭഭാവനലാം  ചചയനിരനിക്കുന്ന  കേഭാരലങ്ങള  എചനലഭാചമന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനിവനിധ മനിഷനുകേള നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഭക്ഷലവനിളകേളനില്
സസ്വയലാംപരലഭാപത  കനടുന്നതനിനുലാം  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനി
നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേള ഉസൗന്നല് നല്കുനകണഭാ; എങനില് അവയുചട വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  എലഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലലാം പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവത്സര
പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായുള്ള  2017-18  വഭാര്ഷനികേ പദതനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആസൂത്രണ
സമനിതനിയുലാം  വര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം  അടനിയനരമഭായനി  രൂപതീകേരനിചയ്  മുചന്നഭാരുക്ക
പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  വനികേസനകരഖ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണയ്. കൂടഭാചത പദതനി ആസൂത്രണ നനിര്വഹണലാം സലാംബനനിച
വനിശദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളുലാം പുറചപടുവനിചനിടണയ്.

332/2020
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(ബനി)  തുടര്ചഭാസഭാദലതയുള്ള പരനിസനിതനിരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്ന, സഭാമൂഹല നതീതനി

മുറുചകേപനിടനിക്കുന്ന,  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയുചട  ഒരു  ഉയര്ന്ന  പനഭാവനികലക്കയ്

കകേരളചത്ത എത്തനിക്കുകേ എന്നതഭാണയ് ലക്ഷലലാം.  ഓകരഭാ വനികേസന കമഖലയനിചലയുലാം

നനിലവനിലള്ള പശ്നങ്ങള വനിശകേലനലാം ചചയ വനികേസന കേഭാഴെയ് ചപഭാടയ്, നയസമതീപനലാം, തനലാം

എന്നനിവ രൂപചപടുത്തനി കപഭാജക്ടുകേള രൂപചപടുത്തുന്ന രതീതനി അവലലാംബനിക്കണചമന്നയ്

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണയ്.  അകതഭാചടഭാപലാം സലാംകയഭാജന സഭാദലതകേള പകയഭാജന

ചപടുത്തുകേയുലാം  കവണലാം.  ഇത്തരത്തനില്  കപഭാജക്ടുകേള  ആവനിഷ്കരനിചയ്  സുസനിര

വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുകേയഭാണയ് ലക്ഷലലാം.

(സനി)  ഉണയ്.  മനിഷന്  പവര്ത്തനങ്ങള  പഭാകദശനികേ  പദതനികേളുമഭായനി

സലാംകയഭാജനിപനിക്കണചമന്നയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണയ്. ഭക്ഷലവനിളകേളുചട വനിള വനിസ്തൃതനിയുലാം

ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനില്  പഭാധഭാനലലാം  നല്കേനി  ഒരു  നനിശനിത

കേഭാലഭാവധനിക്കുളളനില്  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുചട  കേഭാരലത്തനില്  സസ്വയലാംപരലഭാപത

സകേവരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാചട കപഭാജക്ടുകേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ്

ലക്ഷലമനിടുനണയ്.

ചകേഭാലലാം കകേഭാര്പകറഷന് നടത്തനിവരുന്ന പവൃത്തനികേള

102 (5290) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലലാം നനിയമസഭഭാമണ്ഡലമുളചപടുന്ന പകദശത്തയ്  2015-16, 2016-17

വര്ഷങ്ങളനില്  ഏചതലഭാലാം  പവൃത്തനികേള  നടത്തുന്നതനിനയ്  ചകേഭാലലാം  കകേഭാര്പകറഷന്

ഫണയ് അനുവദനിചനിടചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; കറഭാഡുകേള, ചകേടനിടങ്ങള, പഭാലങ്ങള,

കുടനിചവള്ള പദതനികേള, മറ്റുപവൃത്തനികേള എന്നനിവ തനിരനിചയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ പവൃത്തനിയുലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേഭാലലാം  നഗരസഭഭാ  പകദശത്തയ്  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്

ചകേഭാലലാം  കകേഭാര്പകറഷന്  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പവൃത്തനികേളുചട

വനിശദവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :
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വര്ഷലാം കറഭാഡയ് 
തുകേ 

ചകേടനിടങ്ങള 
തുകേ 

കുടനിചവള്ള പദതനികേള
തുകേ 

2015-16 21,28,73,261 7,91,99,475

2016-17  5,56,27,290 5,80,000 41,60,000

(ബനി) എലഭാ പവൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചകേഴെനിഞ്ഞതഭാണയ്.

ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളനിചല തസ്തനികേകേള

103  (5291)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട തസ്തനികേകേള സലാംകയഭാജനിപനി
ചചകേഭാണയ് ഒറ സര്വതീസയ് ആക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  അതനിചന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാണയ്;  ഇതയ്
എന്നകത്തയയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുചമന്നഭാണയ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഒറ  സര്വതീസയ്  ആക്കനി മഭാറ്റുന്നതുചകേഭാണയ്  എചനഭാചക്ക ഗുണങ്ങളഭാണയ്
ലഭലമഭാകുകേ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലള്ള വകുപ്പുകേചള സലാംകയഭാജനിപനിക്കു
ന്നതനിനുലാം  ഒരു  ചപഭാതുസര്വതീസയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാര്
2016 ജനുവരനിയനിചല നയപഖലഭാപന പസലാംഗത്തനിലൂചട പഖലഭാപനിചനിടണയ്.

(ബനി)   പഖലഭാപനിക്കചപട  ഈ സര്ക്കഭാര്  നയലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  ത്രനിതല
പഞഭായത്തുകേളനിചലയുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിചലയുലാം  തസ്തനികേകേള  സലാംകയഭാജനിപനിചചകേഭാണയ്
ഒരു ചപഭാതുസര്വതീസയ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ചസഷലല് റൂളസയ് ഉണഭാക്കുന്നതനികലക്കയ്
കലഭാക്കല്  ഗവണ്ചമന്റെയ്  കേമ്മേതീഷചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിടണയ്.  കേമ്മേതീഷന്,  ബനചപട
സര്വതീസയ്  സലാംഘടനകേളുമഭായുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  പതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം
അവരുചട ആശങകേളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം മനസനിലഭാക്കഭാന് ചര്ചകേള നടത്തനിയനിടണയ്.
ഇതനിചന്റെ ചവളനിചത്തനില് ചസഷലല് റൂളസയ് തയഭാറഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച
വരുന. നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന മുറയയ് ഏകേതീകൃത വകുപയ് പഭാബലലത്തനില്
ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതഭാണയ്.
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(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിചല
ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം കസവനലാം കനരനിടയ് ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണയ്
ഒരു  ചപഭാതുസര്വതീസയ്  ഉണഭാക്കുകേ  എന്ന  ആശയത്തനിചന്റെ  ലക്ഷലലാം.  അധനികേഭാര
വനികകേനതീകേരണത്തനിചന്റെയുലാം അധനികേഭാര സകേമഭാറത്തനിചന്റെയുലാം പകയഭാജനലാം പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് ലഭലമഭാകുലാം എന്നതഭാണയ് ഇതനിചന്റെ ഗുണലാം.

എല്.ഡനി. സടപനിസ്റ്റേയ്

104 (5292) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളനില്  ആവശലമഭായ  എല്.ഡനി.  സടപനിസ്റ്റുകേള
നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എല്.ഡനി.  സടപനിസ്റ്റുകേള  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേള
ഏചതഭാചക്കചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിവള്ള പസ്തുത തസ്തനികേകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ചചയന്നതനിനുലാം
നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുമഭായനി സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേളുചട വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ:

(ഡനി)  മഭാകവലനിക്കര  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ്  ഓഫതീസനില്  നനിലവനിലള്ള,  റതീ
ഡനികപഭായ്ചമന്റെയ്  വഴെനി  നനിയമനിക്കുന്ന  എല്.ഡനി.ക്ലർക്കയ്  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനിനയ് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദഭാമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  പസ്തുത  തസ്തനികേകേള  സലാംസഭാനചത്ത  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളനില്
നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പനി.എസയ്.സനി.  മുഖഭാനനിരലാം  കനരനിടയ്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം
സസ്വതീകേരനിചനിടള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. പഞഭായത്തയ് വകുപനിനയ് കേതീഴെനില് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് സടപനിസ്റ്റേയ്
തസ്തനികേ നനിലവനിലനില. ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേളനില് മഭാത്രമഭാണയ് സടപനിസ്റ്റേയ് തസ്തനികേകേള
നനിലവനിലള്ളതയ്. ഗഭാമവനികേസന വകുപനിനയ് കേതീഴെനിലള്ള അഞയ് കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തുകേളനില്
നനിലവനില് എല്.ഡനി. സടപനിസ്റ്റേയ് തസ്തനികേയനില് ഒഴെനിവണയ്.

(ബനി)  ചകേഭാലലാം ജനിലയനിചല പത്തനഭാപുരലാം കബഭാക്കയ്,  പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിചല
പനളലാം കബഭാക്കയ്,  കകേഭാടയലാം ജനിലയനിചല മഭാടപളളനി കബഭാക്കയ്,  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിചല
പഭാറക്കടവയ് കബഭാക്കയ്, കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല തലകശരനി കബഭാക്കയ്.
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(സനി)  പസ്തുത ഒഴെനിവകേള പതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേളഭായനി പനി.എസയ്.സനി.ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ്
ചചയനിടണയ്.

(ഡനി)  മഭാകവലനിക്കര കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തനിചല റതീ-ഡനികപഭായ്ചമന്റെയ്  ക്ലറനിക്കല്
തസ്തനികേയനിചല ഒഴെനിവയ് സലാംബനനിച ചപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ്
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഇ)  പനി.എസയ്.സനി.  മുഖഭാനരലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിയമനിക്കചപടുന്നവര്
തചന്നയഭാണയ് റതീ-ഡനികപഭായ്ചമന്റെയ് ക്ലറനിക്കല് തസ്തനികേയനില് മഭാറനി നനിയമനിക്കചപടുന്നതയ്.

ആകരഭാഗല പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗലാം

105 (5293)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണവകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലള്ള  ആകരഭാഗല  പരനികശഭാധന
വനിഭഭാഗലാം കഹഭാടലകേളനിലലാം മറയ് സഭാപനങ്ങളനിലലാം പരനികശഭാധനകേള നടത്തഭാറുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് ആകരഭാഗല പരനികശഭാധന വനിഭഭാഗലാം നടത്തനിയ പരനികശഭാധനകേള,
കേചണത്തലകേള, സഭാപനങ്ങളുചട കപരയ് എന്നനിവ , ജനില തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നഭാളനിതുവചരയഭായനി
പഴെകേനിയ ഭക്ഷണങ്ങള, വൃത്തനിഹതീനമഭായ സഭാഹചരലലാം ഇവ ഉളചപടുന്ന വതീഴ്ചകേളുചട
കപരനില് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണവകുപനിനയ് കേതീഴെനിലള്ള ആകരഭാഗല പരനികശഭാധന വനിഭഭാഗലാം
എത്ര  സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്;  ഓകരഭാന്നനില്  നനിനലാം
ഈടഭാക്കനിയ  പനിഴെ  എത്ര  രൂപയഭാണയ്;  എത്ര  സഭാപനങ്ങളുചട  സലസന്സയ്
റദ്ദേഭാക്കനിയനിടണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കള  ഉണഭാക്കുകേയുലാം,  വനിതരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ചചയന്ന
സഭാപനങ്ങളനിചല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  പകതലകേ  ഡസയ്  കകേഭാഡയ്  നനിലവനിലകണഭാ;
ഉചണങനില് എനഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
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(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നഭാളനിതുവചരയഭായനി
പഴെകേനിയ  ഭക്ഷണങ്ങള,  വൃത്തനിഹതീനമഭായ  സഭാഹചരലലാം  എന്നനിവ  ഉളചപചടയുള്ള
വതീഴ്ചകേളുചട  കപരനില്  ഗഭാമ  പകദശത്തുള്ള  794  സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  1,34,450  രൂപ പനിഴെയഭായനി ഈടഭാക്കുകേയുലാം  24  സഭാപനങ്ങളുചട
സലസന്സയ് റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം ചചയനിടണയ്. നഗരസഭകേളനില് നനിനള്ള വനിവരലാം കശഖരനിച
ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  ഇല.

എ.ഡനി.എഫയ്. വര്ക്കുകേള

106 (5294) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചനനഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന
എ.ഡനി.എഫയ്. വര്ക്കുകേളുചട നനിലവനിചല സനിതനി സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചനനഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി  മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന
എ.ഡനി.എഫയ് വര്ക്കുകേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന.

അനധനികൃത മണചലടുപയ്

107 (5295) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനയ്  കശഷലാം  കേഭാസര്കകേഭാടയ്
ജനിലയനില് എത്ര മണല് കലഭാറനികേള പനിടനികൂടനിയനിടണയ്;

(ബനി)  അനധനികൃത  മണചലടുപയ്  തടയഭാന്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിടള്ളതയ്;

(സനി)  അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  കകേരളത്തനികലക്കയ്  മണല്ചകേഭാണയ്
വരുന്ന  പദതനി  നനിലവനില്  ഉകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  ഏചതങനിലലാം  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിടകകണഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കകേഭാടയ്  ജനിലയനിചല  മണല്  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
പുഴെകേളനില് നനിനലാം  'ഇ-മണല്'  സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി മണല് വഭാരുന്നതനിനയ്  അനുമതനി
നല്കുകമഭാ?

*സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മണല്
കലഭാറനികേള പനിടനികൂടനിയനിടനില.

(ബനി)  കകേരള  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണവലാം മണല്വഭാരല് നനിയനണവലാം ആക്ടയ്
2001  പകേഭാരലാം  ഒരു  ജനിലയനില്  സനിതനി  ചചയന്ന  കേടവനിചല  അചലങനില്
നദതീതതീരത്തനിചല  മണല്വഭാരല്  നയനനിക്കുന്നതയ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന
കേടവകേമ്മേനിറനികേളഭാണയ്. ടനി കേമ്മേറനിയുചട തതീരുമഭാനപകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള ഇക്കഭാരലത്തനില്
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  കകേരളത്തനികലക്കയ്  മണല്  ചകേഭാണ്ടു
വരുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  നല്കേനിചക്കഭാണയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപയ്  ഉത്തരവയ്
പുറചപടുവനിചനിടനില.

(ഡനി)  ഈ വകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനില് നല്കേനിയ ഇളവകേള

108 (5296) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു കശഷലാം ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ
ചടങ്ങളനില് ഇളവയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി എചനങനിലലാം ഉത്തരവകേള ഇറക്കനിയനിടകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനു  കശഷലാം  സർക്കഭാർ,
ചടങ്ങളനില് ഇളവയ് നല്കേനിയ കകേസുകേള ഏചതലഭാമഭാണയ്; ജനില തനിരനിചയ്, ബനില്ഡനിലാംഗയ്
വനിശദഭാലാംശലാം അടക്കലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില് സഹസറസയ് ബനില്ഡനിലാംഗുകേള,  ഫയര് ആൻഡയ് റസന്യൂ  NOC
ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  തടസമുണഭായനിരുന്നവ ഏചതലഭാമഭാണയ്;  അവയയ്  NOC  ലഭനിചതനിനു
കശഷമഭാകണഭാ അനുമതനി നല്കേനിയനിടള്ളതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ചകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങളനില്  ഇളവയ്  അനുവദനിചയ്  പുറചപടുവനിചനിടള്ള  ഉത്തരവകേള
സലാംബനനിചയ് ജനില തനിരനിചള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിചല  ഗവണ്ചമന്റെയ്  ആയുര്കവദ  കകേഭാകളജനിചന്റെ
പുതനിയ  കപ  വഭാര്ഡയ്  ചകേടനിടലാം  സഹസറസയ്  ചകേടനിടമഭായനിരുന.  ആയതയ്  കകേരളഭാ
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ബനില്ഡനിലാംഗയ്  റൂളസയ്  അദലഭായലാം  XVII  പകേഭാരമുള്ള  കസഫനി
ചപഭാവനിഷന്സയ്  കഫഭാര്  സഹസറസയ്  ബനില്ഡനിലാംഗയ്  പകതലകേനിചലാം  ചടലാം  117
പഭാലനിക്കുനണഭായനിരുന്നനില.  ഫയര്  NOC  ലഭനിക്കഭാചതയഭാണയ്  ചകേടനിടത്തനിനയ്
27-5-2016-ചല  സ.ഉ.  (ആര്.റനി)  നമ്പര്  1758/2016/തസസ്വഭവ.  പകേഭാരലാം  ചകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനില് ഇളവനുവദനിചയ് ചകേടനിടലാം ക്രമവല്ക്കരനിചയ് നല്കേനിയതയ്.

ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി

109 (5297) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയനില്  2011-16  കേഭാലയളവനില്  കകേനസര്ക്കഭാര്
കകേരളത്തനിനഭായനി അനുവദനിച തുകേ എത്രയഭാണയ്;

(ബനി)  ചതഭാഴെനില്  ചചയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എത്ര  രൂപയഭാണയ്
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് നല്കുവഭാന് കുടനിശനികേയുളളതയ്;

(സനി)  കുടനിശനികേത്തുകേ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിടകണഭാ;
എങനില്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനി  എചനനലാം  തുകേ  എന്നകത്തക്കയ്  ലഭലമഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുചമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) മഹഭാതഭാ ഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയനില് 2011-16
കേഭാലയളവനില്  കകേന  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചതയ്  ആചകേ  665326.04  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണയ്.

(ബനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത 63639.52 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം 2017-18
വര്ഷചത്ത ഇകതവചരയുള്ള 4892.06 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഉളചപചട ആചകേ 68531.58
ലക്ഷലാം രൂപ ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കൂലനി കുടനിശനികേയഭായുണയ്.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത അവനിദഗ്ദ്ധ  കേഭായനികേ  കൂലനിയനിനത്തനിചല
കുടനിശനികേ തതീര്ക്കഭാന് 75923.31 ലക്ഷലാം രൂപ ആവശലമഭായനിരുചന്നങനിലലാം 12283.79 ലക്ഷലാം
രൂപ  മഭാത്രമഭാണയ്  കകേന  സര്ക്കഭാര്  10-4-2017-ല്  അനുവദനിചതയ്.  കശഷനിക്കുന്ന
കവതന കുടനിശനികേ  തഭാമസലാംവനിനഭാ അനുവദനിക്കണചമന്നഭാവശലചപടയ്  ബഹുമഭാനചപട
കകേന  ഗഭാമവനികേസന  മനനിക്കുലാം  2016-17-ചല  കൂലനി  കുടനിശനികേയുലാം  2017-18-ചല
പദതനി  തുകേയുലാം  അടനിയനരമഭായനി  അനുവദനിക്കണചമന്നഭാവശലചപടയ്  കകേന  ഗഭാമ
വനികേസന മനഭാലയത്തനിലലാം കേത്തുകേള നല്കേനിയനിടണയ്. എന്നഭാല് ഫണയ് അനുവദനിചയ്
കകേന സര്ക്കഭാര് ഇകതവചര ഉത്തരവയ് പുറചപടുവനിചനിടനില.
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മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജന പദതനി

110 (5298) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജന  പദതനികേള  ഒനലാംതചന്ന
ഫലപദമഭാകുന്നനില എന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഫലപദമഭായനി, ജനങ്ങളുചട ആശങ അകേറനി മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം,
ഫലപദമഭായനി നടത്തുന്നതനിനയ് ഉപയുക്തമഭായ ഏചതങനിലലാം പദതനി പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ് അറവശഭാല മഭാലനിനലങ്ങളുലാം,  കകേഭാഴെനിക്കടകേളനില് നനിനമുള്ള
അവശനിഷങ്ങളുലാം,  വതീടമഭാലനിനലങ്ങളുലാം  കേക്കൂസയ്  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്
ചപഭാതുനനിരത്തുകേള, ഒഴെനിഞ്ഞപറമ്പുകേള, ജലഭാശയങ്ങള ഇവയനില് നനികക്ഷപനിക്കുന്നതഭായ
പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിടകണഭാ;  എങനില്  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേളനില്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കുടനിചവള്ള  കസഭാതസ്സുകേചളകപഭാലലാം  മലനിനമഭാക്കനി  പകേര്ചവലഭാധനികേള
ക്കനിടയഭാക്കുന്ന ഈ പവണത തടയഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.  സലാംസഭാനചത്ത രൂക്ഷമഭായ മഭാലനിനല പശ്നലാം ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിചവരുനണയ്.  സജവമഭാലനിനലലാം

ഉറവനിടങ്ങളനില്തചന്ന  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  വനികകേനതീകൃത  കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലാംഗയ്

സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ ചവര്മനി കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലാംഗയ്/റനിലാംഗയ് കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലാംഗയ്/ബക്കറയ് കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്/

കേലലാം  കേകമ്പഭാസ്റ്റേയ്/  ബകയഭാബനിന്  മുതലഭായ  കേകമ്പഭാസ്റ്റേനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുലാം

ബകയഭാ ഗലഭാസയ് പഭാന്റെയ് സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുലാം മുന്തൂക്കലാം നല്കേനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.

നനിലവനിലള്ള  കകേനതീകൃത  ഖരമഭാലനിനല  സലാംസരണ  കകേനങ്ങള  കുറമറതഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

പദതനികേളുലാം  നനിലവനിലണയ്.  വൃത്തനിയഭാക്കനി  തരലാംതനിരനിക്കചപട  അസജവമഭാലനിനലലാം

വതീടുകേളനില് നനിനലാം സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം കശഖരനിചയ്  പുനനഃചലാംക്രമണത്തനിനഭായനി

സകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിചനിടണയ്.  ഖരമഭാലനിനല മഭാകനജുചമന്റെയ് ചടലാം

2016,  പഭാസ്റ്റേനികേയ്  കവസ്റ്റേയ്  മഭാകനജ യ്ചമന്റെയ്  ചടലാം  2016,  ഇ-കവസ്റ്റേയ്  മഭാകനജുചമന്റെയ്  ചടലാം

2016  ഇവയുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  ബഭാന്ഡയ്  ഓണര്/ഉല്പഭാദകേര്/ഡതീലര്മഭാര്

തുടങ്ങനിയവര് എകയ്റന്റെഡയ് ചപഭാഡന്യൂകസഴയ് ചറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി പകേഭാരലാം സസ്വകമധയഭാകയഭാ
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തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചര്നചകേഭാകണഭാ എടുകക്കണ ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം

നനിറകവറചപടുന്നതനിനുള്ള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേളുലാം  തുടങ്ങനിയനിടണയ്.  സലാംസഭാനത്തനി

നകേത്തുതചന്ന  റതീസസക്കനിള  വലവസഭായമഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കപഭാത്സഭാഹന

നടപടനികേളക്കുലാം  തുടക്കലാം  കുറനിചനിടണയ്.  കൂടഭാചത  ശുചനിതസ്വലാം,  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം

എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  ഊന്നല്  നല്കുന്ന  ബൃഹത്തഭായ  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനി

ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട മനിഷന് മഭാതൃകേയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടണയ്.

(സനി)  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിടണയ്.  ലഭലമഭാകുന്ന  പരഭാതനികേളനിന്കമല്  1994-ചല  പഞഭായത്തയ്

രഭാജയ് ആക്ടയ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആക്ടയ് എന്നതീ നനിയമങ്ങളനിചല വലവസകേള പകേഭാരലാം

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ബനചപട തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ്

നല്കേനിയനിടണയ്.

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ശദയനില്ചപടഭാല്  സ്റ്റേഭാറന്യൂടറനി  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണയ്.

നഗരസഭകേളനിചല ആകരഭാഗലവനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര് രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് പരനികശഭാധന

നടത്തുകേയുലാം കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയനണയ്.

ചചറുകേനിട വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം കേടകേളക്കുമുള്ള സലസന്സയ്

111 (5299) ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം ചചറുകേനിട  വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം,

കേടകേളക്കുലാം സലസന്സയ് എടുക്കുന്നതനിനുലാം, പുതുക്കുന്നതനിനുലാം പുതനിയ മഭാനദണ്ഡങ്ങള

നനിശയനിചയ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിടകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസന്സയ്  പുതുക്കുകമ്പഭാഴള്ള പുതനിയ വലവസകേള മൂലലാം  ചചറുകേനിട

കേചവടക്കഭാര് അനുഭവനിക്കുന്ന പയഭാസങ്ങള ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;  എങനില് അവ

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) നനിലവനിചല വലവസകേള പകേഭാരലാം ഡനി&ഒ സലസന്സയ് പുതുക്കുകമ്പഭാള

ചചറുകേനിട കേചവടക്കഭാര്ക്കയ് പയഭാസങ്ങളുള്ളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില.
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സഭാലാംസഭാരനികേ നനിലയത്തനില് ജനിലാംകനഷലലാം

112 (5300) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചനിറയനിന്കേതീഴെയ് തഭാലൂക്കനിചല കേനിഴവനിലലാം പഞഭായത്തയ് ഒന്നഭാലാം വഭാര്ഡനിചല
സഭാലാംസഭാരനികേ  നനിലയത്തനില്  ഏചതങനിലലാം  സഭാപനലാം  പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
ആരഭാണയ് അതയ് പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതയ്; വഭാടകേ ഈടഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ  നനിലയത്തനില്  ജനിലാംകനഷലലാം  നടത്തഭാന്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിടകണഭാ;  എങനില്  ഏതു  വലവസകേള  പകേഭാരലാം;  പവര്ത്തന  സമയലാം
ക്രമതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(സനി)  ഇവനിചട  രഭാപകേചലകനല നടക്കുന്ന സഭാമൂഹലവനിരുദ പവര്ത്തനങ്ങചള
ക്കുറനിചയ് കപഭാലതീസനില് പരഭാതനി ലഭനിച കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ ;

(ഡനി)  പരനിസരവഭാസനികേളക്കഭാചകേ ഭതീഷണനിയഭായ ഈ നനിലയലാം പഞഭായത്തയ്
ഏചറടുത്തയ്  നഭാടകേഭാരുചട  സസസ്വരലജതീവനിതലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  അതനിചന
ഉപകേഭാരപദമഭായ ആവശലത്തനിനയ് ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഴവനിലലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല  ഒന്നഭാലാം  വഭാര്ഡഭായ  പുരവൂരനില്
പഞഭായത്തനിചന്റെ ഉടമസതയനിലള്ള ചകേടനിടത്തനിചന്റെ തഭാഴെചത്ത നനിലയനില്  പഞഭായത്തനിചന്റെ
സഭാലാംസഭാരനികേ നനിലയലാം പവര്ത്തനിക്കുന.  ഇവനിചട പഞഭായത്തനില്നനിനലാം ദനിവകസന
നഭാലയ് ദനിനപത്രങ്ങള നല്കേനി വരുന.  നഭാടകേഭാര് പത്രപഭാരഭായണത്തനിനുകവണനി ഈ
കകേനലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുനണയ്.  ഈ ചകേടനിടത്തനിനയ്  മുകേളനില് രണഭാമതയ്  പകതലകേലാം
ചകേടനിയുണഭാക്കനിയ  ഹഭാളനില്  പഞഭായത്തയ്  2006-07  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  പകേഭാരലാം
വഭാങ്ങനിയ ഉപകേരണങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചയ് യുവജനങ്ങളുചട ചഹല്ത്തയ് ക്ലബയ് പവര്ത്തനി
ക്കുനണയ്.  പഞഭായത്തനിചന്റെ നനിയനണത്തനിലണയ് ചഹല്ത്തയ് ക്ലബയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.
ഇവനിചട  പകതലകേ  വഭാടകേകയഭാ  വരനിസലാംഖലകയഭാ  ഈടഭാക്കുന്നനില.  യുവജനങ്ങളുചട
ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണത്തനിനുകവണനി സസൗജനലമഭായഭാണയ് ഈ കകേനലാം പവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ  നനിലയത്തനിചന്റെ  മുകേളനിലചത്ത  ഹഭാളനില്  പഞഭായത്തയ്
ചഹല്ത്തയ് ക്ലബയ് നടത്തുനണയ്. യുവജനങ്ങളക്കയ് സസൗജനലമഭായഭാണയ് ഈ സസൗകേരലലാം
ഏര്ചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. ചഹല്ത്തയ് ക്ലബനിനയ് പകേല് സമയലാം (രഭാവനിചല 6 മുതല്
സവകുന്നരലാം 6 വചര) മഭാത്രമഭാണയ് പവര്ത്തനഭാനുമതനി.
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(സനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ഡനി)  പഞഭായത്തയ്  പസനിഡന്റെനിചന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  വഭാര്ഡയ്  ചമമ്പറുലാം

ജനപതനിനനിധനികേളുലാം  ഉകദലഭാഗസരുലാം  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  സവകേനിടയ്  ആറയ്

മണനിക്കുകശഷവലാം  ചഹല്ത്തയ്  ക്ലബയ്  പവര്ത്തനിക്കഭാറുചണന്നയ്  സലവഭാസനികേള

അഭനിപഭായചപട സഭാഹചരലത്തനില്, ചഹല്ത്തയ് ക്ലബയ് പവര്ത്തനിക്കുന്ന മുകേളനിലചത്ത

ഹഭാള തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി പൂടകേയുലാം ചചയനിടണയ്. ഉടന്തചന്ന ബനചപടവരുചടയുലാം

സലവഭാസനികേളുചടയുലാം ഒരു കയഭാഗലാം വനിളനിചകചര്ത്തയ് ചഹല്ത്തയ് ക്ലബനിചന്റെ നടത്തനിപനിനയ്

ഭഭാരവഭാഹനികേചള ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതുലാം സമയക്ലനിപത ഉറപ്പു വരുത്തനിയകശഷലാം മഭാത്രലാം

ചഹല്ത്തയ്  ക്ലബയ്  തുറന്നയ്  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള

പഞഭായത്തയ് കേമ്മേനിറനിയനില് ചര്ച ചചയയ് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതുമഭാണയ്. കൂടഭാചത ടനി ചകേടനിടത്തനിചല

തഭാഴെചത്ത  നനിലയനില്  ഒന്നഭാലാം  വഭാര്ഡനിചല  കസവഭാഗഭാലാം  (ഗഭാമകകേനലാം)  ഉടന്

പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് പ ഞഭായത്തയ് തതീരുമഭാനനിചനിടണയ്.

പുതുതഭായനി രൂപതീകൃതമഭായ നഗരസഭകേള

113 (5301) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :

ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :

ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകൃതമഭായ  നഗരസഭകേളക്കയ്  പകതലകേമഭായനി

എചനങനിലലാം സഹഭായ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  നഗരസഭക്കയ്  ആവശലമഭായ  സ്റ്റേഭാഫയ്  പഭാകറണ്  പകേഭാരമുള്ള

ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  സ്റ്റേഭാഫയ്  പഭാകറണ്  പകേഭാരമുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുചട  നനിയമനങ്ങള

പൂര്ണ്ണമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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തലകശരനിയനിചല പവൃത്തനികേള

114 (5302) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-യുചട ആസ്തനിവനികേസന ഫണനില് തലകശരനി  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനില്  എചനലഭാലാം  പവൃത്തനികേള  ആണയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിനയ്

കേതീഴെനില് ഉള്ളചതന്നയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ പവൃത്തനിയുചട  നനിലവനിലള്ള അവസ

എനഭാണയ്;

(ബനി) ഏചതലഭാലാം പവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിടണയ്;

(സനി)  ഇനനിയുലാം  ഡനി  പനി  ആര് സമര്പനിക്കഭാത്ത എത്ര പവൃത്തനികേള ആണയ്

ഉള്ളതയ്; ഇതനിചന്റെ കേഭാരണലാം എനഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തലകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  എലാം.എല്.എ.-യുചട  ആസ്തനി

വനികേസന  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലള്ള  മുഴവന്

പവൃത്തനിയുലാം സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17  വര്ഷചത്ത  എലാം.എല്.എ.-യുചട  ആസ്തനി  വനികേസന

ഫണനില് തലകശരനി  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല തഭാചഴെപറയുന്ന പവൃത്തനികേളഭാണയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലള്ളതയ്.

1. രഭാജഭാസയ്  കേലഭായനി  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിചസന്സറനി  കേണക്ഷന്  കറഭാഡയ്

നവതീകേരണലാം.

2. ചനലരനിപറമ്പയ് കകേഭാടഭായനി കൂകലഭാലാം കറഭാഡയ് നവതീകേരണലാം.

3. 4 സഹമഭാസ്റ്റേയ് സലറയ് - തലകശരനിയനിചല വനിവനിധ സലങ്ങള

കമല്പറഞ്ഞ പവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

(സനി  &ഡനി)  കമല്പറഞ്ഞ  3  പവൃത്തനികേളുചടയുലാം ഡനി.പനി.ആര്.  അടനിയനരമഭായനി

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.
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ഒറത്തവണ നന്നഭാക്കല് പദതനി

115  (T*5303)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
ഒറത്തവണ  നന്നഭാക്കല്  പദതനി  പകേഭാരലാം  എത്ര  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളക്കയ്  ഫണയ്
അനുവദനിചനിടണയ്;

(ബനി) ഇവയുചട മണ്ഡലലാം തനിരനിചള്ള വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഫണയ് അനുവദനിചനിടനില.

ചതരുവനഭായ ആക്രമണങ്ങള

116 (5304) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നയ് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചതരുവനഭായ  ആക്രമണങ്ങള  വതീണ്ടുലാം  വര്ദനിച  വരുന്നതഭായുള്ള
റനികപഭാര്ടകേള ശദയനില് വന്നനിടകണഭാ;

(ബനി)  ആറനിങ്ങലനിനയ്  സമതീപമുണഭായ  ആക്രമണത്തനില്  കുഞകൃഷ്ണന്
എന്നയഭാള മരനിച  സലാംഭവലാം  ചതരുവനഭായ നനിയനണ നടപടനികേള ഫലവത്തഭാവന്നനില
എന്നതനിചന്റെ ചതളനിവകല;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം സസ്വതീകേരനിച നനിയനണ
നടപടനികേളുചട വനിവരവലാം ചചലവഴെനിച തുകേയുചട വനിവരങ്ങളുലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ചതരുവനഭായ  ആക്രമണവമഭായനി  ബനചപട  ഒറചപട  സലാംഭവങ്ങള
ശദയനില്ചപടനിടണയ്.  എന്നഭാല് ചതരുവനഭായ ആക്രമണങ്ങള വര്ദനിച വരുന്നതഭായുള്ള
റനികപഭാര്ടകേള ശദയനില്ചപടനിടനില.

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(ബനി) അല.

(സനി) ചതരുവനഭായ നനിയനണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അനനിമല് ബര്ത്തയ് കേണ്കട്രൈഭാള
കപഭാഗഭാലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളുലാം നഗരസഭകേളുലാം സഹകേരനിചയ്
ജനിലയനിചല  നനിശനിത  കകേനങ്ങളനില്  ചതരുവയ്  നഭായചള  എത്തനിചയ്  വനലലാംകേരനിചയ്
തനിരനിചകേ വനിടുന്ന പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചവരുന.  കൂടഭാചത ചപഭാതുനനിരത്തുകേള
മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേളുലാം  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  എ.ബനി.സനി.
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേള  11,57,33,289 രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിടള്ളതനില്  31-3-2017  വചര  3,01,19,117  രൂപ  ചചലവഴെനിചനിടണയ്.
കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  9,52,31,554  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയതനില്
23,24,202 രൂപ ചചലവഴെനിചനിടണയ്.

തതീരകദശ നനിയനണ നനിയമങ്ങള

117 (5305) ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേടലലാം കേഭായലലാം കതഭാടുകേളുലാം ചനല്പഭാടങ്ങളുലാം ഇടകേലര്ന്ന സവപനിന് നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം നനിലവനിലള്ള ഭവനങ്ങള പുതുക്കനിപണനിയുന്നതനിനുലാം
തതീരകദശ നനിയനണ നനിയമങ്ങള ബഭാധകേമഭായതനിനഭാല് സഭാധഭാരണക്കഭാര് ബുദനിമുട
നുഭവനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ; ഈ ബുദനിമുടകേൾ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ചവള്ളലാം,  സവദക്യുതനി,  കറഷന് കേഭാര്ഡയ്  എന്നനിവ ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
നമ്പര് നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ചപടനിടണയ്. 1500  സസ്വയര് ഫതീറയ്  വചരയുള്ള വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കയ് യു.എ.
നമ്പര് നല്കേനി തഭാല്ക്കഭാലനികേ റസനിഡന്ഷലല് സര്ടനിഫനിക്കറയ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്
അതഭാതയ് പഞഭായത്തയ്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കയ് അധനികേഭാരലാം നല്കേനി
16-11-2016-ചല  സ.ഉ.  (എലാംഎസയ്)  നമ്പര്  170/16/തസസ്വഭവ  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവയ് പുറചപടുവനിചനിടണയ്.  ഇപകേഭാരലാം നല്കുന്ന തഭാല്ക്കഭാലനികേ റസനിഡന്ഷലല്
സര്ടനിഫനിക്കറയ്  കറഷന്  കേഭാര്ഡയ്,  സവദക്യുതനി  കേണക്ഷന്,  കുടനിചവള്ള  കേണക്ഷന്,
കവഭാടര് പടനികേയനില് കപരയ് കചര്ക്കല് എന്നനിവയയ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. കകേരള
കകേഭാസ്റ്റേല് കസഭാണ് മഭാകനജുചമന്റെയ്  അകതഭാറനിറനിക്കയ്  സമര്പനിചനിടള്ള അകപക്ഷകേളനികനല്
അനുകൂല  തതീരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  അത്തരലാം  ചകേടനിടങ്ങളക്കയ്  നമ്പര്
നല്കുന്നതഭാണയ്.
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പഞഭായത്തയ് രഭാജയ് നനിയമങ്ങളനില് കഭദഗതനി

118 (5306) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനിലവനിലള്ള പഞഭായത്തയ് രഭാജയ് നനിയമങ്ങള പകേഭാരലാം പഞഭായത്തനിചല

വതീടുകേളുചട ഉടമസഭാവകേഭാശലാം മഭാറനി നല്കുന്നതനിനുള്ള കസവനത്തനിനയ് മനിനനിമലാം എത്ര

ദനിവസങ്ങളഭാണയ് നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നചതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വസ്തു സകേമഭാറലാം സലാംബനനിച രജനികസ്ട്രഷന് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ

കശഷവലാം  ചകേടനിടങ്ങളുചട  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  പഞഭായത്തു  രജനിസ്റ്റേറുകേളനില്  മഭാറലാം

വരുത്തുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലള്ള  പഞഭായത്തയ്  രഭാജയ്  നനിയമ  പകേഭാരലാം  കേഭാലതഭാമസലാം

കനരനിടുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാള  പുതുക്കനിയ  രജനികസ്ട്രഷന്  നനിയമ  പകേഭാരലാം  വസ്തു  സകേമഭാറലാം

ചചയകമ്പഭാള വലക്തനികേളുചട കഫഭാകടഭാ, പഭാന്കേഭാര്ഡയ് നമ്പര്, കവഭാടര് ഐ.ഡനി. നമ്പര്,

ആധഭാര് കേഭാര്ഡയ് നമ്പര് എന്നനിവ കരഖചപടുത്തുന്നതനിനഭാല് പഞഭായത്തു കരഖകേളനില്

ഉടമസഭാവകേഭാശലാം മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുന്നതയ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പഞഭായത്തയ്  രഭാജയ്  നനിയമങ്ങളനില്  ഇതു  സലാംബനനിച  കഭദഗതനികേള

വരുത്തനി ജനങ്ങളക്കയ് ചമചചപട കസവനലാം നല്കുന്നതയ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2011-ചല  കകേരള  പഞഭായത്തയ്  രഭാജയ്  (വസ്തു  നനികുതനിയുലാം  കസവന

ഉപനനികുതനിയുലാം സര്ചഭാര്ജുലാം) ചടത്തനില് ചടലാം 23 എ(1) പകേഭാരലാം ഉടമസഭാവകേഭാശലാം

പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  സകേമഭാറലാം  ചചയന്നതനിനുലാം  രജനിസ്റ്റേറനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുന്നതനിനുലാം

ഇരുകേക്ഷനികേളുലാം അകപക്ഷ കബഭാധനിപനിക്കുകേയുലാം അതനിചലഭാരു കേക്ഷനി രജനിസ്റ്റേര് പകേഭാരമുള്ള

ഉടമസനഭായനിരനിക്കുകേയുലാം  ചചയന്ന  പക്ഷലാം  ചസക്രടറനി  രജനിസ്റ്റേര്  പരനികശഭാധനിചയ്

കേഴെനിയുന്നത്രകവഗലാം അതനില് സകേമഭാറലാം കരഖചപടുകത്തണതഭാചണന്നയ് വലവസ ചചയനിടണയ്.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി&ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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കകേരളത്തനിചല ശുചനിതസ്വ നഗരങ്ങള

119 (5307) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേന നഗര വനികേസന മനഭാലയലാം നടത്തനിയ സര്കവയനില് കകേരളത്തനില്
ശുചനിതസ്വനഗരങ്ങളനില എന കേചണത്തുകേയുണഭാകയഭാ ;

(ബനി)  ആദല  250  സഭാനങ്ങളനില് കകേരളത്തനിചല ഒരു നഗരത്തനിനുലാം ഉളചപടഭാന്
കേഴെനിഞ്ഞനില എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(സനി)  ഇതനില് കകേരളത്തനില് നനിന്നയ് ഏറവലാം ഉയര്ന്ന റഭാങയ് ലഭനിച നഗരകമതഭാണയ്;
എങനില് എത്രയഭാണയ് ആ നഗരത്തനിചന്റെ റഭാങയ്;

(ഡനി)  തുറസഭായ  സലങ്ങളനില്  മല  വനിസര്ജനമനിലഭാത്ത  നഗരങ്ങളക്കുലാം
ശഭാസ്ത്രതീയ  ഖരമഭാലനിനലസലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനമുളള  നഗരങ്ങളക്കുലാം  സര്കവയനില്
ഉയര്ന്ന റഭാങയ് ലഭനിച കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ;

(ഇ) എങനില് ഈ കമഖലയനിൽ കകേരളത്തനിചന്റെ പരനിമനിതനികേള പരനിഹരനിക്കഭാന്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്, റഭാങയ്-254

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിചനിടണയ്.  പരഭാമര്ശനിത കേഭാരലങ്ങള സര്കവയനില് ഉപകയഭാഗനി
ക്കചപട രണയ് സൂചകേങ്ങളഭായനിരുന.

(ഇ)  സസ്വച്ഛയ്  സര്കവക്ഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടത്തചപടുന്ന സര്കവയനില്  വനിവരലാം
കശഖരനിക്കചപടുന്ന  പധഭാന  ഘടകേങ്ങളഭായ  (1)  ഖരമഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
(2) വലക്തനിഗത, കേമ്മേന്യൂണനിറനി, പബനിക്കയ് കടഭായയ് ലറ്റുകേള (3) ചവളനിയനിട വനിസര്ജന രഹനിത
സനിറനി (4) വനിവര വനിജ്ഞഭാനവലഭാപനലാം, വനിവരസഭാകങതനികേവനിദല എന്നനിവയനിലധനിഷനിതമഭായ
സസ്വച്ഛതഭാ  ആപയ്  എന്നതീ  കസവനങ്ങളുചട  സമയബനനിതവലാം  ഗുണപരവമഭായ
നനിര്വഹണത്തനിലലാം  മഭാകനജുചമന്റെനിലലാം  ശദ  കകേനതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആയതനികലക്കുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചയ്  കപഭാരഭായ്മകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ബനചപട
നഗരസഭകേളക്കയ്  നല്കേനിയനിടണയ്.  നഗരപകദശങ്ങളനിചല  എലഭാ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം
332/2020
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വലക്തനിഗത കടഭായയ് ലറയ്  സസൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്ന പവര്ത്തനലാം അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.
2017-18  വര്ഷചത്ത  പദതനി  രൂപതീകേരണമഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശത്തനില്  നഗരസഭകേള
തങ്ങളുചട  വനികേസന  ഫണയ്  ചപഭാതുവനിഹനിതത്തനില്  നനിന്നയ്  കുറഞ്ഞതയ്  15%  തുകേ
മഭാലനിനല  സലാംസരണമടക്കമുള്ള  ഹരനിത  കകേരള  മനിഷചന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
നനിര്ബനമഭായുലാം  വകേയനിരുത്തണചമനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണയ്.  ഇതുകൂടഭാചത
സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി,  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  എന്നനിവയുചട  ഭഭാഗമഭായുലാം
ശുചനിതസ്വ-മഭാലനിനല   സലാംസരണ പവര്ത്തനങ്ങള  നഗരസഭകേളുചട  കനതൃതസ്വത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട
ചനിടകയഭാടുകൂടനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  കനതൃതസ്വത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനി
ചപഭാതുജനങ്ങളനില്  വൃത്തനി  ഒരു  സലാംസഭാരമഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാനുലാം  സലാംസഭാനചത്ത
നഗരങ്ങള വൃത്തനിയുള്ള കകേനങ്ങളഭാക്കുവഭാനുമഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ശമനിചവരുനതയ്.

കകേരളത്തനിചല ശുചനിതസ്വലാം

120 (5308) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനലയനിചല വൃത്തനിയുള്ള നഗരങ്ങളനില് കകേരളലാം ഏറവലാം പനിന്നനിരയനിലഭാചണന്ന
വസ്തുത  ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഈ  കപഭാരഭായ്മ  തരണലാം  ചചയഭാന്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലള്ള വനിവനിധ നഗരങ്ങൾ  വൃത്തനിയുചട കേഭാരലത്തനില്,  വളചര
കശഭാചലമഭാചണന്നതു  കേണക്കഭാക്കനി,  ശുചനിതസ്വമുള്ള  നഗരങ്ങളുചട  ലനിസ്റ്റേനില്  കേടന
കൂടഭാൻ എചനഭാചക്ക പദതനികേള നടപഭാക്കുചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന  നഗരവനികേസന  മനഭാലയലാം  അമൃതയ്  (AMRUT)  നഗരങ്ങളനില്
നടത്തനിയ ശുചനിതസ്വ  സര്കവ  2017-ല് കകേരളത്തനിചല നഗരസഭകേളക്കയ്  ചമചചപട
റഭാങയ് ലഭനിചനിരുന്നനില.  റഭാങനിങ്ങനിനഭായനി നനിര്ണ്ണയനിക്കചപട ഘടകേങ്ങളഭായ (1)  ഖരമഭാലനിനല
നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  (2)  വലക്തനിഗത,  കേമ്മേന്യൂണനിറനി,  പബനിക്കയ്  കടഭായയ് ലറ്റുകേള
(3) ചവളനിയനിട വനിസര്ജനരഹനിത സനിറനി ഇവയനില് പകതലകേ ശദ നല്കേനി കസവന
ഗുണകമന ഉണഭാക്കുവഭാന് കവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കണചമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം ബനചപട
നഗരസഭകേളക്കയ്  നല്കേനിയനിടണയ്.  ഇത്തരലാം  പവര്ത്തനങ്ങളുചട  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  വകുപയ്
മുകഖന നടപഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 211

(ബനി) ശുചനിതസ്വ മഭാലനിനല സലാംസരണലാം ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായ ഒരു
ഉപദസൗതലമഭാണയ്.  ശുചനിതസ്വ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പവര്ത്തനങ്ങചള  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപന തലത്തനില് ഫലപദമഭായനി സമനസ്വയനിപനിക്കുകേയുലാം പവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല്
പകദശങ്ങളനികലക്കയ് വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം ചചയകേചയന്ന സമതീപനമഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിടള്ളതയ്.
ഇതനിനുകവണനിയുള്ള മനിഷന് സലാംവനിധഭാനവലാം കേര്മ്മേ കസനയുലാം സലാംസഭാനതലലാം മുതല്
തകദ്ദേശഭരണ തലലാം വചര രൂപതീകേരനിചയ്  പവര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങനിയനിടണയ്. 2017-18
വര്ഷചത്ത  പദതനി  രൂപതീകേരണ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശത്തനില്  നഗരസഭകേള  തഭാങളുചട
വനികേസനഫണയ്  ചപഭാതുവനിഹനിതത്തനില്  നനിന്നയ്  കുറഞ്ഞതയ്  15%  തുകേ  മഭാലനിനല
സലാംസരണമടക്കമുള്ള ഹരനിത കകേരള മനിഷചന്റെ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി നനിര്ബനമഭായുലാം
വകേയനിരുത്തണചമനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണയ്. ഇതുകൂടഭാചത സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത
പദതനി,  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുചട  ഭഭാഗമഭായുലാം  ശുചനിതസ്വ-മഭാലനിനല  സലാംസരണ
പവര്ത്തനങ്ങള  നഗരസഭകേളുചട  കനതൃതസ്വത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണയ്.  മഭാലനിനല
നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട ചനിടകയഭാടുകൂടനി തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട
കനതൃതസ്വത്തനില് നടപനിലഭാക്കനി സലാംസഭാനചത്ത നഗരങ്ങളുലാം ഗഭാമങ്ങളുലാം വൃത്തനിയുള്ള
കകേനങ്ങളഭാക്കുവഭാനഭാണയ് ശമനിചവരുന്നതയ്.

ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ്

121 (5309) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ-മഭാരുചട  ആസ്തനിവനികേസന  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  തകദ്ദേശഭരണ
വകുപയ് വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിചല എലാം.എല്.എ. മഭാര്
കേഴെനിഞ്ഞ 5 വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി എത്ര പവൃത്തനികേള നനിര്കദ്ദേശനിചനിടണയ്;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  പവൃത്തനികേളക്കയ്  ഇതുവചരയഭായനി  അഡനിനനികസ്ട്രട്റനിവയ്
സഭാലാംഗ്ഷന് ലഭനിചനിടചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഭാളനിതുവചരയഭായനി  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്  സഭാലാംഗ്ഷന് ലഭനിക്കഭാത്ത എത്ര
പവ വൃത്തനികേള ഉചണനലാം ആയതനിചന്റെ കേഭാരണവലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്  സഭാലാംഗ്ഷന്  ലഭനിച  എത്ര  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണയ്;
അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്  സഭാലാംഗ്ഷന്  ലഭനിചനിടലാം  നഭാളനിതുവചര  പവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴെനിയഭാത്ത  എത്ര  പവൃത്തനികേള  ഉണയ്;  ഈ  പവൃത്തനികേള  എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുചമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 187 പവൃത്തനികേള.

(ബനി) 157 പവൃത്തനികേളക്കയ് അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ് സഭാലാംഗ്ഷന് നല്കേനിയനിടണയ്.

(സനി)  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്  സഭാലാംഗ്ഷന്  ലഭനിക്കഭാത്ത  30  പവൃത്തനികേളുണയ്.  ഇതനില്
27  പവൃത്തനികേള  2016-17  വര്ഷത്തനില് എലാം.എല്.എ.-മഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചയ്  അടുത്ത
കേഭാലത്തഭായനി ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിടള്ളതഭാണയ്.  കശഷനിക്കുന്ന  3  പവൃത്തനികേള
എലാം.എല്.എ.മഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചതനിനുകശഷലാം ഉകപക്ഷനിചനിടള്ളതഭാണയ്.

(ഡനി)  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  ലഭനിച  39  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണയ്.
ഭരണഭാനുമതനി  2016-17-ല്  ലഭനിചനിടലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  59  പവൃത്തനികേളുണയ്.
ഈ പവൃത്തനികേള അടനിയനരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഭവനരഹനിതര്

122 (5310) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് ഭവനരഹനിതരുചട എണ്ണലാം എത്ര എന്നയ് തകദ്ദേശ
ഭരണസഭാപനങ്ങള  തനിരനിചയ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നകശഷലാം  എത്ര  കപര്ക്കയ്  വതീടുകേള  അനുവദനിചനിടചണന്നയ്  പഞഭായത്തയ്/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി തനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഇനനിയുലാം  കുടനിശനികേ  നല്കേഭാന്  എത്രയുചണന്നയ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇവ എകപഭാള വനിതരണലാം ചചയഭാന് കേഴെനിയുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  ഭൂമനിയുള്ള  ഭവനരഹനിതര്,  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത

ഭവനരഹനിതര് എന്നനിവ തരലാംതനിരനിചയ് സലഫയ് പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി,  അര്ഹരഭായ

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തുന്നതനിനയ്  കുടുലാംബശതീ സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  സര്കവ

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണയ്.  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷമുള്ള  ചവരനിഫനികക്കഷനുലാം

ഡഭാറഭാ  എന്ട്രൈനിയുലാം  അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.  ആയതയ്  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  മഭാത്രകമ

യഥഭാര്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട എണ്ണലാം/വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാകുകേയുള. ഈ സര്ക്കഭാര്
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അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം പുതനിയ ഭവന പദതനി (LIFE) പകേഭാരലാം ആനുകൂലലലാം

അനുവദനിച തുടങ്ങനിയനിടനില. എന്നഭാല് പധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന  (ഗഭാമതീണ്)

പദതനിയനില്  ജനിലയനിചല  ആറയ്  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളനിലമഭായനി  463  വതീടുകേള

അനുവദനിചനിടണയ്.

(ബനി)  സലഫയ്  പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം  ചചയനിടനില.

2011-12  മുതല്  2015-16  വചര  IAY  പദതനിയനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

നല്കേഭാനുള്ള 3,76,61,917 രൂപ കുടനിശനികേയഭായനി നല്കേഭാനുണയ്.

(സനി)   കുടനിശനികേ  തുകേ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  നല്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചവരുന.

ഗഭാമവനികേസന പദതനികേള

123 (5311) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ഗഭാമവനികേസന പദതനികേള ഒനകേനില് കകേനഭാവനിഷ്കൃത

പദതനികേകളഭാ അചലങനില് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന

പദതനികേകളഭാ ആചണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ദഭാരനിദല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം,  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കല്,  ഗഭാമങ്ങളനിചല

അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനലാം  എന്നനിവയുമഭായനി  ബനചപടയ്  സലാംസഭാനത്തയ്

നടപഭാക്കനി വരുന്ന കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള ഏചതഭാചക്ക; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത പദതനികേള ഓകരഭാന്നനിനുലാം അനുവദനിച കകേനസഹഭായലാം, പദതനികേളുചട

പവര്ത്തനചത്തക്കുറനിചളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള, എന്നനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാമവനികേസന പദതനികേളനില് കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലാം സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര് പദതനികേളുലാം ത്രനിതല പഞഭായത്തനിചന്റെ പദതനികേളുലാം ഉളചപടുന.  

(ബനി)  ഗഭാമങ്ങളനിചല  ദഭാരനിദല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം,  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കല്

എന്നനിവയുമഭായനി ബനചപടയ് കുടുലാംബശതീ മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന കകേനഭാവനിഷ്കൃത

പദതനികേചള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന. 
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എന്  .  ആര്  .  എല്  .  എലാം :

സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന ഗഭാമതീണ കമഖലയനിചല  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
വരുമഭാനദഭായകേ  പവൃത്തനികേളക്കയ്  ആവശലമഭായ  പനിന്തുണ  നല്കേനിചക്കഭാണയ്
അവരുചട  ജതീവനിത  സഭാഹചരലലാം  ചമചചപടുത്തുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി
കകേന ഗഭാമവനികേസന മനഭാലയലാം ആരലാംഭനിച പദതനിയഭാണയ് കദശതീയ ഗഭാമതീണ
ഉപജതീവന മനിഷന്  (എന്.ആര്.എല്.എലാം).  പധഭാനമഭായുലാം  4  ഘടകേങ്ങളഭാണയ്
ഈ  പദതനിയനില്  ഉളചപടനിടള്ളതയ്.  (1)  സലാംഘടനഭാ  ശഭാക്തതീകേരണലാം,  (2)
ലഘു  സമ്പഭാദല  പദതനി  (3)  സഭാമൂഹല  ഉളചപടുത്തല്  (4)  ഉപജതീവനലാം,
കുടുലാംബശതീ അയല്ക്കൂടങ്ങളുചടയുലാം എ.ഡനി.എസയ്.കേളുചടയുലാം സനി.ഡനി.എസയ്.-കേളുചടയുലാം
ശഭാക്തതീകേരണവലാം കുടുലാംബശതീ സലാംസഭാന/ജനിലഭാ മനിഷനുകേളുചട പരനിശതീലനവലാം
പടനികേജഭാതനി/തതീരകദശ/അലാംഗ  പരനിമനിതനിയുള്ളവരുചട  അയല്ക്കൂടങ്ങളുചട  രൂപതീകേരണവലാം
ശഭാക്തതീകേരണവലാം  ലനിലാംഗനതീതനി  സലാംബനമഭായ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കുള്ള
റനികവഭാളവനിലാംഗയ്  ഫണയ്/വളനറബനിലനിറനി  റനിഡക്ഷന്  ഫണയ്/കേമ്മേന്യൂണനിറനി
ഇന്ചവസ്റ്റുചമന്റെയ്  ഫണയ്/ഇന്റെറസ്റ്റേയ്  സബയ് ചവന്ഷന്  എന്നനിവയുലാം സഭാമ്പത്തനികേ
സഭാക്ഷരതഭാ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം വനിവനിധ ഉപജതീവനങ്ങളനില് ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്ന
വര്ക്കുള്ള സവദഗ്ദ്ധല പരനിശതീലനവമഭാണയ്  എന്.ആര്.എല്.എലാം.  പദതനിയുചട
ഭഭാഗമഭായനി  നടത്തചപടുന്നതയ്.  എന്.ആര്.എല്.എ.  പദതനിയുചട  കേതീഴെനില്
ഉപജതീവനവമഭായനി  ബനചപട  പധഭാനമഭായുലാം  രണയ്  പദതനികേളഭാണയ്
നടത്തചപടുന്നതയ്.  (1)  കൃഷനി/കൃഷനിയനിതര  കമഖല,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖല,
വനവനിഭവ  കമഖല  എന്നതീ  കമഖലകേളനിലള്ള  ലഘു  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  വനിദഗ്ദ്ധ
പരനിശതീലനങ്ങള  (ചസമനിനഭാറുകേള,  പഠനയഭാത്രകേള  എന്നനിവ  ഉളചപചട)
നല്കേചപടുന.  (2)  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  ഇന്ചവസ്റ്റുചമന്റെയ്/എന്റെര്സപസയ്  ഫണനിചന്റെ
കേതീഴെനില്  ലഘു  സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം  ചപഭാഡന്യൂസര്  കേമ്പനനികേളുലാം  ശക്തനിചപടുത്തുന്ന
തനിനുള്ള  വഭായ്പഭാ  സഹഭായലാം.  ഇത്തരലാം  വഭായ്പകേള  വളചര  മനിതമഭായ  പലനിശ
നനിരക്കനില്  സനി.ഡനി.എസയ്.കേള  മുകഖനയഭാണയ്  അയല്ക്കൂടഭാലാംഗങ്ങളക്കയ്
വനിതരണലാം  ചചയന്നതയ്.  അയല്ക്കൂടഭാലാംഗങ്ങള  വഭായ്പ  തനിരനിചടയ്കക്കണതുലാം
സനി.ഡനി.എസയ്.കേളക്കഭാണയ്.

എലാം  .  ചകേ  .  എസയ്  .  പനി  .

ഗഭാമതീണ വനികേസന മനഭാലയത്തനിനയ്  കേതീഴെനില് കദശതീയ ഉപജതീവന മനിഷചന്റെ
ഉപപദതനിയഭായനിടഭാണയ്  മഹനിളഭാ  കേനിസഭാന്  സശഭാക്തതീകേരന്  പരനികയഭാജന
(എലാം.ചകേ.എസയ്.പനി.) വനിഭഭാവനലാം ചചയനിരനിക്കുന്നതയ്. കൃഷനിയനില് സ്ത്രതീപഭാധഭാനലലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം കൂടുതല് കേഭാര്ഷനികേ ചതഭാഴെനിലവസരലാം സൃഷനിക്കഭാനുലാം സുസനിര
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വനികേസനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുമഭാണയ്  ലക്ഷലലാം  വചനിടള്ളതയ്.  കകേരളത്തനില്
പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലാംബശതീ  മുകഖനയുലാം  ഗഭാമ  വനികേസന  വകുപയ്
മുകഖനയുലാം കപഭാജക്ടുകേള നടത്തനിവരുന.  കുടുലാംബശതീ മുകഖന കകേരളത്തനിചല
എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  കുടുലാംബശതീ  സലാംഘകൃഷനി  ഗ്രൂപ്പുകേളനിലൂചട  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന.  പദതനി  അടങല്  തുകേ  79  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  ഇതനില്
കകേനവനിഹനിതലാം ഒന്നഭാലാം ഗഡു 9.03  കകേഭാടനിയുലാം രണഭാലാം ഗഡു 18.06  കകേഭാടനിയുലാം
സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി ആദലഗഡു 6.960 കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണയ് ലഭലമയനിടള്ളതയ്.
20.12  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവഭാക്കനിയനിടണയ്.  കുടുലാംബശതീ  എലാം.ചകേ.എസയ്.പനി
പദതനി മുഖഭാനരലാം കകേരളത്തനില് 30,000 സലാംഘകൃഷനി ഗ്രൂപ്പുകേള രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം
അതനിലൂചട  ഒന്നര  ലക്ഷത്തനികലചറ  സ്ത്രതീകേചള  സുസനിര  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല
പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  സജമഭാക്കഭാനുമഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.  നനിലവനില്
പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  65,601  സലാംഘകൃഷനി  ഗ്രൂപ്പുകേളനിലഭായനി  2,88,005
അലാംഗങ്ങള  പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിചല
പവര്ത്തനങ്ങള  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  600  മഭാസ്റ്റേര്  ഫഭാര്മര്  അഥവഭാ
ജതീവ  ഏജന്റുമഭാചര  പരനിശതീലനിപനിക്കുകേയുലാം  അവര്  ഫതീല്ഡനില്  റനികസഭാഴയ്
കപഴണ്മഭാരഭായനി  പവര്ത്തനിച  വരനികേയുലാം  ചചയന.  കൂടഭാചത  3000  മഭാസ്റ്റേര്
കേര്ഷകേര്  കേഭാര്ഷനികേ  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ചപടുനണയ്.  ഇവചരലഭാലാം
കുടുലാംബശതീ അലാംഗങ്ങളഭായ സ്ത്രതീകേളഭാണയ്.

എലാം  .  ചകേ  .  എസയ്  .  പനി  .   വഭാലക്യു ചചയനിന്

ഗഭാമതീണ വനികേസന മനഭാലയത്തനിനയ്  കേതീഴെനില് കദശതീയ ഉപജതീവന മനിഷചന്റെ
ഉപപദതനിയഭായ മഹനിളഭാ കേനിസഭാന് സശഭാക്തതീകേരന് പരനികയഭാജന (എലാം.ചകേ.എസയ്.പനി) വഴെനി
കേഭാര്ഷനികേ മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിചയ് വനിപണനലാം നടത്തുന്ന
പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി പുതനിയ പദതനി കകേന സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിടണയ്.
2017-2019  കേഭാലഘടത്തനില് എലാം.ചകേ.എസയ്.പനി.  വഭാലക്യു ചചയനിന് (മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പന്നങ്ങള) പദതനിക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിടണയ്.

ഡനി  .  ഡനി  .  യു  .  ജനി  .  ചകേ  .  സവ  .

ദരനിദ  കുടുലാംബങ്ങളനിചല  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കയ്  കവണനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ

ഉപജതീവന  മനിഷന്  (എന്.ആര്.എല്.എലാം.)ചന്റെ  കേതീഴെനില്  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന

നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണയ് ദതീന് ദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ ഗഭാമതീണ് കേസൗശലല

കയഭാജന (ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ചകേ.സവ.). ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് അവരുചട വനിദലഭാഭലഭാസ

കയഭാഗലതയ്ക്കുലാം  അഭനിരുചനിക്കുലാം  ഉതകുന്ന  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  അര്ഹമഭായ
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ചതഭാഴെനില് ഈ പദതനിയനിലൂചട ഉറപ്പുവരുത്തുന. ഈ പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി

21200  കപര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ചതഭാഴെനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി

നഭാഷണല് ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടയ്  ഓഫയ് റൂറല് ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  &  പഞഭായത്തതീരഭാജയ്,

സഹദരഭാബഭാദനിചന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  2014  ചഫബ്രുവരനി  മഭാസത്തനില്  7

ഏജന്സനികേളുമഭായനി ധഭാരണഭാപത്രത്തനില് ഏര്ചപടുകേയുലാം പദതനി ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം

ചചയനിടണയ്.  കകേന  ഗഭാമ  വനികേസന  വകുപനില്  കുടുലാംബശതീ  സമര്പനിച

വഭാര്ഷനികേ പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  30000  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ചതഭാഴെനില്

പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  കുടുലാംബശതീക്കയ്  ലഭനിചനിടണയ്.

ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  27  ഏജന്സനികേചള ചതരചഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം  2015

ജൂസല മഭാസലാം മുതല് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിത്തുടങ്ങുകേയുലാം ചചയനിടണയ്. 2016

ജൂസല മഭാസലാം കമല്പറഞ്ഞ രണയ് പദതനികേളുലാം കകേന ഗഭാമ വനികേസന വകുപയ്

ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം 51,200 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള

മുഴവന് ചുമതലയുലാം കുടുലാംബശതീചയ ഏല്പനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.  ഗഭാമ വനികേസന

വകുപ്പുമുകഖനയുള്ള കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന :

1. മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനി.

(എലാം.ജനി.എന്.ആര്.ഇ.ജനി.എ.)

2. പധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന-ഗഭാമതീണ് (പനി.എലാം.എ.സവ.ജനി.)

3. സസ്വച്ഛയ് ഭഭാരതയ് മനിഷന് (ഗഭാമതീണ്) (എസയ്.ബനി.എലാം.ജനി.)

4. പധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജന (പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.സവ.)

5. പധഭാനമനനി ഗഭാമ സഡകേയ് കയഭാജന (പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.സവ.)

6. നഭാഷണല് റര്ബന് മനിഷന് (എന്.ആര്.യു.എലാം.)

പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  ടനി  പദതനികേളക്കയ്  തഭാചഴെപറയുലാംപകേഭാരലാം  കകേന  സഹഭായലാം

സലാംബനനിചള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :

കഡ  -  എന്  .  ആര്  .  എല്  .  എലാം: 

പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി തഭാചഴെപറയുലാംപകേഭാരലാം കകേന സഹഭായലാം ലഭനിചനിടണയ്.

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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വര്ഷലാം തുകേ (ലക്ഷലാം)

2012-13 2294

2013-14 2620.9

2014-15 1806.29

2015-16 1354.22

2016-17 1968.84

എലാം  .  ചകേ  .  എസയ്  .  പനി  . : 

പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരലാം  2011-12-ല്  9.03  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2015-16-ല്
18.06 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കകേന സഹഭായലാം ലഭനിചനിടണയ്.

ഡനി  .  ഡനി  .  യു  .  ജനി  .  ചകേ  .  സവ : 

ടനി  പദതനി  അനുസരനിചയ്  2014-15-ല്  45  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 1.39 കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 45
കകേഭാടനി രൂപയുലാം കകേന സഹഭായലാം ലഭനിചനിടണയ്.

ഗഭാമവനികേസന വകുപ്പുമുകഖനയുള്ള പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

തഭാമരകശരനി ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല 
ജതീവനക്കഭാചര സചസന്ഡയ് ചചയ നടപടനി

124  (5312)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിചല  തഭാമരകശരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല  രണയ്
ജതീവനക്കഭാചര സചസന്റെയ് ചചയ നടപടനി കസ്റ്റേ ചചയനിടകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് സചസന്ഷനയ്  ചൂണനിക്കഭാണനിച കേഭാരണചമനഭായനിരുന;  കസ്റ്റേ
ചചയതയ് എന്തുകേഭാരണത്തഭാലഭായനിരുന;

(സനി) സചസന്ഷന് അനഭാവശലകേഭാരണങ്ങളുചട കപരനിലഭാചണങനില് അകേഭാരണ
സചസന്ഷനയ് ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവര്ചക്കതനിചര നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടകണഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) നനിലവനിലള്ള നനിയമങ്ങളക്കുലാം ചടങ്ങളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളക്കുലാം
വനിരുദമഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിചല  ചകേടവൂര്  വനികലജനില്  സര്കവ  നമ്പര്
16/1-ല്ചപട ചനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട ഭൂമനിയനില് വഭാണനിജലഭാവശലത്തനിനുള്ള ചകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ അനുമതനി  അകപക്ഷയനിലലാം  രഭാകരഭാത്തയ്  വനികലജനില്  റതീ  സര്കവ നമ്പര്
68/14-ല്ചപട ചനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട ഭൂമനിയനില് 2592 ച. മതീറര് വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള
ഓഡനികറഭാറനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചപര്മനിറയ് അകപക്ഷയനിലലാം
ഭൂമനി  ചനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുന്നതഭാചണന്ന വസ്തുത മറചവചയ്
ചസക്രടറനിചയ  ചതറനിദരനിപനിക്കുലാംവനിധലാം  കുറനിചപഴതനി  ഫയല്  സമര്പനിചതനിനുലാം  ആയതയ്
2011-ചല  കകേരള  പഞഭായത്തയ്  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങളുചടയുലാം  അനുബന
സര്ക്കഭാര് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചടയുലാം  2008-ചല കകേരള  ചനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിചന്റെയുലാം  ചടങ്ങളുചടയുലാം  1967-ചല  കകേരള  ഭൂവനിനനികയഭാഗ
ഉത്തരവനിചന്റെയുലാം  ബഹുമഭാനചപട  സുപതീലാം  കകേഭാടതനിയുചട  സനി.എ.  നമ്പര്  2749/15
(ആര്ഡനിഒ, കഫഭാര്ടയ് ചകേഭാചനി V/s ജലജഭാ ദനിലതീപയ്) എന്ന കകേസനിചല 10-3-2015-ചല
വനിധനിനലഭായത്തനിചന്റെയുലാം  ലലാംഘനമഭായതനിനഭാലലാം  കരഖകേള  പരനികശഭാധനിചതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അകനസ്വഷണ  വനികധയമഭായനി  സചസന്ഡയ്  ചചയ്തു.  സചസന്ഡയ്
ചചയചപട ഉകദലഭാഗസരുചട ഇക്കഭാരലത്തനിലള്ള പങഭാളനിത്തലാം സലാംബനനിചയ്  വനിശദമഭായ
പരനികശഭാധന ഒരനിക്കല്കൂടനി നടകത്തണതുചണന്ന കേചണത്തലനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്
സചസന്ഷന് സര്ക്കഭാര് കസ്റ്റേ ചചയതയ്.

(സനി)  ഈ  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചയ്  പഞഭായത്തയ്  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  ഡയറക്ടകറഭാടയ്
വനിശദമഭായ അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാക്കഭാനഭാവശലചപടനിടണയ്.

ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി

125 (5313) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .  ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കയ് :
ചപഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുസസന് തങ്ങള :
ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനി  ജകനഭാപകേഭാരപദമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന്ന  കശഷലാം  പദതനി  പവര്ത്തനത്തനില്
എചനങനിലലാം മഭാറലാം വരുത്തുകേയുണഭാകയഭാ;
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(ബനി)  വരളച  കനരനിടുന്നതുമഭായനി  ബനചപടയ്  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയുചട
പവര്ത്തനലാം ഈ വര്ഷത്തനില് ഏതു വനിധത്തനില് ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേകയറനി  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭാക്കനിയതുലാം  മഭാലനിനലലാം  നനിറചയ്  ഉപകയഭാഗ
കയഭാഗലമലഭാതഭാക്കനിയതുമഭായ എത്ര പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസ്സുകേള ഈ പദതനിയനിലൂചട
പുനരുദരനിചയ് ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാക്കഭാനഭായനി എന്നതനിചന്റെ വനിശദവനിവരലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  അധതീനതയനിലള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേള
ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനി  മുകഖന  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  പവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.
ഇവയനില്  കുളങ്ങളുചട  നവതീകേരണലാം,  പുഴെകേളുചട  പുനരുജതീവനലാം,  കേനിണര്  റതീ
ചഭാര്ജനിലാംഗയ് എന്നനിവയഭാണയ് പധഭാന പവര്ത്തനങ്ങള. അയങഭാളനി നഗര ചതഭാഴെനിലറപയ്
പദതനിക്കുകേതീഴെനില്  സസ്വകേഭാരലവലക്തനികേളുചട  ഭൂമനിയനില്  മഴെക്കുഴെനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിടണയ്.

(സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പരമ്പരഭാഗത ചപഭാതുജല കസഭാതസ്സുകേള
ഉളചപചടയുള്ള  24247  എണ്ണത്തനിചന്റെ  നവതീകേരണ പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച.
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പരമ്പരഭാഗത  ചപഭാതുജലകസഭാതസ്സുകേളുചട
നവതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  5998  പവൃത്തനികേള  നടനവരുന.  ഇവയനില്
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  ചപഭാതുകുളങ്ങള,  നതീര്ചഭാലകേള,  കതഭാടുകേള,
തടഭാകേങ്ങള  എന്നനിവയുലാം  ഉളചപടുന.  കൂടഭാചത  2016-17-ല്  14924  സമകക്രഭാ
ഇറനികഗഷന് പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  3698  പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച
വരനികേയുലാം ചചയന.

ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി മഭാലനിനലലാം കശഖരനിക്കല്

126 (5314) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വതീടുകേളനില് നനിന്നയ്  മഭാലനിനലലാം  കശഖരനിക്കല് ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇചലങനില്  മഭാലനിനലകശഖരണലാം  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തുവഭാന് കവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?



220 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  23, 2017

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  മഹഭാതഭാ  ഗഭാനനി  കദശതീയ  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയനില്  മഭാലനിനല
കശഖരണലാം  അനുവദനതീയമഭാക്കുന്നതനിനയ്  കകേന  നനിയമത്തനിചന്റെ  കഭദഗതനിയനിലൂചട
മഭാത്രകമ സഭാധനിക്കുകേയുള. എന്നഭാല് അയങഭാളനി ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിപകേഭാരലാം നഗര
മഭാലനിനലകശഖരണത്തനിനുള്ള സഭാദലത പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വനിവഭാഹങ്ങള രജനിസ്റ്റേര് ചചയല്

127 (5315) ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള:  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2008-ചല കകേരള വനിവഭാഹ രജനികസ്ട്രഷന്  (ചപഭാതു)  ചടങ്ങള നനിലവനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം  16  വയസനില്  കൂടുതലള്ളവര്  27-6-2013  വചര  നടത്തനിയ
വനിവഭാഹങ്ങള രജനിസ്റ്റേര് ചചയന്നതനിനയ് തടസങ്ങളുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു സലാംബനനിചയ് സര്ക്കഭാര് പുതനിയ ഉത്തരവകേകളഭാ സര്ക്കുലറുകേകളഭാ
ഇറക്കനിയനിടകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം വനിവഭാഹങ്ങളുചട രജനികസ്ട്രഷനയ് ജനിലഭാ  രജനിസ്ട്രഭാറുചട  (ഡനി  ഡനി
പനി)  ഓഫതീസുകേളനില്  അനുമതനിക്കഭായനി  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിടണയ്;  ജനില
തനിരനിചയ് കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഒരു  സഭാമൂഹനികേ  പശ്നചമന്ന  നനിലയനില്  ആവശലമഭായ  സഷതീകേരണലാം
നല്കേനി ഇത്തരലാം വനിവഭാഹങ്ങള രജനിസ്റ്റേര് ചചയഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇല.

(സനി)  ആചകേ  2807  അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിടണയ്.  ജനില  തനിരനിചള്ള കേണക്കയ്
ചുവചട കചര്ക്കുന :

1 തനിരുവനനപുരലാം 0

2 ചകേഭാലലാം 33

3 പത്തനലാംതനിട 45
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4 ആലപ്പുഴെ 2

5 കകേഭാടയലാം 11

6 ഇടുക്കനി 1

7 എറണഭാകുളലാം 8

8 തൃശ്ശൂര് 46

9 പഭാലക്കഭാടയ് 176

10 മലപ്പുറലാം 2155

11 വയനഭാടയ് 36

12 കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 30

13 കേണ്ണൂര് 92

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 172

ആചകേ 2807

(ഡനി)  27-6-2013-ചല  41832/RC3/2013/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്
പകേഭാരവലാം  13-9-2013-ചല  5059/RC3/2013/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമ്പര് കേത്തയ് പകേഭാരവലാം
ഇതയ് സലാംബനനിചയ് വലക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിടണയ്.

ഗഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ പനികന്നഭാക്കഭാവസ

128 (5316) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി ഗഭാമപഞഭായത്തയ് സദനലാംദനിന പവര്ത്തനങ്ങളക്കുകപഭാലലാം
വരുമഭാനമനിലഭാത്ത അവസയനിലഭാണയ് എന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;
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(ബനി)  പസ്തസ്തുത  പഞഭായത്തനിചന  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിടള്ളതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അതനിരപനിള്ളനി,  വഭാഴെചഭാല് ടൂറനിസ്റ്റേയ്  കമഖലകേളനില് നനിന്നയ്  വനലാം  വകുപയ്
പകവശനഫതീസയ്,  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  ഫതീസയ്  എന്നതീ ഇനങ്ങളനില് പനിരനിചചടുക്കുന്ന സലാംഖലയുചട
ഒരു  നനിശനിത  ശതമഭാനലാം  തുകേ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിനു  വനികനഭാദ  നനികുതനിയഭായനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കയ്  നല്കേനിവരുന്ന  ജനറല്  പര്പസയ്  ഫണനിനയ്
പുറചമ  1-2-2016-ചല സ.ഉ.  (ആര്.ടനി)  1029/2016/ധന.  നമ്പര് ഉത്തരവപകേഭാരലാം
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന  അതനിരപനിള്ളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിനയ്
2015-16 വര്ഷലാം ഗലഭാപയ് ഫണഭായനി 96,662 രൂപ നല്കേനിയനിടണയ്.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണയ്.

കറഭാഡനിചന്റെ അസലന്ചമന്റെയ്

129 (5317) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിചല പണനിപൂര്ത്തതീകേരനിചനിടള്ളതുലാം ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലള്ളതുമഭായ  കേണ്ണങ്ങഭാടയ്  -  ചവലനിലാംഗ്ടണ്  ഐലന്റെയ്  പഭാലത്തനിനയ്
സമതീപത്തയ്  നനിനലാം  ആരലാംഭനിചയ്  ശതീകൃ ഷ്ണ  ചടമ്പനില്  കറഭാഡയ്  വചരയുള്ള  കറഭാഡനിചന്റെ
അസലന്ചമന്റെനിനയ് ജന്റലാം പദതനിപകേഭാരകമഭാ മകറചതങനിലലാം പദതനിയനികലഭാ ചകേഭാചനി
നഗരസഭ അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഈ കറഭാഡനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ചകേഭാചനി  നഗരസഭയുചട  ബജറനില്
തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടകണഭാ; എങനില് വകേയനിരുത്തനിയനിടള്ള തുകേ എത്ര;

(സനി)  ഈ  പദതനി  നഗരസഭയുചട  ഏചതങനിലലാം  വര്ഷചത്ത  ബജറനില്
പഖലഭാപനിചനിടകണഭാ; ഉചണങനില് ഏതയ് വര്ഷചത്ത എന്ന കേഭാരലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയ അസലന്ചമന്റെനിചന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നഗരസഭ  സസ്വതീകേരനിചനിടള്ള
നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേഭാചനി നഗരസഭയനില്നനിനലാം റനികപഭാര്ടയ്  ചചയതയ് അനുസരനിചയ് ജന്റലാം
പദതനിയനില്  ഈ  കപഭാജക്ടയ്  ഉളചപടുത്തനിയനിരുചന്നങനിലലാം  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്
നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാല്  പസ്തുത  പദതനി  നഗരസഭ
ഉകപക്ഷനിചനിടള്ളതഭാണയ്.

(ബനി) തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.

(സനി) പഖലഭാപനിചനിടനില.

(ഡനി) അസലന്ചമന്റെനിചന്റെ പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ഇ)  ഈ  പദതനി  ജന്റലാം  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തുകേയുലാം  പനിന്നതീടയ്
ഉകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം ചചയനിടള്ളതഭാണയ്.

പഭാസ്റ്റേനികേയ് മഭാലനിനല സലാംസരണലാം

130 (5318) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാസ്റ്റേനികേയ്  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനയ്  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ്
എചനലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണയ് ഈ സര്ക്കഭാര് നല്കേനിവരുന്നതയ്;

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  പഭാസ്റ്റേനികേയ്  സലാംസരണ  യൂണനിറ്റുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിടകണഭാ;  എങനില്  ഏതയ്  രതീതനിയനിലഭാണയ്
പഭാസ്റ്റേനികേയ് സലാംസരണലാം നടത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  പഭാസ്റ്റേനികേയ്  സലാംസരണത്തനിനയ്  ഈ
സര്ക്കഭാര്  ഏതയ്  ഏജന്സനിചയയഭാണയ്  നനികയഭാഗനിചനിടള്ളതയ്;  എവനിചടചയലഭാമഭാണയ്
സലാംസരണശഭാലകേള സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാസ്റ്റേനികേയ് മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനയ്  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ്
ശുചനിതസ്വ മനിഷന് മുകഖന ചമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ചഫസനിലനിറനി ചസന്റെറുകേള, പഭാസ്റ്റേനികേയ്
ചഷ്രഡ്ഡനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള,  അസജവ  മഭാലനിനലലാം  സകേകേഭാരലലാം  ചചയന്നതനിനുള്ള
ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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സലാംസഭാന  പഭാനനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നനിര്ബനമഭായുലാം
മഭാലനിനല  സലാംസരണ കപഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തുന്ന  ഫണനില് നനിനലാം  പഭാസ്റ്റേനികേയ്
സലാംസരണത്തനിനയ്  സഹഭായകേരമഭായ  ചമറതീരനിയല്  റനിക്കവറനി  ചഫസനിലനിറനി  ചസന്റെറുകേള,
പഭാസ്റ്റേനികേയ് ചഷ്രഡ്ഡനിലാംഗയ് യൂണനിറ്റുകേള, റതീസസക്ലനിലാംഗയ് പഭാര്ക്കുകേള എന്നനിവ സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനയ് പദതനി മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില് അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിടണയ്.  മുന്പറഞ്ഞ പകേഭാരലാം
കപഭാജക്ടുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാകങതനികേ പനിന്തുണയുലാം കപഭാജക്ടുകേളക്കുള്ള
സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം ശുചനിതസ്വമനിഷന് മുകഖന നല്കേനിവരുന.

(ബനി) 15-2-2016-ചല 82200/ഡനി.സനി.1/2014 സര്ക്കഭാര് സര്ക്കുലര് പകേഭാരലാം
എലഭാ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനത്തനിലലാം ചമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ചഫസനിലനിറനി  (MRF)
സഭാപനിക്കണചമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിടണയ്.  2017-18  വര്ഷചത്ത പദതനി രൂപതീകേരണ
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പകേഭാരലാം 

• ചമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ചഫസനിലനിറനി ചസന്റെര്,  പഭാസ്റ്റേനികേയ് ചഷ്രഡ്ഡനിലാംഗയ്
യൂണനിറയ്,  ചബയനിലനിലാംഗയ്  യൂണനിറയ്  എന്നനിവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
നനിര്ബനമഭായുലാം നഗരസഭകേള കപഭാജക്ടുകേള ഏചറടുകക്കണതഭാണയ്.

• വതീടുകേളനില്നനിനലാം  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  വൃത്തനിയഭാക്കനി  തരലാം
തനിരനിക്കചപട  അസജവമഭാലനിനലലാം  കശഖരനിചയ്  പുന:ചലാംക്രമണലാം
ചചയന്നതനിനഭായനി  ചപഭാതുവഭായ  അസജവ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന
സസൗകേരലങ്ങളഭായ  ചമറതീരനിയല്  റനിക്കവറനി  ചഫസനിലനിറനി  ചസന്റെര്,
അസജവ മഭാലനിനല പുന:ചലാംക്രമണ പഭാര്ക്കുകേള എന്നനിവ സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  ഭൂമനി  കൂടഭാചത  ചമറതീരനിയല്  റനിക്കവറനി
ചഫസനിലനിറനി  ചസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  അനുബന
സസൗകേരലങ്ങളഭായ ചബയയ് ലനിലാംഗയ് ചമഷതീന്, ചഷ്രഡ്ഡനിലാംഗയ് ചമഷതീന്, ഡനി-
ഡസ്റ്റേനിലാംഗയ്  ചമഷതീന്,  വഭാഷനിലാംഗയ്  സസൗകേരലലാം,  മലനിനജലലാം  ശുദതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള സസൗകേരലലാം എന്നനിവ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കയ് ഏചറടു
ക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

• കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തുകേളക്കയ് ചബയനിലനിലാംഗയ്,  ചഷ്രഡ്ഡനിലാംഗയ്,  ഡതീ-ഡസ്റ്റേനിലാംഗയ്,
വഭാഷനിലാംഗയ്  തുടങ്ങനിയ  സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തനി  ചമറതീരനിയല്
റനിക്കവറനി  ചഫസനിലനിറനി  കകേനങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്ന  കപഭാജക്ടുകേള
ഏചറടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

• റതീസസക്ലനിലാംഗയ്  വലവസഭായലാം  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  റതീസസക്ലനിലാംഗയ്
വലവസഭായ പഭാര്ക്കയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പശഭാത്തല സസൗകേരലലാം
ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേളക്കയ് വലവസഭായ എകസ്റ്റേറ്റുകേളനില് ഒരുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
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ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ത്രനിതലപഞഭായത്തുകേളുലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,
മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം കപഭാജക്ടുകേള എചറടുത്തുവരുന.

(സനി)  എലഭാ  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തനിലലാം  ആവശലചമങനില് വലനിയ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം
നഗരസഭകേളനിലലാം പഭാസ്റ്റേനികേയ്  ചഷ്രഡ്ഡനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശലമഭായ
സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ക്ലതീന്  കകേരള  കേമ്പനനിക്കയ്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിടണയ്.  കൂടഭാചത ബഭാന്ഡയ് ഉടമകേള/നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള/ഉല്പഭാദകേര് എന്നനിവരുചട
ഉത്തരവഭാദനിത്തത്തനില്  സലാംസഭാനത്തയ്  3  റതീജയണുകേളനിലഭായനി  പഭാസ്റ്റേനികേയ്  റതീസസക്ലനിലാംഗയ്
വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

അസനിസ്റ്റേന്റെയ് എഞനിനതീയര്, ഓവര്സനിയര് ഒഴെനിവകേള

131  (5319)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപനില് അസനിസ്റ്റേന്റെയ് എഞനിനതീയര്,  ഓവര്സനിയര്
എന്നതീ തസ്തനികേകേളനില് ഒഴെനിവകേള നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  ഈ  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനു  എചനഭാചക്ക  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചയ് വരുനണയ്;

(സനി) ഇലങനില് ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി&സനി)  ഒന്നഭാലാംതരലാം  ഓവര്സനിയര്മഭാരുചട  225  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലള്ള
പനി.എസയ്.സനി.  ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം  നനികേത്തനിയനിടള്ളതഭാണയ്.  74  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുചട
ഒഴെനിവകേളനികലക്കയ്  പനി.എസയ്.സനി.യനില്നനിനലാം അസഡസ്വസയ്  നല്കേനിയനിടണയ്.  ആയവ
ഉടന്തചന്ന  നനികേത്തുന്നതഭാണയ്.  2017  ഡനിസലാംബര്  വചരയുള്ള  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്
എഞനിനതീയര്മഭാരുചട ചപഭാകമഭാഷന്  ഒഴെനിവകേളനികലക്കയ്  53  കപചര  ഡനി.പനി.സനി
(കലഭാവര്)  ചസലക്ടയ്  ചചയനിടണയ്.  റനിടയര്ചമന്റെയ്  വരുന്ന  മുറയയ്  ഇവര്ക്കയ്  നനിയമനലാം
നല്കുന്നതഭാണയ്. രണഭാലാംതരലാം ഓവര്സനിയര് തസ്തനികേയുചട പനി.എസയ്.സനി. റഭാങയ് ലനിസ്റ്റേയ്
നനിലവനില് വന്നനിടണയ്.  പനി.എസയ്.സനി.യനില്നനിനലാം അസഡസ്വസയ്  വരുന്ന മുറയയ്  നനിയമനലാം
നല്കുന്നതഭാണയ്. മൂന്നഭാലാംതരലാം ഓവര്സനിയര്മഭാരുചട റഭാങയ് ലനിസ്റ്റേയ് നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല്
ഒഴെനിവകേള തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി എലാംകപഭായ്ചമന്റെയ് എകയ്കചഞയ് വഴെനി നനികേത്തുന്നതനിനയ്
എലഭാ ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് എകനികേന്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണയ്. 
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അസനിസ്റ്റേന്റെയ് എഞനിനതീയര് ഓവര്സനിയര്

132 (5320) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  എഞനിനതീയര്/  ഓവര്സനിയര്

തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്നതയ് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി) ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന തസ്തനികേകേളനില് എന്നയ് നനിയമനലാം നടത്തഭാന് കേഴെനിയുചമന്നഭാണയ്

സര്ക്കഭാര് കേരുതുന്നചതന്നയ്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിചന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിചല  മുതുവല്ലൂര്  പളനിക്കല്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്

ഓവർസനിയര്/അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  എഞനിനതീയര്  തസ്തനികേ  ഒഴെനിഞ്ഞയ്  കേനിടക്കുന്നതയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ഡനി) ടനി ഒഴെനിവയ് നനികേത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ഒന്നഭാലാംതരലാം  ഓവര്സനിയര്മഭാരുചട  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലള്ള  പനി.എസയ്.സനി.

ലനിസ്റ്റേനില്  നനിനലാം  നനികേത്തനിയനിടള്ളതഭാണയ്.  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുചട  ഒഴെനിവകേള

പനി.എസയ്.സനി.   ലനിസ്റ്റേനില് നനിനലാം ചപഭാകമഭാഷന് വഴെനിയുലാം  നനികേത്തനിവരുന.  രണഭാലാംതരലാം

ഓവര്സനിയര്  തസ്തനികേയുചട  പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേയ്  നനിലവനില്  വന്നനിടണയ്.

പനി.എസയ്.സനി.യനില് നനിനലാം അസഡസ്വസയ് വരുന്ന മുറയയ് നനിയമനലാം നല്കുന്നതഭാണയ്.

മൂന്നഭാലാംതരലാം ഓവര്സനിയര്മഭാരുചട റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേയ് നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഒഴെനിവകേള

തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി എലാംകപഭായ്ചമന്റെയ് എകയ്കചഞ്ചുവഴെനി നനികേത്തുന്നതനിനയ് എലഭാ ജനിലഭാ

പഞഭായത്തയ് എകനികേന്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണയ്.

(സനി&ഡനി)  ഉണയ്.  ടനി  ഒഴെനിവയ്  നനികേത്തഭാന്  സതസ്വര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച

വരുന.
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കതഭാടുകേളുചടയുലാം കുളങ്ങളുചടയുലാം സലാംരക്ഷണലാം

133 (T* 5321) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജയ് :
ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റേനിന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത കതഭാടുകേളുചടയുലാം കുളങ്ങളുചടയുലാം അരനികേനിലള്ള വസ്തുവടമകേള
സലലാം കേകയറനി അവയുചട യഥഭാര്ത രൂപലാം നഷചപടുത്തുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  കതഭാടുകേളുചട വതീതനി സലാംബനനിചള്ള ചസചയ് ലഭലമഭാകണഭാ;  കതഭാടുകേളുചട
യഥഭാര്ത വതീതനിയനിലള്ള രൂപലാം കേചണത്തഭാന് സര്കവ നടത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കതഭാടുകേളുചട  വശങ്ങള  കേകയറനിയനിടള്ളതയ്  ഒഴെനിപനിചയ്  കതഭാടുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടണയ്.

(ബനി) ലഭലമഭാണയ്. കതഭാടുകേളുചട യഥഭാര്ത വതീതനിയനിലള്ള രൂപലാം കേചണത്തഭാന്
സര്കവ നടത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  നനിക്ഷനിപമഭാക്കചപടനിടള്ള  കതഭാടുകേളുചട  വശങ്ങള
കേകയറനിയനിടള്ളതയ്  ശദയനില്ചപടഭാല്  തഭാലൂക്കയ്  സര്കവയറുചട  കസവനലാം  ആവശലചപടയ്
കേകയറലാം  കേചണത്തനിയഭാല്  കകേരള  പഞഭായത്തയ്  രഭാജയ്  ആക്ടനിചല  വലവസകേളക്കയ്
അനുസൃതമഭായനി  ആയതയ്  ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള
സസ്വതീകേരനിചവരുനണയ്. 

സഭാനക്കയറലാം

134 (5322) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ്:  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനു  കശഷലാം,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
വകുപനില്,  പഞഭായത്തയ്  ചസക്രടറനി  തസ്തനികേയനില്  സഭാനക്കയറലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടന്നനിരുന്ന
എത്രകപചര സഭാനക്കയറലാം നല്കേനി നനിയമനിചനിടണയ്;

(ബനി)  മുൻ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേഭാലത്തയ്  സഭാനക്കയറലാം  മുടങ്ങനികേനിടക്കഭാന്
കേഭാരണലാം എനഭായനിരുന; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  276  അസനിസ്റ്റേന്റെയ്
ചസക്രടറനി/ജൂനനിയര് സൂപണ്ടുമഭാചര പഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനി തസ്തനികേയനില് സഭാനക്കയറലാം
നല്കേനി നനിയമനിചനിടണയ്.

(ബനി)  പഞഭായത്തയ്  വകുപയ്  ജതീവനക്കഭാര്,  പഞഭായത്തയ്  കകേഭാമണ് സര്വതീസയ്
ജതീവനക്കഭാര്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങചള  സലാംകയഭാജനിപനിചചകേഭാണയ്  കകേരള  പഞഭായത്തയ്
സകബഭാര്ഡനികനറയ്  ചടങ്ങള  1-1-1990  പഭാബലലത്തനില്  പുറചപടുവനിച.  അതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് രണ്ടു വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം സലാംകയഭാജനിത സതീനനികയഭാറനിറനി/
ഗകഡഷന് ലനിസ്റ്റേയ് പസനിദതീകേരനിചനിരുന.  ഈ ലനിസ്റ്റേനില് അപഭാകേതയുചണന്നയ് കേഭാണനിചയ്
വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് രണ്ടുവനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുലാം കകേഭാടതനിചയ സമതീപനിചനിരുന.
ഡയറക്ടര് പസനിദതീകേരനിച  2010-ചലയുലാം  2014-ചലയുലാം സതീനനികയഭാറനിറനി/ഗകഡഷന്
ലനിസ്റ്റുകേള ബഹുമഭാനചപട കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്   സട്രൈബന്യൂണലലാം ബഹുമഭാനചപട
സഹകക്കഭാടതനിയുലാം  റദ്ദേഭാക്കനിയതനിചനത്തുടര്ന്നയ്  ടനി  വനിധനിചക്കതനിചര സര്ക്കഭാര് ബഹുമഭാനചപട
സുപതീലാം കകേഭാടതനിചയ സമതീപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ബഹുമഭാനചപട സുപതീലാം കകേഭാടതനിയുചട
13-5-2016-ചല വനിധനിയനില് തല്സനിതനി തുടരുവഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. അതനിനഭാല്
ചപഭാകമഭാഷനുകേള  തടസചപടുകേയഭായനിരുന.  തുടര്ന്നയ്  19-10-2016-നയ്  കചര്ന്ന
ഉന്നതതലകയഭാഗലാം  സര്ക്കഭാര് ബഹുമഭാനചപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനിയനില് ഫയല് ചചയ
സനിവനില്  അപതീല്  പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാടയ്  ബഹുമഭാനചപട
സുപതീലാംകകേഭാടതനിചയ  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിച.  തുടര്നണഭായ  29-3-2017-ചല
ബഹുമഭാനചപട  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയനില് പഞഭായത്തയ്  വകുപനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട
ഗകഡഷന്/ സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റേയ് ബനചപട കകേഭാടതനി വനിധനികേളുചട അടനിസഭാനത്തനില്
തയഭാറഭാക്കനി ഏചതങനിലലാം ജതീവനക്കഭാരനയ്  റനിവര്ഷന് വരുന്നപക്ഷലാം ബഹുമഭാനചപട
സുപതീലാം കകേഭാടതനിയുചട അലാംഗതീകേഭാരലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  ഉത്തരവഭായനിടണയ്.  ഇതനുസരനിചള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

പധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന

135 (5323) ചപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  പധഭാനമനനി  ആവഭാസയ്  കയഭാജനയുചട
ഭഭാഗമഭായനി ഓകരഭാ നഗരസഭകേളക്കുലാം നല്കേനിയ തുകേ എത്രചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഇതനില് സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം എത്ര; കകേനവനിഹനിതലാം എത്ര;
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(ബനി)  ഓകരഭാ നഗരസഭയനിലലാം എത്ര വതീടുകേളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടക്കല്  നഗരസഭയ്ക്കുലാം  വളഭാകഞരനി  നഗരസഭയ്ക്കുലാം  എത്ര  തുകേ
ലഭനിചനിടണയ്;  എത്ര  വതീടുകേളുചട  ചപഭാകപഭാസലകേള  ലഭനിചനിടണയ്;  എത്ര  വതീടുകേള
പൂര്ത്തനിയഭായനി; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി 25.25 കകേഭാടനി രൂപ
വനിവനിധ  നഗരസഭകേളക്കയ്  നല്കേനിയനിടണയ്.  നഗരസഭ  തനിരനിചള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന.

(ബനി)  പധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന പദതനി പകേഭാരലാം ചകേഭാലലാം നഗരസഭയനില്
15  വതീടുലാം  തൃശ്ശൂര്  നഗരസഭയനില്  4  വതീടുലാം  ഉളചപചട  19  വതീടുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച.

(സനി) തുകേ ലഭനിചനിടനില.  കകേഭാടയല് നഗരസഭയനില് 45 വതീടുകേളുചടയുലാം വളഭാകഞരനി
നഗരസഭയനില്  249  വതീടുകേളുചടയുലാം  ചപഭാകപഭാസല്  ലഭനിചനിടണയ്.  പദതനിക്കയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിടനില.

മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി

136 (5324) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയനില്
കകേരളത്തനിചല ക്ഷതീരകേര്ഷകേചര ഉളചപടുത്തനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഇചലങനില് കകേരളത്തനിചല ക്ഷതീരകേര്ഷകേചര പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  ആവശലമഭായ  പശുചത്തഭാഴത്തയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പദതനിയനില്  ഏചറടുക്കഭാന്  അനുമതനിയുണയ്.  പശുപരനിപഭാലനത്തനില്  ഏര്ചപടനിരനി
ക്കുന്ന വലക്തനികേളക്കയ് മസ്റ്റേര്കറഭാള നല്കേനി പവൃത്തനികേള ചചയനിക്കുവഭാന് അനുമതനി
കതടനിയനിരുചന്നങനിലലാം കകേനസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം അനുകൂല നടപടനി ഉണഭായനിടനില. 

*സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയനില് പുതനിയ പവൃത്തനി

137 (5325) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    ചനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനിയനില്  പുതുതഭായനി
ഏചതങനിലലാം ചതഭാഴെനില് ഇനങ്ങള ഉളചപടുത്തനിയനിടകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതുസലാംബനനിച ഉത്തരവയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2017-18  വര്ഷചത്ത ആനസ്വല് മഭാസ്റ്റേര് സര്ക്കുലര് പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളക്കയ് ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പവൃത്തനി പുതുതഭായനി ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്. 

(സനി)  2017-18  വര്ഷചത്ത  പരനിഷ്കരനിച  ആനസ്വല്  മഭാസ്റ്റേര്  സര്ക്കുലറനില്
7.2.3.7  (ഇ)  ഖണ്ഡനികേയനിലഭാണയ്  ഇതയ്  സലാംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശമുള്ളതയ്.  പസക്ത
ഭഭാഗത്തനിചന്റെ പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന.

ചസപ്കറജയ് ട്രൈതീറയ്ചമന്റെയ് പഭാന്റെയ്

138 (5326) ശതീ  .    സഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഹു:സുപതീലാം  കകേഭാടതനിയുചടയുലാം  സഹകക്കഭാടതനിയുചടയുലാം  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിചല എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ചസപ്കറജയ് ട്രൈതീറയ്ചമന്റെയ് പഭാന്റുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ;  ഉചണങനില് എന്തു നടപടനിയഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചചതനലാം ഇകപഭാഴെചത്ത
സനിതനി എചനനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചവലനിലാംഗ്ടണ്  ഐലന്റെനില്  ചകേഭാചനി  കപഭാര്ടയ്  ട്രൈസ്റ്റേനിചന്റെ  സലത്തയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ചസപ്കറജയ് ട്രൈതീറയ്ചമന്റെയ് പഭാന്റെനിചന്റെ ഇകപഭാഴെചത്ത അവസ എനഭാണയ്;
പണനി പൂര്ത്തനിയഭാചയങനില് കേമ്മേതീഷന് ചചയഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പഭാന്റെനിനഭായനി  2013-2014-ല് നഗരകേഭാരല വകുപയ് ഡയറക്ടറുചട
ചഹഡയ് ഓഫയ് അക്കസൗണനില് (2217-05-191-42 Waste Treatment)  വകേയനിരുത്തനിയ
18  കകേഭാടനി രൂപയനില് എത്ര രൂപ ചസപ്കറജയ് ട്രൈതീറയ്ചമന്റെയ് പഭാന്റെനിനയ് നല്കേനിയനിടണയ്;
ബഭാക്കനി നല്കേഭാനുള്ള തുകേ എന്നകത്തക്കയ് നല്കുലാം എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

*സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. ബഹുമഭാനചപട സുപതീലാം കകേഭാടതനിയുചടയുലാം സഹകക്കഭാടതനിയുചടയുലാം
വനിധനിക്കയ്  അനുസൃതമഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ഒഴെനിചകേയുള്ള  13  ജനിലകേളനില്  പഭാകക്കജയ്
ചസപ്കറജയ് സലാംസരണ പഭാന്റെയ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിടണയ്. പത്തനലാംതനിട,
കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴെ,  ഇടുക്കനി,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,
എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനില്  സലലാം  കേചണത്തനിയനിടണയ്.  ഇതനില്  ചകേഭാചനിയനിചല
ബഹ്മപുരചത്ത പഭാന്റെയ് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടണയ്.

(ബനി)  ചവലനിലാംഗ്ടണ്  ഐലന്റെനില്  സഭാപനിചനിടള്ള  ചസപ്കറജയ്  ട്രൈതീറയ്ചമന്റെയ്
പഭാന്റെനിചന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  2017  ജനുവരനി  1  മുതല്  കേമ്മേതീഷന്  ചചയഭാന്
പഭാകേത്തനില്  കേനിടക്കുകേയഭാണയ്.  എന്നഭാല്  കേരഭാറുകേഭാരനയ്  നല്കേഭാനുള്ള  പണലാം
നല്കേഭാത്തതനിനഭാലലാം  സലത്തയ്  ചകേഭാചനിന്  കപഭാര്ടയ്  ട്രൈസ്റ്റേയ്  കുടനിചവള്ള  കേണക്ഷന്
നല്കേഭാത്തതനിനഭാലലാം പഭാന്റെയ് കേമ്മേതീഷന് ചചയഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.

(സനി)  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഖരമഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന  18  കകേഭാടനി  രൂപ എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം  ചസപ്കറജയ്  ട്രൈതീറയ്ചമന്റെയ്
പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശലാം ഉണഭായനി
രുനചവങനിലലാം ശുചനിതസ്വ മനിഷചന്റെ പദതനികേളക്കഭായനി തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചതുകേഭാരണലാം
18  കകേഭാടനി  രൂപ  ബനചപട  ശതീര്ഷകേത്തനില്  നനിനലാം  വകേ  മഭാറഭാന്  കേഴെനിയഭാചത
വന്നനിടള്ളതഭാണയ്.  ഈ ആവശലത്തനികലക്കഭായനി  553.48  ലക്ഷലാം രൂപ  2217-05-191-42
എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില് നനിനലാം ചകേ.എസയ്.യു.ഡനി.പനി.-ക്കയ് അനുവദനിചനിടള്ളതഭാണയ്. ആയതനില്
536.51  ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവഴെനിചനിടള്ളതഭായനി ചകേ.എസയ്.യു.ഡനി.പനി.  കപഭാജക്ടയ് ഡയറക്ടര്
റനികപഭാര്ടയ്  ചചയനിടണയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ടനി  ആവശലത്തനികലക്കയ്
ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗലാം മുകഖന ഫണയ് കേചണത്തുന്നതനിനയ് സഭാധനിചനിടനില. 

ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷന്

139 (5327) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഇന്ഫര്കമഷന്  കകേരള  മനിഷന്  (ഐ.ചകേ.എലാം)
മുകഖന നല്കുന്ന വനിവനിധ കേമ്പന്യൂടര് കസവനങ്ങളുചട കസഭാഫയ്  ചവയര് സലാംവനിധഭാന
ങ്ങളനില് കേഭാകലഭാചനിതമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തുന്നതയ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേടനിട  നനികുതനിയുമഭായനി  ബനചപട  ''സഞയ''  കസഭാഫയ് ചവയര്
സലാംവനിധഭാനത്തനില് നനികുതനി കുടനിശനികേ  ,സര്വതീസയ്  ടഭാകയ്,ചകേടനിടങ്ങളുചട വനിവരങ്ങള
കരഖചപടുത്തല്  എന്നനിവയനില്  വതീഴ്ച  സലാംഭവനിചതഭായുള്ള  പരഭാതനികേള  ശദയനില്
ചപടനിടകണഭാ;
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(സനി) ഇവ കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനന-മരണ രജനികസ്ട്രഷന് സലാംബനനിച കസഭാഫയ്  ചവയര് സലാംവനിധഭാനത്തനിലലാം
ഇതനിചന്റെ വഭാര്ഷനികേ കേണക്കുകേള സമര്പനിക്കുന്നതനിലലാം നനിരവധനി പഞഭായത്തുകേളനില്
നനിനലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിടകണഭാ;  ഇവ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
നനിലവനിലകണഭാ;

(ഇ) ഐ.ചകേ.എലാം.-ചന്റെ ജനിലഭാതലത്തനിലളള പവര്ത്തനങ്ങള  വനിപുലതീകേരനിക്കു
ന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിചല ചടങ്ങളക്കുലാം വലവസകേളക്കുലാം അനുസൃതമഭായനി കസഭാഫയ് ചവയര്
സലാംവനിധഭാനലാം പരനിഷ്കരനിചവരുനണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.

(സനി)   പസ്തുത  അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള എലഭാ  നടപടനികേളുലാം
സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്. 

(ഡനി)  ജനന-മരണ  രജനികസ്ട്രഷന്  വഭാര്ഷനികേ  കേണക്കുകേള  സലാംബനനിച
പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിടണയ്.  പസ്തുത  പരഭാതനികേള  ഇന്ഫര്കമഷന്  കകേരള  മനിഷന്
മുഖഭാനനിരലാം  പരനിഹരനിചനല്കേനിയനിടണയ്.  കൂടഭാചത  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കു
ന്നതനിനയ് കബഭാക്കയ് ചടകനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാരുലാം ജനിലഭാ ചടകനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാരുലാം
തകദ്ദേശ യൂണനിറ്റുകേളനില് ചടകനിക്കല് അസനിസ്റ്റേന്റുമഭാരുലാം നനിലവനിലണയ്.  എലഭാ വര്ഷവലാം
തകദ്ദേശ  ജനനമരണ  രജനിസ്ട്രഭാര്ക്കയ്  ചതീഫയ്  രജനിസ്റ്റേഭാറുചട  ഓഫതീസനില്  നനിനലാം
ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട ചട്രൈയനിനനിലാംഗുലാം നല്കേനിവരുന.

(ഇ)  ജനിലഭാതലത്തനിലള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള  വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഉകദലഭാഗസരുചട അഴെനിമതനി

140 (5328) ചപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിനയ്  കേതീഴെനിചല  എത്ര  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
ഉകദലഭാഗസര് അഴെനിമതനിയുചട കപരനില് നടപടനിയയ് വനികധയരഭായനിടണയ്; 2016 ജനുവരനി
മുതലള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  കപചര  തനിരനിചകേ  കജഭാലനിയനില്  പകവശനിപനിച;  എത്ര
കപര്ചക്കതനിചര  അചടക്ക  നടപടനി  തുടരുനണയ്;  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരസഭയനില്
ഇത്തരത്തനിലള്ള എത്ര കപര് കജഭാലനി കനഭാക്കുനണയ്;

(സനി)  മനിനനിസ്റ്റേതീരനിയല് ജതീവനക്കഭാരനില് നടപടനിയയ്  വനികധയരഭായ എത്ര കപര്
തനിരുവനനപുരലാം നഗരസഭയനില് കജഭാലനി  കനഭാക്കുനണയ്;  2016  ജനുവരനി  മുതലള്ള
കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സചസന്ഷന്  അലഭാചത  മറയ്  അചടക്ക  നടപടനിയയ്  വനികധയരഭായ
എത്രകപര് നഗരസഭയനില് കജഭാലനി കനഭാക്കുനണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ജനങ്ങചള ബുദനിമുടനിക്കുന്ന എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  ജതീവനക്കഭാരുചട  കപരനില്
എടുക്കുന്ന നടപടനികേളുചട വലക്തമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 141 കപര്.

(ബനി)  സചസന്ഡയ് ചചയചപടവരനില്  7  കപചര തനിരനിചകേ പകവശനിപനിചനിടണയ്.
ഇതനില്  5  കപര്ചക്കതനിചര  അചടക്കനടപടനി  തുടരുന.  തനിരുവനനപുരലാം
നഗരസഭയനില് ഇത്തരത്തനിലള്ള ആരുലാം തചന്ന കജഭാലനി കനഭാക്കുന്നനില. 

(സനി)  അകനസ്വഷണ വനികധയമഭായനി  3  കപചര സചസന്ഡയ് ചചയകേയുലാം ആയതനില്
ഒരഭാചള അചടക്ക നടപടനി തുടര്നചകേഭാണയ് സര്വതീസനില് പുന:പകവശനിപനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിടണയ്.

(ഡനി) 3 കപര്.

(ഇ)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങചള  അഴെനിമതനിമുക്തമഭാക്കഭാനുലാം  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടചകേഭാണയ് 'കഫഭാര് ദ പതീപനിള' എന്ന പരഭാതനി പരനിഹഭാര
ചസലനിനയ്  രൂപലാം നല്കേനിയനിടണയ്.  അകതഭാചടഭാപലാം സലാംസഭാന വനിജനിലന്സയ്  വകുപയ്,
CTP  (Vigilance),  മറയ്  വകുപയ്  കമധഭാവനികേള  എന്നനിവരുചട  റനികപഭാര്ടകേളുചട
അടനിസഭാനത്തനില്  അഴെനിമതനി,  കേഭാലതഭാമസലാം  തുടങ്ങനിയ  ക്രമകക്കടുകേളചക്കതനിചര
ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സര്വതീസയ്

141 (5329)   ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സര്വതീസയ്  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള  ഇതനില്  ഉളചപടുന്ന
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട ചപഭാകമഭാഷന് സഭാധലതകേള സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനുള്ള
ചപഭാതുനനിര്കദ്ദേശലാം എനഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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 ഉത്തരലാം

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ ചപഭാതുസര്വതീസയ് രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള ബനചപട എലഭാ
വകുപ്പുകേളനിചലയുലാം  നനിലവനിലള്ള  ജതീവനക്കഭാരുചട  ചപഭാകമഭാഷന്  സഭാദലതകേള
പരമഭാവധനി പരനിരക്ഷനിക്കണലാം എന്നതഭാണയ് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടയ്. ഇക്കഭാരലത്തനില്
നനിയമപരമഭായനി  എത്രകത്തഭാളലാം  ചചയഭാന്  കേഴെനിയുചമനള്ളതയ്  കേരടയ്  ചടങ്ങള
ലഭലമഭാകുന്നകതഭാചട വലക്തമഭാകുന്നതഭാണയ്. 

പുതനിയ തസ്തനികേകേള

142 (5330) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
വകുപനില് എത്ര പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷനിചയ് ഉത്തരവഭായനിടണയ്;

(ബനി)  ഏചതലഭാലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ആയനിടഭാണയ്  ഇത്രയുലാം  തസ്തനികേ  സൃഷനിചയ്
ഉത്തരവഭായനിടള്ളതയ്;  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലലാം  സൃഷനിച  തസ്തനികേ  പകതലകേലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
വകുപനില് 1525 പുതനിയനി തസ്തനികേകേള സൃഷനിചനിടണയ്.

(ബനി) നഗരകേഭാരലവകുപനില് 1494-ഉലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ (എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്)
വകുപനിചന്റെ മനിനനിസ്റ്റേതീരനിയല് വനിഭഭാഗത്തനില് 31-ഉലാം പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷനിചനിടണയ്.
വനിശദവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

നഗരകേഭാരല വകുപയ്

തസ്തനികേ എണ്ണലാം

(1) (2

മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന് ചസക്രടറനി 29

അഡതീഷണല് കകേഭാര്പകറഷന് ചസക്രടറനി 1

പനി.എ. ടു കമയര് 1
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(1) (2)

ചഡപന്യൂടനി ചസക്രടറനി 1

പനി.എ. ടു ചസക്രടറനി 1

കേസൗണ്സനില് ചസക്രടറനി 1

അക്കസൗണയ്സയ് ഓഫതീസര് 1

റവനന്യൂ ഓഫതീസര് കഗഡയ് I 1

റവനന്യൂ ഓഫതീസര് കഗഡയ് II 5

സൂപണയ് 36

ചഹഡയ് ക്ലര്ക്കയ്/റവനന്യൂ ഇന്ചസക്ടര് 33

സതീനനിയര് ക്ലര്ക്കയ് 169

ക്ലര്ക്കയ്/ബനില് കേളക്ടര് 169

കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല് അസനിസ്റ്റേന്റെയ് 1

ചഫയര്കകേഭാപനി സൂപണയ് 1

എല്.ഡനി. സടപനിസ്റ്റേയ് 33

ഓഫതീസയ് അറന്ഡന്റെയ് 119

ചടലകഫഭാണ് ഓപകററര് 1

പഭാര്ടയ് സടലാം സലകബറനിയന് 1

ചഹല്ത്തയ് ഇന്ചസക്ടര് കഗഡയ്  I 30

ചഹല്ത്തയ് ഇന്ചസക്ടര് കഗഡയ്  II 3
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(1) (2)

ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തയ് ഇന്ചസക്ടര് കഗഡയ്  I 33

ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തയ് ഇന്ചസക്ടര് കഗഡയ്  II 61

ജൂനനിയര് പബനികേയ് ചഹല്ത്തയ് നഴയ് 28

നഴറനി സ്കൂള ടതീചര് 1

സഡവര് എല്.ഡനി.വനി. 35

സഡവര് എചയ്.ഡനി.വനി. 1

കേണനിജന്റെയ് വര്ക്കര് 428

സഭാനനികടഷന് വര്ക്കര് 270

                ആചകേ 1494

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ (എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്) വകുപയ്

തസ്തനികേ എണ്ണലാം

അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ് ഓഫതീസര് 1

ഫനിനഭാന്സയ് ഓഫതീസര് 1

അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ് അസനിസ്റ്റേന്റെയ് 1

സതീനനിയര് സൂപണയ് 1

ചഫയര്കകേഭാപനി സൂപണയ് 1

ജൂനനിയര് സൂപണയ് 4

ചഹഡയ് ക്ലര്ക്കയ് 22

                    ആചകേ 31
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എഞനിനനിയറനിലാംഗയ് തസ്തനികേ

143 (5331) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
വകുപനില് എഞനിനനിയറനിലാംഗയ് വനിഭഭാഗത്തനില് പുതുതഭായനി എത്ര തസ്തനികേ സൃഷനിചനിടണയ്;
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വനിലാംഗനില് പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷനിചനിടനില.

ജലഭാശയങ്ങള വൃത്തനിയഭാക്കല്

144 (5332) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  മലനിനമഭായനി  കേനിടക്കുന്നതുലാം
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനിരനിക്കുന്നതുമഭായ  ജലഭാശയങ്ങള  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സനിരമഭായനി
വൃത്തനികയഭാചട സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം എചനങനിലലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് അവയുചട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനി മുകഖന മലനിനമഭായനി
കേനിടക്കുന്നതുലാം  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനിരനിക്കുന്നതുമഭായ  ജലഭാശയങ്ങള  ഏചറടുക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചവരുനണയ്.  കൂടഭാചത  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കുന്ന
ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയനില്  ജലവനിഭവ  സലാംരക്ഷണലാം  ഒരു  പധഭാനഘടകേമഭാണയ്.
ഹരനിതകകേരളലാം പദതനിയുചട ഉദ്ഘഭാടനകത്തഭാടനുബനനിചയ് കുളങ്ങള, കതഭാടുകേള, കേനഭാലകേള
എന്നനിവ ചചളനിമഭാറനി  ആഴെലാംകൂടനി  ശുചതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിനഭായനി  പഭാകദശനികേ
സന്നദ സലാംഘടനകേളുചടയുലാം ക്ലബ്ബുകേളുചടയുലാം കസവനലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുണഭായനി.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പരമ്പരഭാഗത ചപഭാതുജലകസഭാതസ്സുകേള ഉളചപചട
യുള്ളവയുചട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി 24,247 പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച. 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പരമ്പരഭാഗത ചപഭാതുജലകസഭാതസ്സുകേളുചട നവതീകേരണത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി 5998 പവൃത്തനികേള നടനവരുന. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 14924
സമകക്രഭാ  ഇറനികഗഷന്  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിചല പവൃത്തനികേള നടനവരുന.
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തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള കശഖരനിക്കുന്ന മഭാലനിനലങ്ങള

145 (5333) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പഭാസ്റ്റേനികേയ്  ഉളചപചട  ഏചതലഭാലാം
മഭാലനിനലങ്ങളഭാണയ് നനിലവനില് കശഖരനിച വരുന്നതയ്;  ഏചതലഭാലാം സഭാപനങ്ങള എത്ര
അളവവതീതലാം  കശഖരനിക്കുനചവനലാം  എപകേഭാരമഭാണയ്  ഇവ  സലാംസരനിക്കുന്നചതനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശുചനിതസ്വകകേരളലാം  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ശുചനിതസ്വമനിഷന്  മഭാലനിനലലാം
സലാംസരണലാം,  റതീചചസക്കനിള  എന്നനിവയുളചപചട  എചനലഭാലാം  പവര്ത്തനങ്ങള
നനിലവനില് നടപഭാക്കനി വരുന; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആക്രനിവലഭാപഭാരനികേള കശഖരനിക്കുന്ന വനിപണനകയഭാഗലമലഭാത്ത കവസ്റ്റേയ്,
ഇറചനിക്കടകേളനിചല  കവസ്റ്റേയ്,  വതീടുകേളനില്നനിനലാം  ഫഭാറ്റുകേളനില്നനിനലാം  കശഖരനിയ്ക്കുന്ന
കേക്കൂസയ് കവസ്റ്റേയ് എന്നനിവ ചവളനിയനിടങ്ങളനില് മനുഷലജതീവനിതത്തനിനു ഹഭാനനികേരമഭാകുന്ന
രതീതനിയനില് നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  പസ്തുത  കമഖലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡുലാം  രജനികസ്ട്രഷനുലാം  നല്കേഭാനുലാം  ഇവരുചട  പവര്ത്തനലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള പഭാസ്റ്റേനികേയ്,  ഗഭാസയ്, കപപര്, ചമറല്, ഇ- കവസ്റ്റേയ്,
സജവമഭാലനിനലലാം  എന്നനിവ കശഖരനിച വരുനണയ്.   സജവമഭാലനിനലങ്ങള ഉറവനിടങ്ങളനില്
തചന്ന  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുന്ഗണന  നല്കേനി
വരുന്നതയ്. പഭാസ്റ്റേനികേയ് ചഷ്രഡ്ഡനിലാംഗയ് യൂണനിറ്റുകേള, പഭാസ്റ്റേനികേയ് റതീസസക്ലനിലാംഗയ് യൂണനിറ്റുകേള,
ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനി  എന്നനിവ മുകഖന പഭാസ്റ്റേനികേയ് മഭാലനിനലങ്ങള സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  ശുചനിതസ്വ  കകേരളലാം  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ചുവചട  പറയുന്ന  മഭാലനിനല
സലാംസരണ പവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് നടപഭാക്കനി വരുന്നതയ്. 

1. നനിലവനിലള്ള മഭാലനിനല സലാംസരണ പഭാന്റുകേളുചട പുനരുദഭാരണലാം.

2.  ഉറവനിട സജവമഭാലനിനല സലാംസരണലാം

3. ദവ മഭാലനിനലപരനിപഭാലനലാം (ചസപ്കറജയ് അടക്കലാം)
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4. മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള,
യനങ്ങള, വഭാഹനങ്ങള എന്നനിവ വഭാങ്ങുന്നതനി നുള്ള സസൗകേരലലാം

5. പതീ-മണ്സൂണ് കേലഭാമ്പയനിന്

6. റതീസസക്ലനിലാംഗുലാം പകൃതനി സസൗഹൃദ വലവസഭായങ്ങളുചട കപഭാത്സഭാഹനവലാം

7. എകയ്റന്റെഡയ്  ചപഭാഡന്യൂസര് ചറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി കപഭാത്സഭാഹനിപനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള.

8. മഭാലനിനല സലാംസരണ പവര്ത്തനങ്ങളനില് ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്ന സസ്വയലാം
സഹഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം ചചറുകേനിട  സലാംരലാംഭകേ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുമുള്ള
പനിന്തുണ.

9. ഐ.ഇ.സനി. പവര്ത്തനങ്ങളുലാം കശഷനി വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളുലാം

10. ചപഭാതുസലങ്ങളനില് സഭാനനിടറനി കകേഭാലാംപകയ്

11. സുരക്ഷനിത ചസപ്കറജയ് മഭാകനജുചമന്റെയ് യനവല്ക്കരണലാം.

12. ഖരമഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനയ് നൂതന പദതനികേള

13. പഭാസ്റ്റേനികേയ്  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ബദല്  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം
കസവനങ്ങളുലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള.

14. കപഭാളനിസനി സഗഡയ് സലന് തയഭാറഭാക്കല്

(സനി) മഭാധലമ റനികപഭാര്ടകേള ശദയനില്ചപടനിടണയ്.

(ഡനി)  ആക്രനി വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം പഭാഴ്വസ്തു കശഖരനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡുലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന. ഇവരുചട
പവര്ത്തനലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

അലാംഗങ്ങളക്കയ് പരനിരക്ഷ

146 (5334) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുന്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  അലാംഗങ്ങളക്കയ്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിടള്ള
പരനിരക്ഷകേചളക്കുറനിചയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തലാംഗങ്ങളക്കു  ചപന്ഷന്  നല്കുന്നകേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമ്മേഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷനയ്  പവര്ത്തന  ഫണയ്
സസ്വരൂപനിക്കുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  തുകേ  കകേഭാണ്ട്രൈനിബന്യൂടയ്
ചചയന്ന പഞഭായത്തുകേളനിചല  മുന്  അലാംഗങ്ങചള സമഗ  ആകരഭാഗല  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്
പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.  കൂടഭാചത തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല  മുന്
ജനപതനിനനിധനികേളക്കയ് കക്ഷമനനിധനി ഏര്ചപടുത്തുന്നതയ് സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള
തയഭാറഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി പഞഭായത്തയ് അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര് കേണ്വതീനറഭായനി
ഒരു ഉപസമനിതനി രൂപതീകേരനിചയ് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടണയ്.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലനില.

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി പദതനി

147 (5335) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ശഭാക്തതീകേരണലാം മുന്നനിര്ത്തനി എചനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം വനിഭഭാവനലാം ചചയനിടള്ളതയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനഭാധനിപതലഭരണ  വലവസയുചട  അവനിഭഭാജലഘടകേങ്ങളഭായ  സുതഭാരലത,
ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം,  ജനപങഭാളനിത്തലാം  എന്നനിവ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നവനിധത്തനില്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങചള ശഭാക്തതീകേരനിയഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തുടര്ചഭാ സഭാദലതയുള്ളതുലാം പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണത്തനിനയ് പഭാധഭാനലലാം
നല്കുന്നതുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  സഭാമൂഹലസുരക്ഷയുലാം  ഉറപയ്  വരുത്തുന്നതുമഭായ
സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ചയുചട ഉയര്ന്ന പനഭാവനികലക്കയ് കകേരളചത്ത എത്തനിക്കുകേ എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാചട ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല -ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സസൗകേരലങ്ങള കലഭാകകേഭാത്ത
രമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ചതഭാഴെനില് സനപുണലത,  പരനിസനിതനി സുരക്ഷ
എന്നനിവയയ് ഊന്നല് നല്കേനി പദതനികേള വനിഭഭാവനലാം ചചയയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം അപകേഭാരലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം
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ചചയനിടണയ്.  ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ്  പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം  ചചയയ്  നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ആയതനികലക്കഭായനി  വനിവനിധ
മനിഷനുകേള സര്ക്കഭാര് നനിശയനിചയ് ഉത്തരവഭായനിടണയ്.

(ബനി) മുന്വര്ഷങ്ങളനില് നനിനലാം വലതലസ്തമഭായനി തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്
പദതനി  രൂപതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നഭാടനിചന്റെ  വനികേസന പക്രനിയയനില്  എലഭാ
പസൗരനഭാരുലാം  തുടര്ചയഭായ  തഭാല്പരലചമടുക്കുകേയുലാം  പങഭാളനികേളഭാവകേയുലാം  ചചയന്ന
അവസയനികലക്കയ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  ചപഭാതുജന  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവത്സര പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി 2017-18  പദതനി ആസൂത്രണത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ആസൂത്രണ സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണയ്.
കൂടഭാചത  പദതനി  കമഭാണനിററനിലാംഗനിനയ്  കസഭാഷലല്  ആഡനിറയ്  ഉളചപചടയുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടണയ്. 

അറവശഭാലകേളക്കയ് സലസന്സയ്

148 (5336) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിചല  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിചല  അറവശഭാലകേളനി ല്നനിനലാം
വനില്ക്കുന്ന  മഭാലാംസങ്ങള  മഭായലാം  കേലര്ന്നനിടളളതഭാചണനലാം,  മൃഗങ്ങചള  ചകേഭാല്ലുന്നതനിനയ്
ദനിവസങ്ങളക്കയ് മുന്പയ് ഇവയുചട കേനിഡ്നനി കകേടഭാകുന്നതനിനുള്ള കുത്തനിവയ്പയ് നല്കേനി,
തൂക്കലാം ഇരടനിപനിചകശഷലാം, ചകേഭാല്ലുന്നതയ് കേഭാരണലാം മനുഷലരുചട കേനിഡ്നനി കകേടഭാകുന്ന മരുന്നയ്
കേലര്ന്ന  മഭാലാംസമഭാണയ്  അവചര  കേഴെനിപനിക്കുന്നതയ്  എന്നതയ്  ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  കകേരളത്തനിലളള  അറവശഭാലകേളക്കയ്  ഒനലാം  തചന്ന
സലസന്സുകേള ഇചലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങളനിചല  ഇതുമഭായനി  ബനചപട  ഉകദലഭാഗ
സരുചട  പരനികശഭാധനയയ്  കശഷലാം  മഭാത്രകമ  ആടുമഭാടുകേചള  കേശഭാപ്പുചചയഭാവൂ  എന്ന
നനിയമലാം ഇവനിചട പഭാലനിക്കുന്നനിചലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ; ഇതനിചനതനിചര
എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുചമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില

332/2020
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(ബനി)  നനിലവനില് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട ഉടമസതയനില് 6 അറവശഭാലകേളുലാം
ഗഭാമപകദശത്തയ്  സസ്വകേഭാരല  ഉടമസതയനില്  സലസന്സുള്ള  24  അറവശഭാലകേളുലാം
സലാംസഭാനത്തയ്  പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാചത  മഭാകവലനിക്കര,  കേല്പറ,  കേടപന,
ആറനിങ്ങല്,  തൃശ്ശൂര്  എന്നതീ  നഗരസഭകേളനിചല  അറവശഭാലകേളക്കയ്  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ക്ലനിയറന്സയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ലഭനിചനിടണയ്.  തനിരുവല
നഗരസഭയനിചല അറവശഭാലയയ് മലനിനകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിചന്റെ concent to
operate certificate-ഉലാം ലഭനിചനിടണയ്. ബഭാക്കനിയുള്ളവയയ് നനിലവനില് സലസന്സനില.

(സനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.  സലസന്സുള്ള അറവശഭാലകേളനില് ചുമതലചപട
ഉകദലഭാഗസന്  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം  മഭാത്രകമ  മൃഗങ്ങചള  കേശഭാപയ്  ചചയഭാവൂ  എന്ന
വലവസ  പഭാലനിക്കഭാത്തതനിചനക്കുറനിചയ്  പരഭാതനി  ലഭനിചഭാല്  കേര്ശന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ബനചപട സലസന്സനിലാംഗയ് അകതഭാറനിറനിക്കയ് ബഭാദലതയുണയ്. 

വനിധവകേളക്കുള്ള ഭവന പദതനി

149 (5337) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ  വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വനിധവകേളക്കുള്ള  ഭവന
പദതനിയനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള
തനിരചഞ്ഞടുത്തനിടണയ്; ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തനിരചഞ്ഞടുത്ത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
എത്ര തുകേ നല്കേനിയനിടണയ്; ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഏതയ്  വകുപഭാണയ്  പസ്തുത  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി
നനിര്വഹണലാം  നടത്തുന്നതയ്;  ഈ  പദതനി  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപയ്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി)  അനുബനമഭായനി* കചര്ത്തനിടണയ്.

(സനി) നനിലവനില് സലാംസഭാന നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപ്പുലാം റവനന്യൂ വകുപ്പുലാം കചര്ന്നഭാണയ്
വനിധവ/വനിവഭാഹബനലാം കവര്ചപടുത്തനിയ/ഉകപക്ഷനിക്കചപട സ്ത്രതീകേളക്കുള്ള ഇമ്പനിചനിബഭാവ
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതയ്.  പദതനി  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
വകുപയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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വനിവഭാഹങ്ങളക്കയ് ഹരനിത കപഭാകടഭാകകേഭാള

150 (5338) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള   :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചനന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   സടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നടക്കുന്ന  വനിവഭാഹങ്ങളക്കയ്  ഹരനിത  കപഭാകടഭാകക്കഭാള
നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ;

(ബനി)  പകൃതനി  സസൗഹൃദ  വനിവഭാഹങ്ങള  എന്നതുചകേഭാണയ്  എനഭാണുകദ്ദേശനിക്കു
ന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പകൃതനി  സസൗഹൃദമലഭാത്ത  വനിവഭാഹങ്ങള  എങ്ങചന  പരനികശഭാധനിചയ്
കേചണത്തുചമനലാം ആയതനിനയ് എചനഭാചക്ക ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുചമനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  അകതസമയലാം ചപഭാതു-സസ്വകേഭാരല ചടങ്ങുകേചളലഭാലാം ഹരനിത കപഭാകടഭാകകേഭാള
പകേഭാരലാം  നടത്തചപടണചമന്ന  ശുചനിതസ്വ  മനിഷചന്റെ  ആശയപകേഭാരലാം  വനിവഭാഹ
ചടങ്ങുകേളനിലലാം ഗതീന് കപഭാകടഭാകകേഭാള നടപഭാക്കണചമന്നയ് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് മുകഖന
അഭലര്തനിചവരുനണയ്. 

(ബനി)  സുരക്ഷനിത  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനുള്ള  അടനിസഭാന  പമഭാണമഭായ
"ചറഡന്യൂസയ്-റതീയൂസയ്-റതീസസക്കനിള"-ല്  അധനിഷനിതമഭായനി  എലഭാ  ചപഭാതു  സസ്വകേഭാരല
ചടങ്ങുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന് പകചഭാദനലാം നല്കേചപടണലാം.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
വനിവഭാഹ ചടങ്ങുകേളനിലലാം ഡനികസഭാസനിബനിള വസ്തുക്കള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിചക്കഭാണയ്
സ്റ്റേതീല്,  ചനിലയ്ല്ല്,  ചസറഭാമനികയ് കപഭാലള്ള കേഴകേനി വതീണ്ടുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുന്ന
പഭാത്രങ്ങള ആഹഭാരവലാം പഭാനതീയങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ചചയന്നതനിനയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ,
പുനരുപകയഭാഗലാം,  പുന:ചലാംക്രമണലാം  എന്നനിവയയ്  വനികധയമഭാക്കുവഭാന്  കേഴെനിയഭാചത
വലനിചചറനിയുന്ന അലങഭാര വസ്തുക്കളക്കയ് പകേരലാം പകൃതനി സസൗഹൃദ വസ്തുക്കളചകേഭാണയ്
അലങഭാര പവൃത്തനികേള ചചയകേയുലാം ആഹഭാരലാം പഭാഴെഭാക്കുന്നതയ് പരമഭാവധനി ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം
മഭാലനിനല  ഉല്പഭാദനത്തനിചന്റെ  കതഭാതയ്  കുറയ്ക്കുകേയുലാം  ചചയകേ  എന്നതഭാണയ്  പകൃതനി
സസൗഹൃദ വനിവഭാഹങ്ങള എന്ന ആശയലാംചകേഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(സനി) ബഭാധകേമല.
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ഗകഡഷന് ലനിസ്റ്റേയ്

151 (5339) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനി തസ്തനികേയനില് നനിലവനില് കജഭാലനി ചചയന്ന

ഉകദലഭാഗസരുചട ഗകഡഷന് ലനിസ്റ്റേയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  പസ്തുത  പടനികേ  പകേഭാരലാം  2017  മുതല്  മുകന്നഭാടയ്

അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലത്തനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം വനിരമനിക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസരുചട  എണ്ണലാം

പടനികേ അടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തയ് ചസക്രടറനി തസ്തനികേയനില് നനിലവനില് കജഭാലനി ചചയന്ന

ഉകദലഭാഗസരുചട  കേരടയ്  ഗകഡഷന്  ലനിസ്റ്റേയ്  പഞഭായത്തയ്  ഡയറക്ടറുചട

29 -4-2017-ചല  ഇ-8-12264/17 നമ്പര് കനഭാടതീസയ് പകേഭാരലാം പസനിദതീകേരനിചനിടണയ്. 

(ബനി)  2017  മുതല്  മുകന്നഭാടയ്  അഞ്ചു  വര്ഷക്കഭാലത്തനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം

വനിരമനിക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസരുചട എണ്ണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

2017 152

2018 147

2019 113

2020 49

2021 59

2022 48
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ഖരമഭാലനിനലത്തനില് നനിനലാം സവദക്യുതനി

152 (5340) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഖരമഭാലനിനലത്തനില് നനിനലാം സവദക്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പദതനി തകദ്ദേശ

ഭരണ സഭാപനങ്ങള സലാംസഭാനത്തയ് നടത്തനിവരുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ധനഭാഗമമഭാര്ഗ്ഗലാം  എങ്ങനിചനയഭാണയ്

കേചണത്തനിയനിരനിക്കുന്നചതന വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വലഭാവസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് ഖരമഭാലനിനലത്തനില് നനിനലാം സവദക്യുതനി

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പദതനികേള തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള നനിലവനില് നടത്തനിവരുന്നനില.

എന്നഭാല് ചകേഭാടകേര, നരനിക്കുനനി, വഭാണനികമല്, ആമ്പല്ലൂര്, കപഭാത്തഭാനനിക്കഭാടയ്, കേഭാലടനി,

ചനടുമ്പഭാകശരനി,  ഉദയലാംകപരൂര്  എന്നതീ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  സജവ  ഖര

മഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം ചചറനിയകതഭാതനില് സവദക്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പദതനികേളുണയ്.

വയനഭാടനിചല സുല്ത്തഭാന് ബകത്തരനിയനിലലാം ചകേഭാചനിയനിചല ബഹ്മപുരത്തുലാം വലഭാവസഭാ

യനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് സജവ മഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം സവദക്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന

പദതനികേള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചന്റെ പഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണയ്.

(ബനി)  പബനികേയ്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിചല  മഭാലനിനലലാം  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുലാം

അതനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  സവദക്യുതനി  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  പബനികേയ്  മഭാര്ക്കറയ്,

അതനികനഭാടയ്  കചര്ന്ന  ജലാംഗ്ഷനുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ചതരുവയ്  വനിളക്കുകേള

പകേഭാശനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭാണയ് നനിലവനിലള്ള പദതനികേളചകേഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പദതനി  തുകേയനില്  നനിനമഭാണയ്

നനിലവനിലള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.
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പഞഭായത്തുകേളക്കയ് സകേമഭാറനിയനിടള്ള സഭാപനങ്ങളുലാം 
ഉകദലഭാഗസരുലാം

153 (5341) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഞഭായത്തുകേളക്കയ് സകേമഭാറനിയനിടളള സഭാപനങ്ങളുകടയുലാം അവയനിചല
ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം  കമലളള  ഇരട  നനിയനണലാം  അധനികേഭാര  വനികകേനതീകേരണ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് തടസലാം സൃഷനിക്കുന്നതഭായനി കേരുതുനകണഭാ;വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   നനിലവനിലള്ള  സഭാഹചരലങ്ങളനില്  ചനില  പഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുടകേള
കനരനിടുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിടണയ്.  കകേരള പഞഭായത്തയ് രഭാജയ്  വകുപയ്  181  പകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര് പഞഭായത്തുകേളക്കയ് സകേമഭാറനിയ സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം
പൂര്ണ്ണമഭായ നനിയനണവലാം കമല്കനഭാടവലാം അതഭാതയ് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് നനിക്ഷനിപവലാം
പഞഭായത്തനിചല ഏതയ് ചുമതലകേളുലാം അവരവരുചട കയഭാഗലതയുചടയുലാം പഭാകയഭാഗനികേ
സവദഗദലത്തനിചന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് ഏല്പനിച ചകേഭാടുക്കഭാവന്നതുമഭാണയ്.  എന്നഭാല്
ശമ്പളവലാം മറയ്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  അതഭാതയ്  വകുപനില് നനിന്നയ്  നല്കുന്ന സഭാഹചരലത്തനില്
കസവനലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പഞഭായത്തുകേളക്കയ് ലഭനിക്കുചമന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് കേഴെനിയുന്നനില.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചയ് ഉചനിതമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

2016-ചല കകേന പഭാസ്റ്റേനികേയ് കവസ്റ്റേയ് മഭാകനജയ് ചമന്റെയ് ചടങ്ങള

154 (5343) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  2016-ചല കകേന പഭാസ്റ്റേനിക്കയ്  കവസ്റ്റേയ്  മഭാകനജയ് ചമന്റെയ്  ചടങ്ങള
പകേഭാരലാം  എചനങനിലലാം  തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടകണഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിചല  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേള  ഇതുസലാംബനനിച
സബകലഭാകേള തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചനിടകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആയതനിനയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിടകണഭാ;  ഇചലങനില്  കേഭാരണലാം
എനഭാചണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന സര്ക്കഭാര്  പുറചപടുവനിച  2016-ചല പഭാസ്റ്റേനികേയ്  കവസ്റ്റേയ് മഭാകനജ് ചമന്റെയ്
ചടങ്ങള പകേഭാരലാം ചുവചട പറയുന്ന തുടര്നടപടനികേള സലാംസഭാനത്തയ് സസ്വതീകേരനിചനിടണയ് :

1. വനില്പന  സഭാധനങ്ങള  50  സമകക്രഭാണനില്  കുറയഭാത്ത  പഭാസ്റ്റേനികേയ്
കേലഭാരനിബഭാഗുകേളനില്  മഭാത്രകമ  വനിതരണലാം  ചചയഭാന്  പഭാടുളചവനലാം
വനില്പന  സഭാധനങ്ങള  പഭാസ്റ്റേനികേയ്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളനില്  വനിതരണലാം
ചചയന്ന വലഭാപഭാരനികേളുലാം ചതരുവയ് കേചവടക്കഭാരുലാം അതതയ് തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയനിരനിക്കണചമനമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സര്ക്കഭാര് സര്ക്കുലറഭായനി പുറചപടുവനിചനിടണയ്.

2. എകയ്റന്റെഡയ് ചപഭാഡന്യൂസര് ചറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനിയനില്  അധനിഷനിതമഭായനി
സലാംസഭാനത്തയ്  പുന:ചലാംക്രമണ  വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
ബഭാന്ഡയ്  ഉടമകേള,  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള,  ഉല്പഭാദകേര്,  നനികക്ഷപകേര്
എന്നനിവചര  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  13 -1-2017-ല്  ചകേഭാചനിയനില്
വചയ്  നനികക്ഷപകേസലാംഗമലാം  നടത്തുകേയുണഭായനി.  തുടര്  നടപടനികേളുലാം
സസ്വതീകേരനിചവരുന. 

3. ഈ വനിഷയത്തനില് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള പുറചപടുവനികക്കണ
സബകലഭായുചട കേരടയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിടണയ്. 

4. പഭാസ്റ്റേനിക്കനിചന്റെ തരലാംതനിരനിചള്ള സലാംഭരണലാം,  കശഖരണലാം,  പുനനഃചലാംക്രമ
ണത്തനിനയ്  സകേമഭാറലാം,  പുനനഃചലാംക്രമണ വലവസഭായലാം  എന്നനിവ തകദ്ദേശ
ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ഏചറടുക്കുന്നതനിനുകവണ
പശഭാത്തല സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള 2017-18-ചല
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പദതനി രൂപതീകേരണ മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില്
ഉളചക്കഭാള്ളനിചനിടണയ്.

5. റതീസസക്ലനിലാംഗയ് സഭാദലമലഭാത്ത പഭാസ്റ്റേനികേയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് കറഭാഡയ് പണനി
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള പുറചപടുവനിചനിടണയ്.

6. തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനതലങ്ങളനില് പഭാസ്റ്റേനികേയ് ചഷ്രഡ്ഡനിലാംഗയ് യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കവണ യനങ്ങള വനിതരണലാം ചചയന്നതനിനുലാം
ചഷ്രഡയ് ചചയ പഭാസ്റ്റേനികേയ് കശഖരനിചയ് കറഭാഡുപണനിക്കഭായനി സകേമഭാറുന്നതനിനുലാം
ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനിചയ ചുമതലചപടുത്തനി ഉത്തരവഭായനിടണയ്.
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7. തകദ്ദേശഭരണ  പനിന്സനിപല്  ചസക്രടറനി  ചചയര്മഭാനഭായനി  പഭാസ്റ്റേനികേയ്
കവസ്റ്റേയ്  മഭാകനജുചമന്റെയ്  ചടങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പവര്ത്തനങ്ങളുചട
കമഭാണനിററനിലാംഗനിനുമഭായനി സലാംസഭാനതല കമഭാണനിററനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിച.

8. സുരക്ഷനിതമഭായ  പഭാസ്റ്റേനികേയ്  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനഭാവശലമഭായ
അവകബഭാധലാം ചപഭാതുജനങ്ങളനില് സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ വനിവര
വനിജ്ഞഭാന വലഭാപന പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിചല  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേള  ഇതുസലാംബനനിച
സബകലഭാകേള തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചനിടനില. 

(സനി) ബഭാധകേമല.

ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തയ് ഇന്ചസക്ടര് കഗഡയ് II

155 (5344) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വതീസനില് ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തയ് ഇന്ചസക്ടര്
കഗഡയ് II തസ്തനികേയുചട നനിലവനിലളള കയഭാഗലതകേള എചനഭാചക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  നനിലവനില്  പനി.എസയ്.സനി.  തയഭാറഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  കഷഭാര്ടയ്  ലനിസ്റ്റേനില്
ഉളചപടതുലാം,  ആകരഭാഗല  വകുപയ്  ഡയറക്ടര് നടത്തുന്ന രണയ്  വര്ഷചത്ത ഡനികപഭാമ
ഇന്  ചഹല്ത്തയ്  ഇന്ചസക്ടര്  കകേഭാഴയ്  (ഡനി.എചയ്.ഐ.സനി.)  പഭാസഭായതുമഭായ
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേചള  ഒഴെനിവഭാക്കണചമന്നഭാവശലചപടയ്  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്
ചചട്രൈബന്യൂണലനില്  പരഭാതനി  എചനങനിലലാം  നനിലവനിലകണഭാ;  ഉചണങനില്  എനയ്
നടപടനിയഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചതയ്;

(സനി)  ഡനി.എചയ്.ഐ.സനി.  കേഴെനിഞ്ഞ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേചള  ലനിസ്റ്റേനില്  നനിന്നയ്
ഒഴെനിവഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത

1. എസയ്.എസയ്. എല്.സനി. പഭാസഭായനിരനിക്കണലാം.

2. കബഭാലാംചബ അചലങനില് മദഭാസനില് നനിനള്ള സഭാനനിടറനി ഇന്ചസകക്ടഴയ്
കകേഭാഴയ്  സര്ടനിഫനിക്കകറഭാ,  തനിരുവനനപുരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്
നനിനലാം  ലഭനിചനിടള്ള  ചഹല്ത്തയ്  ഇന്ചസകക്ടഴയ്  സര്ടനിഫനിക്കകറഭാ
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അചലങനില്  ആള  ഇനല  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടയ്  ഓഫയ്  കലഭാക്കല്  ചസല്ഫയ്
ഗവണ്ചമന്റെയ്  കബഭാലാംചബ  നല്കുന്ന  സഭാനനിടറനി  ഇന്ചസകക്ടഴയ്
സര്ടനിഫനിക്കകറഭാ  നഭാഷണല്  കേസൗണ്സനില്  കഫഭാര്  റൂറല്  ഹയര്
എഡന്യൂകക്കഷന്  നല്കുന്ന  സഭാനനിടറനി  ഇന്ചസകക്ടഴയ്  കകേഭാഴനിലള്ള
സര്ടനിഫനിക്കകറഭാ അചലങനില് തവന്നൂര് റൂറല് ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടയ്  നടത്തുന്ന
സഭാനനിടറനി ഇന്ചസകക്ടഴയ് ചട്രൈയനിനനിലാംഗയ് കകേഭാഴയ് പഭാസഭായനിരനിക്കണലാം.

വയസയ്

18 വയസനില് കുറയരുതയ് 30 വയസയ് കേവനിയുകേയുമരുതയ്

(ബനി) മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വതീസനിചല ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തയ് ഇന്ചസക്ടര്
കഗഡയ്  II  തസ്തനികേയുചട ചതരചഞ്ഞടുപനില് ഡനികപഭാമ ഇന് ചഹല്ത്തയ് ഇന്ചസക്ടര്
കകേഭാഴയ്  കയഭാഗലതയുള്ള  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേചളക്കൂടനി  ഉളചപടുത്തനി  സഭാദലതഭാ  പടനികേ
പസനിദതീകേരനിചതനിചനതനിചര സഭാനനിടറനി ഇന്ചസക്ടര് കകേഭാഴയ് ഡനികപഭാമ സര്ടനിഫനിക്കറയ്
കഹഭാളകഡഴയ്  ബഹുമഭാനചപട  കകേരളഭാ  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്  ട്രൈനിബന്യൂണല്  ഒ.എ.
(ഇ.ചകേ.എലാം.)  Nos.  1078/16,  1376/16,  1393/16,  1494/16,  1968/16,  2012/16,
2013/16, 2014/16 എന്നനിവ ഫയല് ചചയനിടള്ളതുലാം ആയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
3-10-2016-ചല  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവപകേഭാരലാം  ജൂനനിയര്  ചഹല്ത്തയ്  ഇന്ചസക്ടര്
കഗഡയ്  II  തസ്തനികേയുചട  ചതരചഞ്ഞടുപയ്  നടപടനികേള  നനിര്ത്തനി  വചനിടള്ളതുമഭാണയ്.
പസ്തുത കകേസനില്  2nd respondent  ആയ  കകേരള പബനികേയ്  സര്വതീസയ് കേമ്മേതീഷന്
ഇക്കഭാരലത്തനില് മറുപടനി പത്രനികേ സമര്പനിചനിടള്ളതുലാം ആയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ബഹുമഭാനചപട  ട്രൈനിബന്യൂണലനിചന്റെ  20-2-2017-ചല  ഉത്തരവപകേഭാരലാം  പസ്തുത
തസ്തനികേയുചട അനനിമ റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റേയ്  പസനിദതീകേരനിക്കുന്നതയ് ട്രൈനിബന്യൂണലനില് നനിനള്ള
ഉത്തരവനിനുകശഷമഭായനിരനിക്കണചമന്നയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിടള്ളതുമഭാണയ്. 

(സനി) നനിലവനിചല ചസഷലല് റൂളനില്  ഈ തസ്തനികേയനിചല നനിയമനത്തനിനഭായുള്ള
കയഭാഗലതയനില് ഡയറക്ടകററയ് ഓഫയ് ചഹല്ത്തയ് സര്വതീസയ് നടത്തുന്ന ഡനി.എചയ്.ഐ.
കകേഭാഴയ്  ഉളചപടനിടനില.  ഇത്തരലാം  കകേഭാഴ്സുകേള  കയഭാഗലതയഭായനി  ഉളചപടുത്തുന്നതയ്
സലാംബനനിചലാം  മറയ്  അനുബന  കേഭാരലങ്ങളനിലലാം  പനി.എസയ്.സനി.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
അഭനിപഭായലാം ആരഭാഞ്ഞനിടണയ്. ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണയ്. 

ഭക്ഷല സലാംസരണ കകേനലാം

156  (5345)  ശതീ  .  പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗഭാമ വനികേസന വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് ബഭാലകശരനിയനില് പവര്ത്തനിചവരുന്ന
ഭക്ഷല സലാംസരണ കകേനത്തനില് നനിലവനില് ഏചതഭാചക്ക പരനിശതീലനങ്ങളഭാണയ് നടന
ചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇവ കേഭാരലക്ഷമമഭാകണഭാ  എന്നയ്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ;
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(ബനി)  ഭക്ഷല  സലാംസരണ  കകേനലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  എചനങനിലലാം
പദതനികേള സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിക്കചപടനിടകണഭാ; ഉചണങനില് അതനില് സസ്വതീകേരനിച
നടപടനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സഭാപനത്തനില്  ഇകപഭാള  കജഭാലനി  ചചയ്തുചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
ജതീവനക്കഭാരുചട തസ്തനികേ, കവതനലാം എന്നനിവ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഭാലകശരനി  എഫയ്.പനി.എന്.ഡനി.യനില്  നനിലവനില്  പഴെലാം-പചക്കറനി
സലാംസരണത്തനില് 6 ദനിവസചത്ത പരനിശതീലനവലാം കബക്കറനി ഉല്പന്ന നനിര്മ്മേഭാണത്തനി
ല് 5 ദനിവസചത്ത പരനിശതീലനവലാം നല്കേനിവരുന. 

(ബനി)  ബഭാലകശരനി  ഭക്ഷലസലാംസരണ  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  കകേനലാം  കുടുലാംബശതീ
മനിഷനയ്  സകേമഭാറുന്നതനിനയ്  ഗഭാമവനികേസന  കേമ്മേതീഷണര്  സമര്പനിച  ചപഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വരുന.

(സനി) 

തസ്തനികേ കവതനലാം

എ. ഡയറക്ടര്  (ചഡപന്യൂടനി  ഡവലപ്ചമന്റെയ്
കേമ്മേതീഷണര്)

82,000

ബനി. ചടകനിക്കല് അസനിസ്റ്റേന്റെയ് 41,722

സനി. ക്ലഭാര്ക്കയ് സടപനിസ്റ്റേയ് 22,660

ഡനി. വഭാചയ്മഭാന് 19,810

ഇ. പനി.ടനി.എസയ്. 10,648

പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.സവ പദതനി

157  (5346)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18  വര്ഷകത്തക്കയ്  പനി  എലാം  ജനി  എസയ്  സവ  പദതനി  പകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ടഭാര്ജറയ്  നനിശയനിചയ്  കകേന  സര്ക്കഭാരനില്  നനിന്നയ്  അറനിയനിപയ്
ലഭനിചനിടകണഭാ;
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(ബനി)  ഉചണങനില് സലാംസഭാനത്തയ് 2017-18 വര്ഷകത്തക്കയ് എത്ര കേനികലഭാമതീററഭാണയ്
ടഭാര്ജറയ് നനിശയനിചനിടള്ളതയ്;

(സനി)  2013-ല് കകേന ഗഭാമവനികേസന മനഭാലയലാം  ടഭാർജറയ്  നനിശയനിച  570
കേനി.മതീ കറഭാഡയ് പകേഭാരലാം എത്ര കേനികലഭാമതീറര് പവൃത്തനികേളുചട ചടണര് നടന; ബഭാക്കനി
കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡുകേളുചട  ചടണര്  എന്നകത്തക്കയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയുലാം;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) അറനിയനിചപഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  2013-ല് കകേന ഗഭാമവനികേസന മനഭാലയലാം  ടഭാര്ജറയ്  നനിശയനിച  570
കേനികലഭാ  മതീററനില്  319.948  കേനികലഭാമതീറര്  സദര്ഘലവലാം   274.20  കകേഭാടനി  രൂപ
അടങല്  തുകേയുലാം  വരുന്ന  84  കറഭാഡുകേള  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കനടനിയനിടണയ്. അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച പവൃത്തനികേളുചട ചടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാ
ക്കനിയകപഭാള  302.03  കേനികലഭാ  മതീറര്  സദര്ഘലലാംവരുന്ന  79  കറഭാഡുകേളക്കയ്  കേരഭാര്
ഉറപനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിടണയ്.  കേരഭാര് ഉറപനിക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത  17.92  കേനികലഭാ മതീറര്
സദര്ഘലലാം  വരുന്ന  5  കറഭാഡയ്  പവൃത്തനികേള  വതീണ്ടുലാം  ചടണര്  ചചയന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച  വരുന.  അലാംഗതീകൃത  ടഭാര്ജറനില്  250  കേനികലഭാ  മതീറര്
ബഭാക്കനിയുണഭായനിരുനചവങനിലലാം  സലാംസഭാനലാം  277.288  കേനികലഭാ  മതീറര്  സദര്ഘലലാം
വരുന്ന  70  കറഭാഡുകേളുചടയുലാം  4  പഭാലങ്ങളുചടയുലാം കപഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനി
കകേന സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിടണയ്.  അനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് തുടര് നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

സലഫയ് മനിഷന്

158 (T* 5347) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .     ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .     ആര്  .   രഭാമചനന് :
ശതീ  .     എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  പഭാര്പനിടരലാംഗലാം  കനരനിടുന്ന  പശ്നങ്ങളക്കയ്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനിനയ് സലഫയ് മനിഷന് പരലഭാപമഭാകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചഭാദലകത്തഭാ സൂചനിപനിക്കുന
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(ബനി)  ഭവന നനിർമ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഏചതഭാചക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളനിലള്ളവർക്കഭാണയ്
പസ്തുത മനിഷൻ മുകഖനയുള്ള ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നചതന്നയ്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുപരനിയഭായനി  മകറചതഭാചക്ക  കമഖലകേളനിചല
വനികേസനമഭാണയ് സലഫയ് മനിഷന് മുകഖന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭവനരലാംഗചത്ത പശ്നലാം ശഭാശസ്വതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കഭാന് സലഫയ്  മനിഷന്
പരലഭാപമഭാണയ്.  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളത്തനിചല എലഭാ  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം
വതീടയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഭൂരഹനിതരഭായ  ഭവനരഹനിതര്ക്കയ്  സസ്വനമഭായനി  ചതഭാഴെനില്
ചചയയ് ഉപജതീവനലാം നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം സമൂഹത്തനിചല നടത്തനിപനിലലാം നനിലനനില്പനിലലാം
ഭഭാഗഭഭാക്കഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കസവനങ്ങള  ഉളചപചട  എലഭാ  സഭാമൂഹനികേ
കസവനങ്ങളുചടയുലാം പകയഭാജനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുന്നതരത്തനിലള്ള സുരക്ഷനിതവലാം
മഭാനലവമഭായ വതീടുകേള ലഭലമഭാക്കുകേ എനള്ളതഭാണയ് ഈ പദതനിയുചട ലക്ഷലലാം.

(ബനി) 1. ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതര്

2. ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തവര്/  വഭാസ
കയഭാഗലമലഭാത്ത ഭവനമുള്ളവര്.

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ തതീരകദശ കമഖലയനികലഭാ കതഭാടലാം കമഖലയനികലഭാ
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഭവനമുള്ളവര്

4. ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിതര്

ഇതനില് ആദലചത്ത രണയ് വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം വതീടയ് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്/ വഭാസകയഭാഗലമഭാക്കഭാന്
ആവശലമഭായ  തുകേ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനയ്  നല്കുന്നതഭാണയ്.  മൂനലാം  നഭാലലാം  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ്
പഭാര്പനിടസമുചയങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫ്ളഭാറ്റുകേളുചട/  വതീടുകേളുചട  സമുചയലാം
തഭാലൂക്കയ്/കബഭാക്കയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  സല  ലഭലതയുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട
എണ്ണവലാം പരനിഗണനിചയ് ഏചറടുക്കുന്നതഭാണയ്. 

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള മുന്ഗണന

1. മഭാനസനികേ   ചവല്ലുവനിളനികേള  കനഭാരനിടുന്നവര്/അനര്/ശഭാരതീരനികേ  തളര്ച
സലാംഭവനിചവര്

2. അഗതനികേള

3. അലാംഗസവകേലലമുള്ളവര്
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4. ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്

5. ഗുരുതര/മഭാരകേ കരഭാഗമുള്ളവര്

6. അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്

7. കരഭാഗലാം/അപകേടത്തനില്ചപടയ് കജഭാലനി ചചയയ് ജതീവകനഭാപഭാധനി കേചണത്തഭാന്

പഭാപനിയനിലഭാത്തവര്

8. വനിധവകേള

9. എചയ്.ഐ.വനി. +ve ആയവര്

(സനി) വനികേസന പക്രനിയയനില് ഇനനിയുലാം പൂര്ണ്ണ പകയഭാജനലാം ലഭനിക്കഭാത്തവരുലാം

ഒഴെനിവഭായനികപഭായവരുമഭായ  സഭാധഭാരണക്കഭാരുചടയുലാം  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളുചടയുലാം

ജതീവനിത  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  ജതീവനിതവലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനയ്  ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാചത

കകേരളത്തനിചല എലഭാ ഭൂരഹനിതരഭായ ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം സസ്വനമഭായനി ചതഭാഴെനില് ചചയയ്

ഉപജതീവനലാം  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  സമൂഹത്തനിചല  നടത്തനിപനിലലാം  നനിലനനില്പനിലലാം

ഭഭാഗഭഭാക്കഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കസവനങ്ങള  ഉളചപചട  എലഭാ  സഭാമൂഹനികേ

കസവനങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.

ഇനനിര ആവഭാസയ് കയഭാജന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

159 (5348) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം:  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനനിര  ആവഭാസയ്  കയഭാജന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയുചട  കപരയ്

മഭാറനിയനിടകണഭാ;  കേഴെനിഞ്ഞ  5  വര്ഷലാം ഐ.എ,സവ പദതനിപകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തയ്

എത്ര  വതീടുകേളഭാണയ്  അനുവദനിചനിടള്ളതയ്  എന്നയ്  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ്  തനിരനിചയ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഐ.എ,സവ പദതനി പകേഭാരലാം വതീടയ് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

എചനഭാചക്കയഭാണയ്; പസ്തുത പദതനിയനില് നനിനലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനയ് വതീടുവയ്ക്കുന്നതനിനയ്

എത്ര  രൂപയഭാണയ്  നല്കുന്നതയ്;  ഇതനില്  കകേന  സലാംസഭാന  സർക്കഭാരുകേളുകടയുലാം

ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളുകടയുലാം വനിഹനിതലാം എത്രയഭാണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനനിര ആവഭാസയ് കയഭാജന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി  1-4-2016  മുതല്
പധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന (ഗഭാമതീണ്) എന്ന കപരനില് മഭാറനിയനിടണയ്.  കേഴെനിഞ്ഞ
5  വര്ഷലാം  (നഭാലയ്  വര്ഷലാം ഐ.എ.സവ പകേഭാരവലാം ഒരു വര്ഷലാം പനി.എലാം.എ.സവ.
(ജനി) പദതനി പകേഭാരവലാം) സലാംസഭാനത്തയ് അനുവദനിച വതീടുകേളുചട കബഭാക്കയ് തനിരനിചള്ള
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  ഐ.എ.സവ.  ഭവന  പദതനി  പകേഭാരലാം  വതീടയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന.

1. ദഭാരനിദല കരഖയയ് തഭാചഴെയുള്ള കുടുലാംബമഭായനിരനിക്കണലാം.

2. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  കുറഞ്ഞതയ്  2  ചസന്റെയ്  ഭൂമനിചയങനിലലാം
ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.

3. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള ചുമതല അതഭാതയ്
ഗഭാമവഭാസനികേളക്കഭാണയ്.

4. ഗുണകഭഭാക്തൃ  കുടുലാംബത്തനിചല  അലാംഗങ്ങളക്കയ്  നനിലവനില്  വഭാസ
കയഭാഗലമഭായ വതീടുണഭാകേരുതയ്.

ഐ.എ.സവ.  പദതനി  പകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  പരമഭാവധനി  ധനസഹഭായലാം
70,000  രൂപയഭാണയ്.  ടനി  തുകേ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  അപരലഭാപമഭായതനിനഭാല്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  തുകേ  ചപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനിനയ്  2   ലക്ഷമഭായുലാം  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  3  ലക്ഷമഭായുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  3.5  ലക്ഷമഭായുലാം
വര്ദനിപനിചനിടണയ്.  ഓകരഭാ വതീടനിനുലാം അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കുന്ന തുകേയനില് 50,000
രൂപ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അധനികേ  ധനസഹഭായമഭായുലാം  എസയ്.സനി/എസയ്.ടനി
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  1  ലക്ഷലാം രൂപവതീതലാം പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുലാം നല്കുന.
കശഷനിക്കുന്ന  തുകേ  ഗഭാമ/കബഭാക്കയ്/ജനിലഭാ  പ ഞഭായത്തുകേള  25:40:35  എന്ന
അനുപഭാതത്തനില് അനുവദനിക്കുന.  പനി.എലാം.എ.സവ.(ജനി)  ഭവന പദതനിയനില് വതീടയ്
ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതയ്  2011-ചല  സഭാമൂഹല  സഭാമ്പത്തനികേ  ജഭാതനി
ചസന്സസയ്  ലനിസ്റ്റേയ്  പകേഭാരലാം  അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചളയഭാണയ്.  ഈ
പദതനിപകേഭാരലാം  കകേന സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി  1,20,000  രൂപ  60:40  എന്ന
അനുപഭാതത്തനില്  കകേന-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  അനുവദനിക്കുന.  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  പനി.എലാം.എ.സവ.  (ജനി)  ഭവന  പദതനിക്കയ്  2016-17  കേഭാലഘടത്തനില്
തഭാചഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം തുകേ നല്കുന.

*സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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പധഭാന്മനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന  (ഗഭാമതീണ്)  ഭവന പദതനി പകേഭാരലാം ഓകരഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം അനുവദനിക്കുന്ന തുകേ

ഫണനിചന്റെ കസഭാതസയ് ചപഭാതു/നന്യൂനപക്ഷ
വനിഹനിതലാം

പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗലാം

പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗലാം

പനി.എലാം.എ.സവ.
(ഗഭാമതീണ്) 
(കകേന/സലാംസഭാന 
വനിഹനിതലാം)

1,20,000 1,20,000 1,20,000

ഗഭാമപഞഭായത്തയ് 
വനിഹനിതലാം (അധനികേ 
തുകേയുചട 25%)

20,000 20,000 32,500

കബഭാക്കയ് പ ഞഭായത്തയ് 
വനിഹനിതലാം (അധനികേ 
തുകേയുചട 40%)

32,000 32,000 52,000

ജനിലഭാ പഞഭായത്തയ് 
വനിഹനിതലാം (അധനികേ 
തുകേയുചട 35%)

28,000 28,000 45,500

പടനികേജഭാതനി 
വനികേസന വകുപയ്

0 1,00,000 0

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന
വകുപയ്

0 0 1,00,000

    ആചകേ 2,00,000 3,00,000 3,50,000

പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.സവ. പദതനി

160 (5349) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം റഭാന്നനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.സവ. പദതനി പകേഭാരലാം ഏചതഭാചക്ക കറഭാഡുകേളുചട പവൃത്തനികേളക്കഭാണയ്
ഫണയ്  അനുവദനിചനിടള്ളതയ്;  എത്ര  രൂപ  വതീതമഭാണയ്  അനുവദനിചനിടള്ളതയ്;  ഓകരഭാ
കറഭാഡനിചന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) കനരകത്ത പനി. എലാം. ജനി. എസയ്. സവ. പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി തുകേ
അനുവദനിക്കുകേയുലാം, നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് തടസലാം കനരനിടതനിചന തുടര്ന്നയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം തടസചപട
കേനിടക്കുന്നതുമഭായനിടള്ള ഏചതങനിലലാം പദതനി ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ; എന്തു
കേഭാരണത്തഭാലഭാണയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം മുടങ്ങനിയതയ്;  എത്ര കേഭാലമഭായനി മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന ;
ഇവയുചട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള  വതീണ്ടുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിടള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം റഭാന്നനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.സവ പദതനി  പകേഭാരലാം  മലപളളനി  കബഭാക്കനില്  അതലഭാല്-വഭായ്പൂര്
എന്ന കറഭാഡനിനയ് ഫണയ് അനുവദനിചനിടണയ്.  ഈ കറഭാഡനിനയ്  329.27  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ്
അനുവദനിചനിടള്ളതയ്. ടനി കറഭാഡനിചന്റെ സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനിയുചട പണനി ആരലാംഭനിചനിടണയ്.

(ബനി) ഉണയ്.  മലപളളനി കബഭാക്കനില് കുളങ്ങര-കുമഭാരമലാംഗലലാം കറഭാഡയ് ഏചറടുത്ത
കേരഭാറുകേഭാരന് പണനി ഉകപക്ഷനിചയ് കപഭായതനിനഭാല്  4 വര്ഷമഭായനി മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന.
ടനി  കേരഭാറുകേഭാരചന്റെ  നകഷഭാത്തരവഭാദനിതസ്വത്തനില്  പവൃത്തനിയുചട  കേരഭാര്  റദ്ദേയ്  ചചയയ്
ടനിയഭാചന്റെ കമല് റനിക്കവറനി നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഉടന്തചന്ന ബഭാക്കനി
പവൃത്തനി  ചടണര് ചചയന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

ഗഭാമതീണകറഭാഡുകേളുചട നവതീകേരണലാം

161 (5350) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  ചചയയ്  നവതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുചട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  കനഭാണ്  പഭാന്  ഫണനില്
നനിന്നയ്  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുചട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി മചറചനങനിലലാം പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിചന്റെ  നനിയനണത്തനിലള്ള  വതീതനിയുള്ള
കറഭാഡുകേള, ഗതഭാഗത തനിരക്കുകേളക്കയ് പഭാധഭാനലമുള്ളവ, മറ്റു പധഭാന കറഭാഡുകേളുമഭായനി
പരസരലാം ബനനിപനിക്കുന്നവ എന്നനിവ ചമക്കഭാഡലാം ടഭാറനിലാംഗയ് നടത്തുന്നതനിനയ് അനുമതനി
നല്കേനിയനിടണയ്. 
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(ബനി  &  സനി)  ഗഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുചട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  അതഭാതയ്
തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട  ചമയനിന്റെനന്സയ്  ഗഭാന്റെയ്,  പദതനി ഫണയ് എന്നനിവ
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാചത  പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.സവ.  (പധഭാനമനനി  ഗഭാമതീണ്
സഡകേയ് കയഭാജന)ഫണയ് ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുചട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി വനിനനികയഭാ
ഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

കകേനത്തനിചന്റെ പകതലകേ ധനസഹഭായലാം

162 (T* 5351) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .   പനി. : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുചട അറകുറപണനിക്കഭായുള്ള കകേനത്തനിചന്റെ പകതലകേ
ധനസഹഭായലാം കകേരളത്തനിനയ് നഷമഭാചയനള്ള ആകക്ഷപങ്ങള ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ധനസഹഭായലാം  കകേരളത്തനിനയ്  ലഭനിക്കഭാചത  കപഭായതനിചന്റെ
കേഭാരണചമചനന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേന ധനസഹഭായങ്ങള നഷചപടുത്തഭാചത കനടനിചയടുക്കുന്നതനിനഭായനി
എചനങനിലലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടണയ്. 

(ബനി)  കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.സവ പദതനിക്കുള്ള പകതലകേ
അധനികേ ഫണയ്  (Financial  Incentive)  അനുവദനിചതയ്  31-12-2016-ചല പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തനിയഭാണയ്.  ചതരചഞ്ഞടുപയ്  ചപരുമഭാറചടലാം,  കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കല്,
ജലദസൗര്ലഭലലാം  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  പതതീക്ഷനിച  നനിര്വഹണ  പുകരഭാഗതനി  
ഇക്കഭാരലത്തനില് സകേവരനിക്കഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.

(സനി)  ഉണയ്.  പദതനിയുചട സഭാമ്പത്തനികേ/ഭസൗതനികേ പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടകേള
സമയബനനിതമഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം  ടഭാര്ജറയ്  നനിശയനിചയ്  പവൃത്തനികേള
കൃതലസമയത്തയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനി  നടത്തനിപനില്  കനരനിടുന്ന  തടസങ്ങള
യഥഭാസമയങ്ങളനില്  വനിലയനിരുത്തനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണ  കേര്ശനമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിടണയ്. 

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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വനികലജയ് എകയ്റന്ഷന് ഓഫതീസര്മഭാരുചട കജഭാലനിഭഭാരലാം

163 ( 5352) ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമവനികേസന  വകുപനിചല  വനികലജയ്  എകയ്റന്ഷന്  ഓഫതീസര്മഭാരുചട
കജഭാലനി ഭഭാരലാം സലാംബനനിചയ് ഏചതങനിലലാം വനിധത്തനിലള്ള പരനികശഭാധനകേകളഭാ പഠനങ്ങകളഭാ
നടത്തനിയനിടകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് അവയനിചല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനി.ഇ.ഒ  മഭാര്ക്കയ്  ക്ലറനിക്കല്  അസനിസ്റ്റേന്സയ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സമതീപകേഭാലചത്തഭാനലാം ഇതു സലാംബനമഭായ പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.സവ. രണഭാലാംഘട പദതനി

164  (T*5353)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത എത്ര കേനികലഭാമതീറര് ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള പുനരുദതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനഭാണയ്  പനി.  എലാം.  ജനി.  എസയ്.  സവ.  രണഭാലാം ഘട പദതനി പകേഭാരലാം തുകേ
അനുവദനിചതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ഏചതലഭാലാം കറഭാഡുകേചളയഭാണയ് പനി.
എലാം.  ജനി.  എസയ്.  സവ.  രണഭാലാം ഘട പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിടളളതയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് പനി.എലാം.ജനി. എസയ്.സവ. രണഭാലാം ഘട പകേഭാരലാം 319.948
കേനികലഭാമതീറര്  സദര്ഘലവലാം  274.20  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങല്  തുകേയുലാം  വരുന്ന  84
കറഭാഡുകേള  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടനിയനിടണയ്.  എന്നഭാല്  തുകേ
അനുവദനിചനിടനില.

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(ബനി)  ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് 4.268 കേനികലഭാമതീറര് സദര്ഘലവലാം
347.61 ലക്ഷലാം രൂപ അടങല് തുകേയുലാം വരുന്ന മലാംഗലലാം ചവസ്റ്റേയ് പുലഭാപറകശരനി കറഭാഡയ്
പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.സവ.  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.  ടനി  കറഭാഡനിനയ്
കേരഭാര് ഉറപനിചയ് ഇനനിഷലല് ചലവല്സയ് എടുക്കുന്ന പവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിടണയ്.

കകേന ഗഭാമ വനികേസന മനഭാലയലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

165(5354) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേന  ഗഭാമവനികേസന  മനഭാലയലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള ഏചതലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  പസ്തുത  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം  2015-16 ലലാം  2016-17 ലലാം  ലഭനിച
ധനസഹഭായലാം എത്രവതീതചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏചതങനിലലാം  പദതനിക്കയ്  ധനസഹഭായലാം  കുറഞ്ഞനിടചണങനില്
കേഭാരണചമചനന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന  ഗഭാമ  വനികേസന  മനഭാലയലാം  കുടുലാംബശതീ  കനഭാഡല്
ഏജന്സനിയുമഭായനി ബനചപടയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളുലാം ഗഭാമ വനികേസന വകുപയ്
മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പധഭാന കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലാം ചുവചട കചര്ക്കുന.

കുടുലാംബശതീ മുകഖന

1. കദശതീയ ഗഭാമതീണ ഉപജതീവന മനിഷന് (എന്.ആര്.എല്.എലാം.)

2. ദതീന് ദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ ഗഭാമതീണ് കേസൗശലല കയഭാജന (ഡനി.ഡനി.യു.ജനി. ചകേ.സവ.)

3. മഹനിള കേനിസഭാന് സശഭാക്തതീകേരണ് കയഭാജന (എലാം.ചകേ.എസയ്.പനി.)

ഗഭാമവനികേസന വകുപയ് മുകഖന

1. മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപയ് പദതനി  (എലാം.ജനി.എന്.
ആര്.ഇ.ജനി.എ.)

2. പധഭാനമനനി ആവഭാസയ് കയഭാജന-ഗഭാമതീണ് (പനി.എലാം.എ.സവ.-ജനി.)
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3. സസ്വച്ഛയ് ഭഭാരതയ് മനിഷന് (ഗഭാമതീണ്) (എസയ്.ബനി.എലാം.ജനി.)

4. പധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായനി  കയഭാജന  (പനി.എലാം.ചകേ.എസയ്.സവ.)
വഭാടര്ചഷഡയ് കേകമ്പഭാണന്റെയ്

5. പധഭാനമനനി ഗഭാമ സഡകേയ് കയഭാജന (പനി.എലാം.ജനി.എസയ്.സവ.)

6. നഭാഷണല് റര്ബന് മനിഷന് (എന്.ആര്.യു.എലാം)

(ബനി)  ടനി  പദതനികേളക്കയ്  2015-16 ലലാം  2016-17-ലലാം  ലഭനിച  കകേന
ധനസഹഭായലാം സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന.

എന്  .  ആര്  .  എല്  .  എലാം.  പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി  2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
1354.22 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 1968.84 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിടണയ്.

എലാം  .  ചകേ  .  എസയ്  .  പനി. പസ്തുത പദതനി പകേഭാരലാം 2015-16 ല് 18.06 കകേഭാടനി രൂപ
മഭാത്രമഭാണയ് ലഭനിചനിടള്ളതയ്.

ഡനി  .  ഡനി  .  യു  .  ജനി  .  ചകേ  .  സവ. പദതനിക്കയ്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  1.39
കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 45 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കകേന സഹഭായലാം
ലഭനിചനിടണയ്.

ഗഭാമ  വനികേസന  വകുപയ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പസ്തുത  പദതനികേളക്കയ്
2015-16 ലലാം  2016-17-ലലാം  ലഭനിച  കകേന  ധനസഹഭായലാം  സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന.

(സനി) ടനി പദതനികേളക്കയ് ഒനലാംതചന്ന ധനസഹഭായലാം കുറഞകപഭായനിടനില.

കുടുലാംബശതീയുചട പവര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിചപടുത്തല്

166  (5355)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  കുടുലാംബശതീയുചട
പവര്ത്തനങ്ങള  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനയ്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചചവന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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(ബനി)  കുടുലാംബശതീ പവര്ത്തകേര്ക്കയ്  /  അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കയ് സസ്വയലാം ചതഭാഴെനില്
കേചണത്തഭാന് എചനലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നചതന്നയ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഇതനിനഭായനി ഏചതലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് നനിലവനിലള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കുടുലാംബശതീ അയല്ക്കൂട പവര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി
ദനിശ  2017  എന്ന വനിപുലമഭായ കേലഭാമ്പയനിന് സലാംഘടനിപനിച.  ദനിശ കേലഭാമ്പയനിനനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  3,998  ചപഭാതുഅയല്ക്കൂടങ്ങളുലാം  ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവരുചട  753
അയല്ക്കൂടങ്ങളുലാം വകയഭാജന വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  1774  അയല്ക്കൂടങ്ങളുലാം ട്രൈഭാന്സയ്
ചജന്ഡര്  വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി  7  അയല്ക്കൂടങ്ങളുലാം  നന്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി
948  അയല്ക്കൂടങ്ങളുലാം   എസയ്.ടനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  218  അയല്ക്കൂടങ്ങളുലാം
എസയ്.സനി. വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി 1039 അയല്ക്കൂടങ്ങളുലാം തതീരകദശ വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി
311  അയല്ക്കൂടങ്ങളുലാം രൂപതീകേരനിചനിടണയ്.  അയല്ക്കൂട ശഭാക്തതീകേരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
1,073 സനി.ഡനി.എസയ്.ചലയുലാം ചചയര്കപഴണ്മഭാര്ക്കുലാം 5  ഉപസമനിതനി കേണ്വതീനര്മഭാര്ക്കുലാം
പരനിശതീലനലാം സലാംഘടനിപനിച. 19,854  എ.ഡനി.എസയ്.കേളനിചല ചചയര്കപഴണ്മഭാര്ക്കുലാം
ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം പരനിശതീലനലാം സലാംഘടനിപനിച.

(ബനി)  കുടുലാംബശതീ  പവര്ത്തകേര്ക്കയ്/അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കയ്  സസ്വയലാംചതഭാഴെനില്
കേചണത്തഭാന് തഭാചഴെപറയുന്ന സഹഭായങ്ങള/പദതനികേളഭാണയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്.

1. പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചയ്  6  മഭാസലാം കേഴെനിഞ്ഞതുലാം നബഭാര്ഡനിചന്റെ
എന്.എചയ്.ജനി.  കഗഡനിലാംഗയ്  നടപടനികേള  മുകഖന  കഗഡനിലാംഗയ്
പഭാസഭായനി  ലനികങജയ്  വഭായ്പ  ലഭനിചതുമഭായ  അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കയ്
മഭാചനിലാംഗയ് ഗഭാന്റെയ് ലഭലമഭാക്കുനണയ്.

2. ആരലാംഭനിചയ്  3  മഭാസലാം  കേഴെനിഞ്ഞ,  75%   അലാംഗങ്ങചളങനിലലാം
ബനി.പനി.എല്.  ആയ ഗഭാമപകദശങ്ങളനിചല അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കയ്
എന്.ആര്.എല്.എലാം.ചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  റനികവഭാളവനിലാംഗയ്  ഫണയ്
നല്കേനിവരുന.

3. ഉപജതീവനത്തനിചന്റെ  വലതലസ്ത  സഭാദലതകേള  (സൂക്ഷസലാംരലാംഭലാം,
കൃഷനി,  സവദഗ്ദ്ധല  പരനിശതീലനവലാം  ചതഭാഴെനിലലാം)  സലാംബനനിച
അവകബഭാധ പരനിശതീലനലാം സലാംരലാംഭകേതസ്വ വനികേസന പരനിശതീലനലാം,
സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന കമഖലയനില് സവദഗ്ദ്ധല
പരനിശതീലനലാം എന്നനിവ നല്കേനിവരുന.
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4. കുടുലാംബശതീ മനിഷന് നടപനിലഭാക്കുന്ന റൂറല് സമകക്രഭാ എന്റെര്സപസയ്

(ആര്.എലാം.ഇ), യുവശതീ പദതനി, കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളഭായ

മഹനിള  കേനിസഭാന്  സശഭാക്തതീകേരണ്  പരനികയഭാജന  (കൃഷനി

കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി),  എന്.യു.എല്.എലാം.  (കദശതീയ

നഗര ഉപജതീവന മനിഷന്) എന്നതീ സസ്വയലാം ചതഭാഴെനില് പദതനികേള,

ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ചകേ.സവ. (സവദഗ്ദ്ധല പരനിശതീലനവലാം കവതനഭാധനിഷനിത

ചതഭാഴെനില്  ലഭലമഭാക്കലലാം)  എന്.യു.എല്.എലാം.  EST  &P

(Employment  through  skill  Training  and  Placement)

എന്നതീ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുനണയ്.

നഗര ഗഭാമ വനികേസനലാം

167  (5356)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത നഗര ഗഭാമ വനികേസനവമഭായനി ബനചപട അലാംഗതീകൃത

മഭാസ്റ്റേര് പഭാനുകേള പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ; അവയുചട പുതുക്കല് (റനിവനിഷന്) ഇകപഭാള

നടക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ആലപ്പുഴെ  നഗരസഭയുചട  പസനിദതീകൃത  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാനനിചന്റെ  കകേഭാപനി

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മഭാസ്റ്റേര് പഭാനുകേള നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഫണ്ടുകേള കേചണത്തുന്നതനിനുലാം

സഭാകങതനികേ സഹകേരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം സഹഭായലാം നല്കുകമഭാ?         

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.  ഇവയുചട പുതുക്കല് നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  കകേഭാപനി അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന.

(സനി)  മഭാസ്റ്റേര്പഭാനുകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്  തുകേ

വകേയനിരുത്തുകേയുലാം സഭാകങതനികേ സഹകേരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ചചയനണയ്. 

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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ചസകേന്യൂരനിറനി കസഭാണുകേള

168 (5357)  ചപഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുസസന് തങ്ങള : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ചസകേന്യൂരനിറനി  കസഭാണുകേള ഏചതലഭാചമന്നയ്  കേചണത്തനി
യനിടകണഭാ എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിയമസഭ,  രഭാജ്ഭവന്,  സഹകക്കഭാടതനി,  ചസക്രകടറനിയറയ്  തുടങ്ങനിയ
സലങ്ങള  ഉളചപടുന്ന  പകദശങ്ങള  ചസകേന്യൂരനിറനി  കസഭാണുകേളഭാക്കനി  മഭാസ്റ്റേര്
പഭാനുകേള പുതുക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ അകപക്ഷകേള ലഭനിക്കുകമ്പഭാള ഈ പകദശങ്ങളനില്
ഉയരലാം ക്രമതീകേരനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുഖലമനനി,  മനനിമഭാര്,  ഗവര്ണ്ണര് എന്നനിവര് തഭാമസനിക്കുന്ന രഭാജ്ഭവന്
ചസകേന്യൂരനിറനി  കസഭാണനിനു  ചുറ്റുലാം  വന്കേനിട  ചകേടനിടങ്ങള  ഉയര്നവരുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?       

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനിചല ചടലാം  2 (1)
(bpa)  പകേഭാരലാം  ചസകേന്യൂരനിറനി  കസഭാണുകേള  സലാംസഭാന  ആഭലനര  വകുപയ്  കേഭാലഭാ
കേഭാലങ്ങളനില് കേചണത്തനി അതനിര്ത്തനി തനിടചപടുത്തനി ആയതയ് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
വകുപയ്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ചചയയ്  ഗസറനില്  പസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  വലവസയുണയ്.
സമഭാനമഭായ വലവസകേള കകേരള പഞഭായത്തയ് ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനിചല ചടലാം
2(സനി.ജനി.)-യനിലലാം ഉളചപടുത്തനിയനിടണയ്.   ആയതനിനഭാല് ചസകേന്യൂരനിറനി കസഭാണുകേള
കേചണകത്തണതയ് ആഭലനര വകുപഭാണയ്. 

(സനി)  ചസകേന്യൂരനിറനി കസഭാണഭായനി കേചണത്തനി അതയ് വനിജ്ഞഭാപനലാം ചചയന്നപക്ഷലാം
അത്തരലാം പകദശങ്ങളനില് ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം/  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം/  കൂടനികചര്ക്കല്/
മഭാറലാം വരുത്തല് എന്നനിവയയ് ചകേടനിടത്തനിചന്റെ ചമഭാത്തലാം ഉയരലാം  10  മതീററനികലഭാ അചലങനില്
ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  നനിശയനിക്കുന്നകതഭാ  (ഏതഭാകണഭാ  കുറവയ്  അതയ്)  ആയനി  നനിജചപടു
ത്തഭാനുള്ള വലവസ കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനിചല ചടലാം
32 (3)-ല് പതനിപഭാദനിക്കുനണയ്.

( ഡനി)  രഭാജ്ഭവന്  ചസകേന്യൂരനിറനി  കസഭാണ്  സലാംബനനിച  വനിജ്ഞഭാപനലാം
പുറചപടുവനിക്കുന്ന വനിഷയലാം വകുപനില് പരനികശഭാധനിച വരനികേയഭാണയ്.
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മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കഭാചത വന്ചകേടനിടങ്ങളക്കയ് അനുമതനി

169  (5358)  ചപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്

തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാചത  വന്ചകേടനിടങ്ങളക്കയ്  നഗരസഭകേള

അനുമതനി നല്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സുരക്ഷഭാക്രമതീകേരണങ്ങള പഭാലനിക്കഭാചത ഇതരസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള

ഉപകയഭാഗനിചയ്  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതയ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഗരസഭകേളനിചല  എഞനിനനിയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗലാം  മതനിയഭായ പരനികശഭാധനകേള

നടത്തഭാചത ചപര്മനിറയ് നല്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മതനിയഭായ പരനികശഭാധനകേളക്കയ് കശഷലാം മഭാത്രകമ അനുമതനി നല്കേഭാവൂ

എന്നയ്  നഗരസഭകേളനിചല  എഞനിനനിയറനിലാംഗയ്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകമഭാ;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കഭാചത വന്ചകേടനിടങ്ങളക്കയ് നഗരസഭകേള അനുമതനി

നല്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടഭാല്  അതയ്  ചതീഫയ്  ടസൗണ്  പഭാനര്  (വനിജനിലന്സയ്)

മുഖഭാനരലാം പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിടണയ്.  സുരക്ഷഭാമഭാനദണ്ഡങ്ങള പുലര്ത്തഭാചത ചകേടനിട

നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്ന ചകേടനിടലാം  ഉടമകേളചക്കതനിചര  കലബര് കേമ്മേതീഷണര് നനിയമ

നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ബനചപട  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ആകരഭാഗലലാം,  ചതഭാഴെനില്

സുരക്ഷ, കക്ഷമലാം എന്നനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ചചയഭാറുണയ്.

(സനി&ഡനി)  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനില് പതനിപഭാദനിക്കുന്ന എലഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം

പഭാലനിക്കുനകണഭാ എന്നയ്  പരനികശഭാധനിച മഭാത്രകമ അനുമതനി  നല്കേഭാവൂ  എന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം

നനിലവനിലണയ്.   ഇതനിനു വനിരുദമഭായനി  പരനികശഭാധന കൂടഭാചത ചപര്മനിറയ്  നല്കേനിയതഭായനി

പരഭാതനി ശദയനില്ചപടുകമ്പഭാചഴെലഭാലാം ആയതയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണയ്.
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പഭാകദശനികേ വനികേസന അകതഭാറനിറനികേള

170  (5359)   ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫയ് ഹജയ് തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനില് എത്ര പഭാകദശനികേ വനികേസന അകതഭാറനിറനികേൾ  പവര്ത്തനി

ക്കുനണയ്;  ഓകരഭാന്നനിചന്റെയുലാം കപരുലാം ,അവയുചട പവര്ത്തന പരനിധനിയുലാം,പവര്ത്തന

ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഈ വനികേസന അകതഭാറനിറനികേൾക്കയ്

ഓകരഭാന്നനിനുലാം  സര്ക്കഭാർ  നതീക്കനി  വച  വനിഹനിതവലാം  ,അവ  സസ്വയലാം  ആര്ജനിച

വരുമഭാനവലാം എത്രചയന്നയ് സഭാപനലാം തനിരനിച ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2017-2018  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഈ വനികേസന അകതഭാറനിറനികേൾക്കയ്

ഓകരഭാന്നനിനുലാം സര്ക്കഭാർ നതീക്കനി വച വനിഹനിതലാം എത്രചയന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് നഗരഭാസൂത്രണ ആക്ടയ് പകേഭാരലാം

രൂപതീകേരനിച വനിശഭാല ചകേഭാചനി വനികേസന അകതഭാറനിറനി  (GCDA), കഗഭാശതീ വനികേസന

അകതഭാറനിറനി  (GIDA),  തനിരുവനനപുരലാം വനികേസന അകതഭാറനിറനി  (TRIDA)  എന്നതീ

വനികേസന  അകതഭാറനിറനികേള  നനിലവനില്  പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ഒരു  പകദശത്തനിചന്റെ

ആസൂത്രണ വനികേസനലാം ലക്ഷലലാം വചചകേഭാണ്ടുള്ള പവര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കലഭാണയ്

വനികേസന  അകതഭാറനിറനിയുചട  പഭാഥമനികേ  ലക്ഷലലാം.   ഇതുപകേഭാരലാം  അകതഭാറനിറനിയുചട

പകദശങ്ങളനില് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ആവശലത്തനികലക്കഭായനി ഭൂമനിയുചട

പുന:ക്രമതീകേരണകമഭാ  Land  pooling,  Land  Banking  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനി

നടപനിലഭാക്കുകേകയഭാ  ചചയലാം.  അകതഭാറനിറനിയുചട  പവര്ത്തന  പരനിധനിയനിചല  പകദശങ്ങള

സലാംബനനിച വനിവരലാം അനുബനമഭായനി* കചര്ത്തനിടണയ്.

*സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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(ബനി)  

അകതഭാറനിറനി സര്ക്കഭാര് നതീക്കനിവച
വനിഹനിതലാം

സസ്വയലാം ആര്ജനിച വരുമഭാനലാം

GCDA        7 കകേഭാടനി 28,25,57,026/രൂപ

GIDA തുകേചയഭാനലാം
നതീക്കനി  വചനിടനില

26,11,83,324 രൂപ

TRIDA     30 കകേഭാടനി 4,68,83,132 രൂപ

(സനി)  

അകതഭാറനിറനി സര്ക്കഭാര് നതീക്കനിവച വനിഹനിതലാം

GCDA 7 കകേഭാടനി

GIDA തുകേചയഭാനലാം നതീക്കനി വചനിടനില

TRIDA 25 കകേഭാടനി

സചഭാര് കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശ

171  (5360) ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സചഭാര്  കേമ്മേനിറനിയുചട  ശനിപഭാര്ശയുചട  ഭഭാഗമഭായുള്ള പഭാചലഭാളനി  കേമ്മേനിറനി
ശനിപഭാര്ശകേളനില് എത്രചയണ്ണലാം നടപഭാക്കനി;  മറ്റുള്ളവ ഉടന് തചന്ന യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില് അതനിനയ്  മുന്ഗണനഭാ ക്രമലാം  നനിശയനിചനിടകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ  കേഭാരലങ്ങളുമഭായനി  ബനചപടയ്  അടനിയനര
പഭാധഭാനലകത്തഭാചട പരനിഗണനികക്കണതുലാം സതസ്വര ഭരണ നടപടനിക്കഭായുലാം പഭാചലഭാളനി
കേമ്മേനിറനി  നനിര്കദ്ദേശനിച  10  കേഭാരലങ്ങളുലാം  അതനികനല്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനിയുലാം
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അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന. മറ്റു വകുപ്പുകേള നടപടനി സസ്വതീകേരനികക്കണ ശനിപഭാര്ശകേളനില്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന് ബനചപട വകുപ്പുകേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ആയതയ്
നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയുലാം ചചയന.  കൂടഭാചത നന്യൂനപക്ഷ വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് വനിവനിധ
മത്സരപരതീക്ഷകേളക്കയ്  തയഭാചറടുക്കുന്നതനിനയ്  സസൗജനലമഭായനി  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനയ് 14 ജനിലകേളനിലഭായനി 16 സസൗജനല പരനിശതീലന കകേനങ്ങളുലാം നന്യൂനപക്ഷ
കകേനതീകൃത  കമഖലകേളനില്  സര്ക്കഭാരനിതര  സന്നദ  സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളുലാം സസൗജനലമഭായനി സസൗകേരലലാം ഒരുക്കനിയനിടള്ള സലങ്ങളനില് പകതലകേ
ഉപഭാധനികേകളഭാചട  20  ഉപകകേനങ്ങളുലാം  ആരലാംഭനിച.  നന്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  ചചയ്തുവരുന്ന  കക്ഷമ  പവര്ത്തനങ്ങളുചട  കനഭാഡല്
ഏജന്സനിയഭായനി നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വകുപനിചന നനിശയനിച. 

നക്യുനപക്ഷ കക്ഷമത്തനിനഭായനി വനികേസന പരനിപഭാടനികേള

172 (5361) ശതീ  .   ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .     സനി  .   ചകേ  .  നഭാണു :
ശതീ  .     എ  .   ചകേ  .   ശശതീനന് :
ശതീ  .     ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ് കുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിച  നടപനിലഭാക്കുന്ന
വനിവനിധ പദതനികേള ഏചതലഭാമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇത്തരലാം പദതനികേളുചട
മഭാര്ഗകരഖ സലാംബനനിചയ് എചനങനിലലാം പകേർപയ് ലഭലമഭാചണങനില് നലഭാകമഭാ;

(ബനി) നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്ന വനിവനിധ കകേനഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേള ഏചതലഭാമഭാചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  ഇവയുചട നടത്തനിപയ് രതീതനിയുലാം
ജനങ്ങളനിചലത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിടണയ്.*

(ബനി)  കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ എലാം.എസയ്.ഡനി.പനി.  പദതനി മഭാത്രമഭാണയ്
വകുപയ്  മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.   ഈ പദതനി വയനഭാടയ്  ജനിലയനിചല നഭാലയ്
കബഭാക്കുകേളനിലലാം മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല ചപഭാന്നഭാനനി ടസൗണനിലമഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.
വനിദലഭാഭലഭാസ-ആകരഭാഗല-കുടനിചവള്ള  കമഖലകേളക്കഭാണയ്  ഈ  പദതനി  പഭാമുഖലലാം

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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നല്കുന്നതയ്.  വനിദലഭാഭലഭാസ-ആകരഭാഗല കമഖലകേളനിചല പദതനികേളക്കയ്  75:25  എന്ന
കതഭാതനിലലാം കുടനിചവള്ള കമഖലകേളനിചല പദതനികേളക്കയ്  50:50 എന്ന കതഭാതനിലമഭാണയ്
കകേന-സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  അനുവദനിചനിടള്ളതയ്.   വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലകേളനിചല
പദതനികേളക്കയ്  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  നന്യൂനപക്ഷ  കകേനതീകൃത  സ്കൂളുകേളനില്  അധനികേ
ക്ലഭാസയ്  മുറനികേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില്  നന്യൂനപക്ഷ  കകേനതീകൃത
കമഖലയനിചല  പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേനങ്ങളക്കയ്  അധനികേ  വഭാര്ഡയ്,  അധനികേ
ചകേടനിടങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കുടനിചവള്ള  കമഖലയനില്  നന്യൂനപക്ഷ  കകേനതീകൃത
പകദശങ്ങളനില് ജലദസൗര്ലഭലലാം  അനുഭവനിക്കുന്നവര്ക്കയ് അവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള  എന്നനിവ  ടനി  പദതനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   ബനചപട
ജനിലകേളനിചല ജനിലഭാകേളക്ടര്,  ജനിലഭാ  പഭാനനിലാംഗയ്  ആഫതീസര് എന്നനിവര് മുകഖനയഭാണയ്
പദതനി നടത്തനിപ്പുലാം കമല്കനഭാടവലാം നനിര്വഹനിച വരുന്നതയ്.  ഇതനിചന്റെ പകയഭാജനലാം
പദതനി  പകദശങ്ങളനിചല  നന്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  ലഭലമഭാകുന്ന  തരത്തനിലഭാണയ്
വനിഭഭാവനലാം ചചയനിരനിക്കുന്നതയ്. 

വഖഫയ് കബഭാര്ഡനിചന്റെ സഹഭായങ്ങള

173  (5362)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നന്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  വഖഫയ്  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  എചനലഭാലാം
സഹഭായങ്ങളഭാണയ് നനിലവനില് ഉള്ളതയ്;വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  ആനുകൂലലങ്ങൾ  ലഭലമഭാകുന്നതനിനു  കവണ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എചനലഭാചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നന്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുകവണനി എചനങനിലലാം  പുതനിയ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള കസ്റ്റേറയ് വഖഫയ് കബഭാര്ഡയ് സഭാമൂഹലകക്ഷമ (കകേരള) പദതനിപകേഭാരലാം
വഖഫയ്  സഭാപനങ്ങളനില്  10  വര്ഷക്കഭാലലാം  കജഭാലനി  ചചയനിടള്ള/ചചയ്തു  വരുന്ന  60
വയസയ്  പൂര്ത്തനിയഭായ  അറബനി  ഭഭാഷഭാ  പണ്ഡനിതന്,  ഇമഭാലാം/മദസ  അദലഭാപകേന്,
ഖഭാദനിലാം  (മുക്രനി)  എന്നതീ  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവര്ക്കയ്  പതനിമഭാസ  ധനസഹഭായവലാം
ചനികേനിത്സയ്ക്കുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നനിലവനില് നല്കേനിവരുനണയ്.   മഭാനസനികേ
വളര്ചയനിലഭാത്ത  212 വലക്തനികേളക്കയ്  പതനിമഭാസലാം  1000  രൂപ  വതീതലാം  നല്കുന്ന
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിടണയ്.   അനഭാഥഭാലയങ്ങളനില്  തഭാമസനിചയ്  ചപഭാഫഷണല്
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കകേഭാഴ്സുകേള പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് കസഭാളര്ഷനിപയ് നല്കേനിവരുന.  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നതുലാം  ചപഭാഫഷണല്  കകേഭാഴയ്  പഠനിക്കുന്നവരുമഭായ  സമര്തരഭായ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  വഖഫയ്  കബഭാര്ഡയ്  പലനിശരഹനിത  വനിദലഭാഭലഭാസ
വഭായ്പ നല്കേനിവരുനണയ്.  2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഹയര് ചസക്കണറനി
പരതീക്ഷയനില്  എ+  കനടനിയ  മുഴവന്  മുസനിലാം  വനിദലഭാര്തനി-വനിദലഭാര്തനിനനികേളക്കുലാം
കേലഭാഷയ്  അവഭാര്ഡയ്  നല്കേനിയനിരുന.  2016-17  വര്ഷത്തനില് ഹയര് ചസക്കണറനി
പരതീക്ഷയനില്  മുഴവന്  വനിഷയങ്ങളക്കുലാം  എ+  കനടനിയ  മുസതീലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
കേലഭാഷയ് അവഭാര്ഡയ് നല്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിടണയ്. 

(ബനി)  കകേരള കസ്റ്റേറയ് വഖഫയ് കബഭാര്ഡയ് സഭാമൂഹലകക്ഷമ (കകേരള) പദതനി പകേഭാരമുള്ള
പദതനികേളക്കയ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  കബഭാര്ഡനില്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയനിടള്ള
വഖഫനില്  അലാംഗമഭാകേണചമനലാം  50,000 രൂപയനില്  തഭാചഴെ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം
ഉള്ളവരഭായനിരനിക്കണചമനമഭാണയ്  മഭാനദണ്ഡലാം.   രണര  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  തഭാചഴെ
വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനവലാം മുന് പരതീക്ഷയനില്  75  ശതമഭാനലാം  മഭാര്കക്കഭാ തത്തുലല കഗകഡഭാ
ലഭനിക്കണചമനള്ളതുമഭാണയ് പലനിശരഹനിത വഭായ്പ നല്കുവഭാനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം.  കമല്
പദതനികേളുചട മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചര്ത്തനിടണയ്.

(സനി) കകേരള കസ്റ്റേറയ് വഖഫയ് കബഭാര്ഡനില് രജനിസ്റ്റേര് ചചയനിടള്ള യത്തതീലാംഖഭാനകേളക്കയ്
സഭാര്ടയ് ക്ലഭാസയ് റൂലാം തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം നല്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടണയ്.

നന്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായുള്ള പദതനികേള

174 (5363)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനില്  നന്യൂനപക്ഷ  സമൂഹങ്ങളുചട  സവനികശഷ  സഭാലാംസഭാരനികേ
പഭാരമ്പരലലാം കേഭാത്തു സൂക്ഷനിക്കഭാനഭായനി നടപടനികേള സകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ;  നന്യൂനപക്ഷങ്ങളുചട
സഭാലാംസഭാരനികേത്തനനിമ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  'ഹമഭാരനി  ധകരഭാഹര്  പദതനി'  കകേരളത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  നന്യൂനപക്ഷ  വനനിതകേളുചട  കനതൃപഭാടവവനികേസനത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ; 'നയനി കരഭാഷ്ണനി പദതനി'  കകേരളത്തനില് നടപഭാക്കുനകണഭാ:
ഇചലങനില് അതയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി) നന്യൂനപക്ഷ വനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് വനികദശ പഠനത്തനിനഭായനി ധനസഹഭായലാം
നല്കേഭാന്  പദതനി  നടപഭാക്കുനകണഭാ;  ഇചലങനില്  അതയ്  നടപഭാക്കഭാന്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിടണയ്
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(ഡനി)  കകേരളത്തനില്  പഭാഴനി  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുചട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  പകതലകേ
പദതനികേള നടപഭാക്കുനകണഭാ; ജനികയഭാ പഭാര്സനി പദതനി കകേരളത്തനില് നടപഭാക്കുനകണഭാ;

(ഇ)  മളടനി ചസക്ടറല് ചഡവലപ്ചമന്റെയ് പഭാന് നനിലവനില് കകേരളത്തനിചല എത്ര
കബഭാക്കുകേളനിലലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലമഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്;

(എഫയ്)  എലാം.എസയ്.ഡനി.പനി.  പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തഭാനഭായനി  സമര്പനിചതുലാം
അനുവദനിചതുമഭായ പദതനികേളുചട അടങല് തുകേ 2012-13 മുതല് നടപ്പുവര്ഷലാം വചര
വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  13-1-2016-ചല സ.ഉ (സഭാധഭാ) 178/2016/ചപഭാ.ഭ.വ. പകേഭാരലാം മലപ്പുറലാം
ജനിലയനിചല  വണ്ടൂരനില്  പുലനികക്കഭാടനില്  സഹദര്  സഭാരകേ  കേലഭാപഠനകകേനലാം  ട്രൈസ്റ്റേയ്
വനിലയ്ക്കുവഭാങ്ങനിയ സലത്തയ് ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര്  60 ലക്ഷലാം രൂപ
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിടണയ്. ഹമഭാരനി ധകരഭാഹര് പദതനി കകേന സര്ക്കഭാര് കനരനിടയ്
നടത്തുന്ന പദതനിയഭാണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.

(സനി)  കകേരള സലാംസഭാന നന്യൂനപക്ഷ വനികേസന ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷചന്റെ 
Parent + പദതനി പകേഭാരലാം ഒരു കകേഭാഴനിനയ് 5 ലക്ഷലാം രൂപ എന്ന നനിരക്കനില് കലഭാണ് 
അനുവദനിചവരുനണയ്.

(ഡനി)  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേചളലഭാലാംതചന്ന നന്യൂനപക്ഷ
മതവനിഭഭാഗങ്ങളഭായ മുസതീലാം,  ക്രനിസ്തലന്,  ബുദ,  സനിഖയ്,  പഭാഴനി,  സജനര്  എന്നതീ  മതവനിഭഭാഗങ്ങളുചട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനിടള്ളതഭാണയ്.  നന്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട പഭാഴനിക്കയ്  വരുമഭാനദഭായകേമഭായ
പദതനിയനിലൂചട  ജതീവനിതലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതനികലക്കയ്  വഭായ്പഭാ  പദതനികേളുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ
പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പകേളുലാം സലാംരലാംഭകേതസ്വ വനികേസനത്തനിനഭായനി പരനിശതീലന
പദതനികേളുലാം കകേരള സലാംസഭാന നന്യൂനപക്ഷ വനികേസന ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷചന്റെ
പദതനിയനില് നനിലവനിലണയ്.  ജനികയഭാ പഭാര്സനി പദതനി കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില. 

(ഇ)   കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  മളടനി  ചസക്ടറല്  ചഡവലപ്ചമന്റെയ്  സതീലാം
നനിലവനില് കകേരളത്തനിചല വയനഭാടയ് ജനിലയനിചല സുല്ത്തഭാന് ബകത്തരനി, മഭാനനവഭാടനി,
പനമരലാം,  കേല്പറ എന്നതീ നഭാലയ്  കബഭാക്കുകേളനിലലാം മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല ചപഭാന്നഭാനനി
ടസൗണനിലമഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതയ്.

(എഫയ്)  എലാം.എസയ്.ഡനി.പനി.-യനില് പദതനികേള സമര്പനിക്കുന്നതുലാം തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതുലാം
വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനിലല,  പഞവല്സര പദതനികേളുചട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്.
2012-13  മുതല് നടപ്പുവര്ഷലാം വചര സമര്പനിചതുലാം അനുവദനിചതുമഭായ തുകേ തഭാചഴെ
കചര്ക്കുന :
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വര്ഷലാം സമര്പനിച പദതനികേളുചട അടങല്
തുകേ (ലക്ഷത്തനില്)

അനുവദനിച തുകേ
(ലക്ഷത്തനില്)

2012-13 – 37.01

2013-14 8431.00 1532.51

2014-15 – 43.95

2015-16 2446.00 33.66

2016-17 1810.00 725.45

2017-18 --  --

ആധഭാര് എടുക്കുവഭാന് കേഴെനിയഭാത്തവര്ക്കയ് ചപന്ഷന്

175 (T* 5364)  ചപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുസസന് തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭായഭാധനികേലലാം  കേഭാരണവലാം  ശഭാരതീരനികേ  പശ്നങ്ങള  കേഭാരണവലാം  ആധഭാര്
എടുക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്തവര്ക്കയ് ആധഭാറനിചലന്ന കേഭാരണലാം പറഞ്ഞയ് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള ചപന്ഷനുകേള നല്കുന്നനിചലന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം വനിധവകേളക്കുലാം ദഭാരനിദലകരഖയയ് തഭാചഴെയുള്ള
നനിര്ദനകുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  ഇകപഭാള  ചപന്ഷനുകേള  ലഭനിക്കുന്നനിചലന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ;

(സനി)  കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഇത്തരത്തനില് ആധഭാര് എടുക്കുവഭാന്
കേഴെനിയഭാത്തവര്ക്കയ്  ചപന്ഷനുകേള  അടനിയനരമഭായനി  അനുവദനിക്കഭാന്  പഞഭായത്തയ്
ഡയറക്ടര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭായഭാധനികേലലാം,  ശഭാരതീരനികേ പശ്നങ്ങള എന്നതീ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ആധഭാര്
എടുക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തവര്ക്കയ്  ഇലക്ഷന്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡയ്,  കറഷന്  കേഭാര്ഡയ്
എന്നനിവയനില് ഏചതങനിലലാം ഒന്നനിചന്റെ പകേര്പയ് തനിരനിചറനിയല് കരഖയഭായുലാം സതലവഭാങ്മൂലവലാം
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നല്കുന്നപക്ഷലാം ചപന്ഷന് തുടര്നലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.
ആധഭാര് ഇലഭാത്ത കേഭാരണത്തഭാല് ചപന്ഷന് ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചരലലാം ഉണഭായനിടനില.

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(ബനി)  കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം വനിധവകേളക്കുലാം ദഭാരനിദലകരഖയയ്  തഭാചഴെയുള്ള
നനിര്ദന കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം ചപന്ഷന് ലഭനിക്കഭാത്ത അവസ ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)   ധനകേഭാരലവകുപനിചന്റെ  21-1-2017-ചല  സ.ഉ.  (എലാംഎസയ്)  നമ്പര്
34/2017/ധന.  ഉത്തരവപകേഭാരലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സര്ക്കഭാര് ബനചപടവര്ക്കയ് നല്കേനിയനിടണയ്.  ആധഭാര് എടുക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്തവര്ക്കയ്
ഇലക്ഷന് ഐ.ഡനി.  കേഭാര്ഡനിചന്റെകയഭാ കറഷന് കേഭാര്ഡനിചന്റെകയഭാ പകേര്പ്പുലാം സതലവഭാങ്മൂലവലാം
ബനചപട തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനത്തനില് നല്കുന്നപക്ഷലാം ചപന്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

തുറമുഖങ്ങചള ബനനിപനിചയ് യഭാത്രഭാ കബഭാടകേള

176 (5365) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് : 
ശതീ  .     വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .     സഹബനി ഈഡന് : 
ശതീ  .     എലാം  .    വനിന്ചസന്റെയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനചത്ത തതീരകദശ തുറമുഖങ്ങചള ബനനിപനിചയ് യഭാത്രഭാ കബഭാടകേള
ഏര്ചപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് ഏചതഭാചക്ക തുറമുഖങ്ങചള ബനനിപനിചഭാണയ് യഭാത്രഭാ കബഭാടകേള
സര്വതീസയ് നടത്തുകേചയന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കബഭാടയ്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതനിനയ്  ഏതയ്  ഏജന്സനിചയയഭാണയ്
ഏര്ചപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വനികനഭാദ സഞഭാര കമഖലയയ് ഊന്നല് നലനി ഈ പദതനി നടപഭാക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി കകേരള തതീരത്തുള്ള
തുറമുഖങ്ങചള ബനനിപനിചചകേഭാണയ് അതനികവഗ യഭാത്രഭാ കബഭാടകേള സര്വതീസയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.   വനിഴെനിഞ്ഞലാം-കേനലഭാകുമഭാരനി,  ചകേഭാചനി-തനിരുവനനപുരലാം,  ചകേഭാചനി-
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  സലങ്ങചള  ബനനിപനിചയ്  അതനികവഗ  യഭാത്രഭാ  കബഭാടകേള
സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതനിനഭാണയ്  നനിലവനില്  തതീരുമഭാനനിചനിടള്ളതയ്.  ഇതനില്  ചകേഭാചനി-
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കമഖലയനില് സവതീസയ് നടത്തഭാനുള്ള വനികദശ നനിര്മ്മേനിത ജലയഭാനങ്ങളുചട
പരനികശഭാധനകേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.
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(സനി)  പനി.പനി.പനി.  വലവസയനില് സസ്വകേഭാരല പങഭാളനികേള മുഖഭാനരലാം പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   ഭസൗതതീകേ സഭാഹചരലലാം  ഒരുക്കനിനല്കകേണതയ്

സര്ക്കഭാരഭാണയ്.

(ഡനി)  വനികനഭാദ സഞഭാര കമഖലയയ് ഊന്നല് നല്കേനിയഭാണയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

വനിഴെനിഞ്ഞലാം-കേനലഭാകുമഭാരനി, ചകേഭാചനി-തനിരുവനനപുരലാം, ചകേഭാചനി-കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് എന്നനിവ

വനികനഭാദസഞഭാരനികേചള ലക്ഷലലാം വചള്ളതഭാണയ്.  കകേരളത്തനിചന്റെ ബതീചകേചള തതീരകദശ

വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങളഭായനി  വളര്ത്തുന്നതനിനയ്  ആലപ്പുഴെയനില്  ഒരു  മറതീന

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം മറനിടങ്ങളനില് Water Sports സലാംവനിധഭാനലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

തുറമുഖ വകുപനിചന്റെ പവൃത്തനികേള

177  (5366) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ)  തലകശരനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് തുറമുഖ വകുപനിചന്റെ എചനഭാചക്ക

പവൃത്തനികേള  ആണയ്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാന്  ഉള്ളചതനലാം  പവൃത്തനികേളുചട  നനിലവനിചല

സനിതനി എനഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പവൃത്തനികേള സമയബനനിതമഭായനി തതീര്ക്കുന്നതനിനയ് എചനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണയ് തുറമുഖ വകുപയ് സസ്വതീകേരനിചനിടള്ളതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?      

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സ്റ്റേഭാഫയ് കേസ്വഭാര്കടഴയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം,  തുറമുഖ കഗഭാഡസൗണനിചന്റെ നവതീകേരണ

പവൃത്തനി,  മഭാരനിസടലാം മന്യൂസനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവയഭാണയ് തലകശറനി നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനിചല  തുറമുഖ  വകുപനിചന്റെ  പവൃത്തനികേള.  ഇതനില്  സ്റ്റേഭാഫയ്  കേസ്വഭാര്കടഴനിചന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന.  കഗഭാഡസൗണ് നവതീകേരണത്തനിനയ് കേരഭാര് ഒപ്പുവചകേഴെനിഞ.

നനിര്മ്മേഭാണലാം ഉടന് ആരലാംഭനിക്കുലാം.  മഭാരനിസടലാം മന്യൂസനിയത്തനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല

ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വകുപനിനഭാണയ്  നല്കേനിയനിടള്ളതയ്.  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള എത്രയുലാം കവഗലാം സകേചക്കഭാള്ളഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിടണയ്.
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അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള

178 (5367) ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത തുറമുഖങ്ങളനില് വലനിയ ചരക്കുകേപല് വരഭാനുളള സസൗകേരലലാം
ഒരുക്കുന്നതനിനയ് ചചകേചക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  തുറമുഖങ്ങളനില്  എചനലഭാലാം  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള
ആണയ് ഒരുക്കനിയതയ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തുറമുഖങ്ങളുചട  ആഴെലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള
ചചകേചക്കഭാണനിടണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നൽകുകമഭാ;

(ഡനി)  എചനലഭാലാം  കകേന  സഹഭായങ്ങളഭാണയ്  ഇവയഭായനി  ലഭനിക്കുന്നചതന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വലനിയ ചരക്കയ്  കേപലകേളക്കയ്  സസൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം തുറമുഖങ്ങളനില് ആഴെലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി) ചരക്കുനതീക്കലാം സുഗമമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി റതീചയ് സ്റ്റേഭാക്കര്, ചക്രയനിന്,
ചവയനിലാംഗയ്  ചമഷതീന്,  കേചണയ്നര്  ഹഭാന്ഡയ് ലനിലാംഗയ്  ചക്രയനിന്,  ചവസല്  ട്രൈഭാഫനികേയ്
മഭാകനജുചമന്റെയ്  സനിസ്റ്റേലാം  തുടങ്ങനിയ  സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.  കൂടഭാചത വലനിയ കേപലകേള അടുക്കുന്നതനിനയ് ടഗ്ഗുകേളുചട കസവനവലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിടണയ്.   ചകേഭാലലാം തുറമുഖത്തയ് കേസ്റ്റേലാംസയ് ഡനിപഭാര്ടചമന്റെനിനയ്  ഇ.ഡനി.ഐ.
സസൗകേരലലാം നല്കേനിയനിടണയ്.

(സനി) തുറമുഖങ്ങളനിചല ആഴെലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു മണമഭാനനി
കേപലലാം കേടര് സക്ഷന് ഡഡ്ജറുലാം വഭാങ്ങനി പവര്ത്തന സജമഭാക്കനിയനിടണയ്.

(ഡനി)  കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഉടമസതയനിലള്ള സനിന്ധുരഭാജയ് എന്ന ഡഡ്ജര്
കകേരളത്തനിചല തുറമുഖങ്ങളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിടതന്നനിടണയ്.  ആലപ്പുഴെ,
അഴെതീക്കല് തുറമുഖങ്ങളുചട വനിസനത്തനിനുള്ള പദതനികേള കകേന സഹഭായത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിടണയ്.  മറ്റു  തുറമുഖങ്ങളുചട  വനികേസനപവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള  കകേന
സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.  പദതനികേളക്കയ് നനിലവനില്
കകേനത്തനില് നനിന്നയ് ധനസഹഭായലാം ഒനലാം അനുവദനിചനിടനില. 
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ചരനിത്ര മന്യൂസനിയലാം

179  (5368)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  ഓകരഭാ  ചരനിത്ര  മന്യൂസനിയലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത രതീതനിയനില് ചരനിത്ര മന്യൂസനിയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഉകദ്ദേശല
ലക്ഷലങ്ങള എചനഭാക്കയഭാണയ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത പദതനി എന്നകത്തക്കയ് നനിലവനില് വരുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് ജനിലഭാ സപതൃകേ
മന്യൂസനിയലാം സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിടണയ്.  ജനിലഭാ സപതൃകേ
മന്യൂസനിയങ്ങള  സജതീകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ആദലപടനിയഭായനി  8  ജനിലകേളനില്  മന്യൂസനിയലാം
സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടള്ളതുലാം  7  ജനിലകേളനില്  മന്യൂസനിയലാം
സജതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിചവരനികേയുമഭാണയ്.  മറയ്  ജനിലകേളനില്
അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്  സജതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഓകരഭാ  ജനിലയുചടയുലാം  വലതലസ്തമഭായ  സവനികശഷതകേള  നനിറഞ്ഞ
ചരനിത്ര സഭാലാംസഭാരനികേ  സപതൃകേത്തനിനയ്  പഭാധഭാനലലാം  നല്കേനിചക്കഭാണയ്  നമ്മുചട  സപതൃകേത്തനിചന്റെയുലാം
ചരനിത്രത്തനിചന്റെയുലാം കശഷനിപ്പുകേളുചട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഭഭാവനിതലമുറയയ്
മനസനിലഭാകുന്ന രതീതനിയനില് ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനി നൂറഭാണ്ടുകേള പഴെക്കമുള്ള
നഭാണയങ്ങള,  പുരഭാവസ്തുക്കള  എന്നനിവ  പരനിരക്ഷനിചയ്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  രതീതനിയനിലള്ള
സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനി മതനിയഭായ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തനി മന്യൂസനിയലാം സജതീകേരനിക്കുകേ
എന്നതഭാണയ് ഇതനിലൂചട ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്. 

കുണള ലഹള ആര്ടയ് മന്യൂസനിയലാം

180 (T*5369)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നൂറയ്  വർഷലാം  പനിന്നനിട  നകവഭാതഭാനചരനിത്രത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  കേണള
ലഹളയുചട ഭഭാഗമഭായനി  തതീ  ചകേഭാളുത്തനി  നശനിപനിച  ഇന്നചത്ത  ഗവണ്ചമന്റെയ്  യു.പനി.
സ്കൂളനില് ആര്ടയ് മന്യൂസനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ആയതനിചന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങളുചട നനിലവനിചല സനിതനി സലാംബനനിചയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേണള ലഹളയുചട ഭഭാഗമഭായനി തതീ ചകേഭാളുത്തനി നശനിപനിച ഊരുടമ്പലലാം
ഗവണ്ചമന്റെയ്  യു.പനി.  സ്കൂളനില്  ആര്ടയ്  മന്യൂസനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിച
നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന. പുരഭാവസ്തുവകുപയ് ഡയറക്ടറുചട റനികപഭാര്ടയ്
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് പരനികശഭാധനിചയ് ഇക്കഭാരലത്തനില് ഉചനിതമഭായ തതീരുമഭാനചമടുക്കുന്നതഭാണയ്.

മന്യൂസനിയലാം നവതീകേരണലാം

181 (5370)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലക്തമഭായ ആസൂത്രണമനിലഭാചതയുള്ള മന്യൂസനിയലാം നവതീകേരണലാം സര്ക്കഭാരനിനയ്
സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം വരുത്തുന്നതഭായ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  മന്യൂസനിയലാം
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി എത്ര തുകേയഭാണയ് അനുവദനിചചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തലസഭാനചത്ത മന്യൂസനിയലാം നവതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങളനില് അപഭാകേത
യുണഭായനിടകണഭാചയനലാം  തന്മൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ധനനഷമുണഭായനിടകണഭാചയനലാം
പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?      

ഉത്തരലാം

(എ)  വലക്തമഭായ ആസൂത്രണകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണയ്  പുരഭാവസ്തു സപതൃകേ മന്യൂസനിയങ്ങളുചട
സജതീകേരണങ്ങളുലാം നവതീകേരണങ്ങളുലാം നടത്തുന്നതയ്.  ഇത്തരത്തനിലള്ള ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ചപടനിടനില.  മന്യൂസനിയലാം മൃഗശഭാലഭാ വകുപനിചല മന്യൂസനിയങ്ങളനില് വനിദഗ്ദ്ധരുചട
വലക്തമഭായ അഭനിപഭായത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ആവശലമഭായ ചര്ചകേള നടത്തനി
മുന്കൂടനിയുള്ള  വനികേസന  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ചചയഭാണയ്  നവതീകേരനിക്കുന്നതയ്.
ആയതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഏചതങനിലലാം  വനിധത്തനിലള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ
നഷലാം  ഉണഭായതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിടനില.  അത്തരത്തനിലള്ള  ആകക്ഷപവലാം
ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി)   ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ
കേതീഴെനില്വരുന്ന മന്യൂസനിയങ്ങളുചട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി അനുവദനിച തുകേയുചട വനിവരലാം
ചുവചട പറയുന.

1. ജനിലഭാ  സപതൃകേ  മന്യൂസനിയലാം,  എറണഭാകുളലാം-  50,00,000  രൂപ
(അന്പതയ് ലക്ഷലാം രൂപ മഭാത്രലാം)
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2. ജനിലഭാ  സപതൃകേ മന്യൂസനിയലാം,  തൃശ്ശൂര്  -  1,56,30,000  (ഒരു കകേഭാടനി
അന്പത്തനിയഭാറുലക്ഷത്തനി മുപതനിനഭായനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം)

3. ജനിലഭാ സപതൃകേ മന്യൂസനിയലാം, വയനഭാടയ് - 1,27,20,000 (ഒരു കകേഭാടനി
ഇരുപത്തനികയഴലക്ഷത്തനി ഇരുപതനിനഭായനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം)

4. ജനിലഭാ സപതൃകേ മന്യൂസനിയലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്  -  1,48,57,590 (ഒരു കകേഭാടനി
നഭാല്പത്തനിചയടലക്ഷത്തനി  അന്പത്തനികയഴെഭായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറനി
ചതഭാണ്ണൂറയ് രൂപ മഭാത്രലാം)

5. ജനിലഭാ  സപതൃകേ  മന്യൂസനിയലാം,  കകേഭാന്നനി-61,61,958  (അറുപത്തനി
ചയഭാന്നയ് ലക്ഷത്തനി അറുപത്തനിചയഭാന്നഭായനിരത്തനി ചതഭാള്ളഭായനിരത്തനി
അന്പത്തനി എടയ് രൂപ മഭാത്രലാം)

6. ജനിലഭാ  സപതൃകേ  മന്യൂസനിയലാം,  ഇടുക്കനി-81,14,440  (എണ്പത്തനി
ചയഭാന്നയ് ലക്ഷത്തനി പതനിനഭാലഭായനിരത്തനി നഭാനൂറനി നഭാല്പതയ് രൂപ
മഭാത്രലാം)

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം മന്യൂസനിയലാം മൃഗശഭാലഭാ വകുപ്പുകേള
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അനുബന  പവൃത്തനികേളക്കുമഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  18.35  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  അനുവദനിചതയ്.   ഇതനില്  മന്യൂസനിയങ്ങളുചട
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  9,52,67,591  രൂപ  ചചലവഴെനിച.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  മന്യൂസനിയങ്ങളുചട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  മഭാത്രലാം  12  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിടണയ്.

(സനി)  തലസഭാനചത്ത മന്യൂസനിയലാം നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങളനില്
അപഭാകേതകയഭാ ധനനഷകമഭാ ഉണഭായനിടള്ളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില. 

മന്യൂസനിയത്തനിനുലാം മൃഗശഭാലയ്ക്കുലാം അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരലാം

182 (5371)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന ജനിലയനിചല മന്യൂസനിയവലാം-മൃഗശഭാലയുലാം അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാര
ത്തനികലക്കയ് ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എചനഭാചക്കചയന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  മന്യൂസനിയചത്ത  അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനികലയയ്  ഉയര്ത്തനി
ടൂറനിസലാം സഭാധലതകേളക്കയ് കൂടനി പകയഭാജനചപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തലസഭാന ജനിലയനിചല കനപനിയര് മന്യൂസനിയലാം,  ശതീചനിത്രഭാ ആര്ടയ്
ഗലഭാലറനി, നഭാചസ്വറല് ഹനിസ്റ്റേറനി മന്യൂസനിയലാം എന്നനിവ ഉന്നത നനിലവഭാരലാം പുലര്ത്തുന്നവയഭാണയ്.
അധനികേമഭായനി  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ഒരുക്കനി
ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.   മൃഗശഭാല  അനഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരത്തനില്  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  അടുത്ത  20  വര്ഷചത്ത
വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള ഉളചക്കഭാള്ളനിചചകേഭാണയ് ഒരു ബൃഹത്തഭായ മഭാസ്റ്റേര് പഭാന്
കകേനമൃഗശഭാല അകതഭാറനിറനിക്കയ് സകേമഭാറുകേയുലാം അതനിനയ് കകേന മൃഗശഭാലഭാ അകതഭാറനിറനിയുചട
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിടണയ്.  തനിരുവനനപുരലാം  മൃഗശഭാലയനില്  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാന്
മുഖഭാനരലാം വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  നതീര്നഭായയുചട
പരനിബനനലാം, പക്ഷനികേളക്കയ് സസസ്വര വനിഹഭാരത്തനിനുലാം ജലപക്ഷനികേളക്കഭായനി അകേസ്വഭാടനികേയ്
ഏവനിയറനിയുലാം നനിര്മ്മേനിച.  കൂടഭാചത അകകേസ്വറനിയലാം കൂടുതല് ആകേര്ഷണതീയമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ചമചചപട  സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നവതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി
വരുന.  ഇതനിനുലാം പുറകമ ഇനലന് കേഭാടകപഭാത്തുകേളക്കഭായനി ആധുനനികേ നനിലവഭാരത്തനില്
പുതനിയ പരനിബനനത്തനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന.  മഭാസ്റ്റേര് പഭാന് പകേഭാരലാം
ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനത്തനിലള്ള മറയ് പരനിബനനങ്ങളുലാം രൂപകേല്പന ചചയ്തുവരുന.
തനിരുവനനപുരലാം  കനപനിയര്  മന്യൂസനിയലാം  ചകേടനിടലാം  പുനരുദഭാരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം
കലഭാകകേഭാത്തര മഭാതൃകേയനില് പദര്ശന വസ്തുക്കള ഒരുക്കുന്നതനിനുമഭായനി സര്ക്കഭാര് ഒരു
വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിചയ നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയുചട കനതൃതസ്വത്തനില് തുടര്
നടപടനികേള  തസ്വരനിത  ഗതനിയനില്  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയന.  കൂടഭാചത  നഭാചസ്വറല്
ഹനിസ്റ്റേറനി  മന്യൂസനിയലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  മന്യൂസനിയലാം  ആറയ്
മഭാസകത്തക്കയ് അടചനിടയ്  3 ഡനി  ഇഫക്ടനിലള്ള പദര്ശന സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  സനിവനില്
വര്ക്കുകേള,  എയര്  കേണതീഷന്  എന്നനിവ  ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള
നടനവരനികേയഭാണയ്.  ഇതനിനുലാംപുറചമ രഭാജഭാരവനിവര്മ്മേയുചട ചപയനിന്റെനിലാംഗുകേളുലാം ചനിത്രങ്ങളുലാം
മറയ്  പശസ്ത  ചനിത്രകേഭാരനഭാരുചട  ചപയനിന്റെനിലാംഗുകേളുലാം  ചനിത്രങ്ങളുലാം  പദര്ശനിപനിചനിടള്ള
ശതീ.  ചനിത്രഭാ  ആര്ടയ്  ഗലഭാലറനിയനില്  നനിലവനിലള്ള  സസൗകേരലങ്ങളനില്  കൂടുതല്
ആകേര്ഷണതീയത ഒരുക്കനിയുലാം ഗലഭാലറനി നവതീകേരണലാം നടത്തനിയനിടണയ്.  കൂടഭാചത ശതീചനിത്രഭാ
ആര്ടയ്  ഗലഭാലറനി  ആധുനനികേ  സമുചയകത്തഭാചട  കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവഭാരത്തനില്
നനിര്മ്മേനിചയ് ബൃഹത്തഭായ ഒരു ഗലഭാലറനിയഭായനി തതീര്ക്കുന്നതനിനയ് ആവശലമഭായ പഭാരലാംഭ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചയ് തുടങ്ങനിയനിടണയ്.

(സനി) തനിരുവനനപുരചത്ത മന്യൂസനിയങ്ങള അനഭാരഭാഷ തലത്തനില് അറനിയചപ
ടുന്നതഭാണയ്.  ധഭാരഭാളലാം  ടൂറനിസ്റ്റുകേള  ദനിനലാംപതനി  ഇവനിടലാം  സനര്ശനിക്കുന്നതനിനഭാല്
ടൂറനിസത്തനിചന്റെ സഭാദലതകേളകൂടനി കേണക്കനിചലടുത്തഭാണയ് വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതയ്.
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ജനിലഭാ സപതൃകേ മന്യൂസനിയലാം 

183 (5372) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് തുറമുഖവലാം
മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാന്നനിയനില്  ജനിലഭാ  സപതൃകേ  മന്യൂസനിയലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉത്തരവഭായനിടകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ആയതയ്  സലാംബനനിചയ്  നഭാളനിതുവചര  എചനലഭാലാം  തുടര്
നടപടനികേള സകേചക്കഭാണനിടചണന്നയ് ഇനലാംതനിരനിചയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതയ് സലാംബനനിചയ് നഭാളനിതുവചര പുറചപടുവനിച ഉത്തരവകേളുചട പകേര്പയ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പസ്തുത മന്യൂസനിയലാം എന്നകത്തക്കയ് ആരലാംഭനിക്കുചമന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?      

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാന്നനിയനില്  ജനിലഭാ  സപതൃകേ  മന്യൂസനിയലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉത്തരവഭായനിടണയ്.

(ബനി)   മന്യൂസനിയത്തനിചന്റെ  സജതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള കകേരളലാം  മന്യൂസനിയലാം
മുകഖനയഭാണയ്  നടത്തനിവരുന്നതയ്.   ഇതനികലക്കയ്  7-3-2014-ല്  41,07,972  രൂപയുലാം
10-2-2017-ല് 61,61,950 രൂപയുലാം കകേരളലാം മന്യൂസനിയത്തനിനയ് നല്കേനിയനിടണയ്.

(സനി)  ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി* കചര്ക്കുന.

(ഡനി)   സജതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
സനര്ശകേര്ക്കയ് തുറന്നയ് ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി വകുപയ് സസ്വതീകേരനിചവരുന.

ചരനിത്ര സഭാരകേങ്ങളുലാം ചരനിത്രഭാവശനിഷങ്ങളുലാം

184 (5373)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ചരനിത്ര സഭാരകേങ്ങളുലാം ചരനിത്രഭാവശനിഷങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനി
ക്കുന്നതനിനയ് എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിടള്ളചതന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  യഥഭാവനിധനി  സലാംരക്ഷനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  മനിക്ക  ചരനിത്ര  സഭാരകേങ്ങളുലാം
നശനിചകപഭാകുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിചല ചരനിത്ര സഭാരകേങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

*സലബറയനില് വചനിടണയ്
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(എ) കകേരളത്തനിചല പുരഭാവസ്തുവകുപയ് സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേങ്ങളഭായനി പഖലഭാപനിചനിടള്ള
സലാംസഭാനചത്ത ചരനിത്രസഭാരകേങ്ങളുചടയുലാം  ചരനിത്ര കശഷനിപ്പുകേളുചടയുലാം  സലാംരക്ഷണ
ത്തനിനഭായനി വകുപയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.  ഓകരഭാ സഭാരകേത്തനിനുലാം സഭാരകേലാം
ആവശലചപടുന്ന  വനിധത്തനിലള്ള  സലാംരക്ഷണ  പവൃത്തനികേള,  രഭാസസലാംരക്ഷണലാം,
ഘടനഭാപരമഭായ  സലാംരക്ഷണലാം,  വഭാര്ഷനികേ  അറകുറപണനികേള  തുടങ്ങനിയവ  വകുപയ്
നനിര്വഹനിചവരുനണയ്.  നനിരനര ശദ ആവശലമുള്ള സഭാരകേങ്ങളനില് സദനലാംദനിന
കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി  ഉകദലഭാഗസചര  വനിനലസനിചനിടണയ്.   ഇതുകൂടഭാചത  അതഭാതയ്
ജനിലകേളനിചല  സപതൃകേകശഷനിപ്പുകേളുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം
ജനിലഭാ സപതൃകേ മന്യൂസനിയലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.  പസ്തുത
പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,
പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്,  ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം എന്നതീ ജനിലകേളനില്  ജനിലഭാ സപതൃകേ മന്യൂസനിയലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടണയ്.  ഇതനില് മലപ്പുറലാം ഒഴെനിചകേയുള്ള
ജനിലകേളനിചല മന്യൂസനിയങ്ങളുചട സജതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)   പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  ചരനിത്ര
സഭാരകേങ്ങളുലാം  സപതൃകേ  കശഷനിപ്പുകേളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  വകുപയ്
സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.

 സലാംരക്ഷനിത കമഖലയനിചല നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള

185  (5374)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര്  ജനിലയനിചല  കേണഭാണകശരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല  പുരഭാവസ്തു
വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  മുനനിമട,  കുടക്കലയ്ല്ല്  സലാംരക്ഷനിത  കമഖലയനില്  എത്ര  ദൂര
പരനിധനിയനിലഭാണയ് നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള അനുവദനിചനിടള്ളതയ്;

(ബനി)  ഈ ദൂരപരനിധനിക്കുള്ളനില് നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനയ്
പകതലകേ അനുമതനിക്കുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  അനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് കേഭാലതഭാമസവലാം പയഭാസങ്ങളുലാം കനരനിടുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ഡനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിചയ് നനിലവനിലള്ള പശ്നത്തനിനയ് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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(എ-ഡനി)   തൃശ്ശൂര്  കേണഭാണകശരനി  മുനനിമട,  കുടക്കലയ്ല്ല്  എന്നനിവ  സലാംസഭാന

പുരഭാവസ്തുവകുപനിചന്റെ സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേങ്ങളലഭാത്തതനിനഭാല് സലാംസഭാന പുരഭാവസ്തു

വകുപയ് ഈ കമഖലയനില് നനിയനണങ്ങള ഒനലാംതചന്ന ഏര്ചപടുത്തനിയനിടനില.

സലാംരക്ഷനിത സഭാപനങ്ങള

186  (5375) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  എത്ര

സലാംരക്ഷനിത സഭാപനങ്ങളുലാം സലങ്ങളുമുചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അവയനില് ജനങ്ങചള കൂടുതല് ആകേര്ഷനിക്കുന്നവ ഏചതലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  പസ്തുത  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  സലങ്ങളുചടയുലാം  ടൂറനിസലാം  വനികേസന

സഭാദലത  പകയഭാജനചപടുത്തുന്നതനിനയ്  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമഭായനി  ബനചപടയ്  എചനങനിലലാം

നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് സലങ്ങളടക്കലാം 180 സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേങ്ങളുണയ്.

(ബനി)   മന്യൂസനിയങ്ങളുലാം  കകേഭാടകേളുലാം  കക്ഷത്രങ്ങളുലാം  പള്ളനികേളുലാം  മഹഭാശനിലഭായുഗ

സഭാരകേങ്ങളുലാം ജനങ്ങചള ആകേര്ഷനിക്കുനണയ്.

(സനി)   വകുപനിചന്റെ  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേങ്ങളനില്  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തലാം

കൂടുതലള്ളവയനില് ടൂറനിസലാം വകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിചയ് വനികേസന സഭാദലതയുള്ള പദതനികേള

പകയഭാജനചപടുത്തുനണയ്. തക്കല പതനഭാഭപുരലാം ചകേഭാടഭാരത്തനിലലാം മടവൂര്പഭാറയനിലലാം

ടൂറനിസലാം വനികേസന സഭാദലതകേള വകുപയ് പകയഭാജനചപടുത്തനിയനിടണയ്.  വയനഭാടയ് ജനിലയനിചല

എടക്കല് ഗുഹ സനര്ശനത്തനിനുലാം ടൂറനിസലാം വകുപനിചന്റെ സഹകേരണലാം ഉപകയഭാഗചപ

ടുത്തനിയനിടണയ്.
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പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള

187 (5376)    ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര്:  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുരഭാവസ്തു വകുപയ് നടത്തനിവരുന്ന പവര്ത്തനങ്ങള വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവനിലള്ള ചരനിത്ര സഭാരകേങ്ങളുലാം സപതൃകേ സമ്പത്തുലാം
ഭഭാവനി തലമുറയഭായനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് എചനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനി
ചനിടണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നശനിച കേഴെനിഞ്ഞഭാല് ഒരനിക്കലലാം വതീചണടുക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത സപതൃകേ
കശഷനിപ്പുകേളുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ അടയഭാളങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
വകുപയ് സകേചക്കഭാണനിടള്ളചതന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  1968-ചല കകേരള പഭാചതീന സഭാരകേ പുരഭാവസ്തു സഭാകങത പുരഭാവശനിഷ
ആക്ടയ്, 1972-ചല കകേരള പഭാചതീന സഭാരകേ പുരഭാവസ്തു സഭാകങത പുരഭാവസ്തുശനിഷ ചടങ്ങള
എന്നനിവ  അനുശഭാസനിക്കുന്നതുപകേഭാരലാം  സഭാരകേങ്ങചള  സലാംരക്ഷനിക്കല്,  അവയുചട
ഘടനഭാപരവലാം രഭാസപരവമഭായ സലാംരക്ഷണ പണനികേള,  ലഭലമഭായ പുരഭാവസ്തുക്കളുചട
പദര്ശനലാം, പഭാമഭാണതീകേരണലാം, ഉദ്ഖനനലാം, പുരഭാതതസ്വ സര്കവ തുടങ്ങനിയവയുലാം പുതുതലമുറചയ
സപതൃകേ  കശഷനിപ്പുകേചളക്കുറനിചലാം  അവയുചട  പഭാധഭാനലചത്തക്കുറനിചലാം  കബഭാധവഭാന്
മഭാരഭാക്കുവഭാന്  എകനിബനിഷന്,  ചസമനിനഭാറുകേള  എന്നനിവയുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കല്
മുതലഭായ പവര്ത്തനങ്ങള വകുപയ് നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  ചരനിത്ര സഭാരകേങ്ങളുലാം ചരനിത്ര കശഷനിപ്പുകേളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരളത്തനിചന്റെ  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ജനിലഭാ  സപതൃകേ  മന്യൂസനിയങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്ന
തനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.   ഇതനിചന്റെ  ആദലപടനിയഭായനി  8  ജനിലകേളനില്
മന്യൂസനിയലാം സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടണയ്.

(സനി)  നശനിച കേഴെനിഞ്ഞഭാല് ഒരനിക്കലലാം വതീചണടുക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത സപതൃകേ
കശഷനിപ്പുകേളുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ അടയഭാളങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ജനിലഭാ
സപതൃകേ മന്യൂസനിയങ്ങള സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.
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സനര്ശകേര്ക്കയ് ആവശലമഭായ സസൗകേരലങ്ങള 

188 (5377)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  പതനഭാഭപുരലാം ചകേഭാടഭാരത്തനിചന്റെ ഏചതങനിലലാം ഭഭാഗത്തയ് സനര്ശകേര്ക്കയ്
വനിലക്കയ് ഏര്ചപടുത്തനിയനിടകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരചമഭാരു വനിലക്കയ് ഏര്ചപടുത്തനിയതനിചന്റെ സഭാഹചരലലാം എനഭാണയ്;

(സനി)  ചകേഭാടഭാരലാം  സനര്ശകേര്ക്കയ്  വനിവരണലാം  നല്കുന്നതനികലക്കഭായനി
ആവശലത്തനിനയ് ജതീവനക്കഭാരുകണഭാ; ഇചലങനില് പസ്തുത ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനയ്
അടനിയനനിര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത ചകേഭാടഭാരലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം സനര്ശകേര്ക്കയ് ആവശലമഭായ
സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി)  ഇല. സലാംരക്ഷണ പവൃത്തനികേളുചട ഭഭാഗമഭായനി ചനില ഭഭാഗങ്ങളനില്
സനര്ശകേര്ക്കയ് നനിയനണലാം ഏര്ചപടുത്തുന്ന സഭാഹചരലലാം ഉണഭാകേഭാറുണയ്.

(സനി)  പതനഭാഭപുരലാം  ചകേഭാടഭാരത്തനില്  സനര്ശകേര്ക്കയ്  വനിവരണലാം  നല്കുന്നതനിനയ്
നനിലവനില് മതനിയഭായ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിടണയ്.  നനിലവനില് നനികേകത്തണതഭായ
ഒഴെനിവകേചളഭാനലാം തചന്ന ഇല.

(ഡനി)   പതനഭാഭപുരലാം  ചകേഭാടഭാരലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  സനര്ശകേര്ക്കയ്
ആവശലമഭായ സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്. 

ചരനിത്രഭാവശനിഷങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കല്

189  (T*5378) ശതീ  .    കജഭാണ്  ചഫര്ണഭാണസയ്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ്  തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലലാം  തങകശരനിയനില്  1519-ല്  നനിര്മ്മേനിച  കപഭാര്ചഗതീസയ്  ചസമനികത്തരനി,
ചസന്റെയ് കതഭാമസയ് ചകേഭാടഭാരലാം,  തങകശരനി ചകേഭാടഭാരലാം എന്നനിവയുചട ചരനിത്ര പഭാധഭാനലലാം
കേണക്കനിചലടുത്തയ് അവചയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചസമനികത്തരനിയനിചല  കുടനികയറക്കഭാചര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

*T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പസ്തുത സഭാരകേങ്ങള നനിലവനില് പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ സലാംരക്ഷനിത
സഭാരകേങ്ങള അല.  ഇവ വകുപനിചന്റെ നനിയനണത്തനില് ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് പരനികശഭാധനിചയ്
ഉചനിതമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പുരഭാകരഖകേളുചട ശഭാസ്ത്രതീയ സലാംരക്ഷണലാം

190 (5379)   ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

പുരഭാകരഖകേള ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  ഏചതഭാചക്ക സഭാപനങ്ങളുചട
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണയ്  പുരഭാകരഖ  വകുപയ്  പദതനി  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി
വരുന്നചതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സനി.എചയ്.എസയ്.  (ചസന്റെര്  കഫഭാര്  ചഹറനികറജയ്  സ്റ്റേഡതീസയ്),  എന്.ആര്.എല്.സനി.
(നഭാഷണല്  റനിസര്ചയ്  ലകബഭാറടറനി  കഫഭാര്  കേണ്സര്കവഷന്  ഓഫയ്  കേളചറല്
കപഭാചപര്ടതീസയ്)  എന്നതീ സഭാപനങ്ങളുചട സഹഭായകത്തഭാചടയഭാണയ് പുരഭാകരഖകേളുചട
ശഭാസ്ത്രതീയ സലാംരക്ഷണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.  ഇതനിനുപുറകമ സനി-ഡനിറനിചന്റെ
സഹഭായകത്തഭാചട പുരഭാകരഖകേളുചട ഡനിജനിസറകസഷന് പദതനിയുലാം നടത്തനി വരുനണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല സമരലാം

191  (5380)  ശതീ  .    സഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല ചമക്കഭാനനിക്കല് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
അധനികേ  രഭാത്രനി  ഡന്യൂടനി  നല്കേനിയതനില്  പതനികഷധനിചയ്  സമരലാം  നടത്തനിയ  എത്ര
ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര നടപടനി സസ്വതീകേരനിച;

(ബനി)  ഈ  സമരലാംമൂലലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  ഉണഭായ  നഷലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിടകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സമരങ്ങളക്കയ്  അവസരലാം  നല്കേഭാചത  ചര്ചകേളനിലചട
പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ)   ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്  313  ചമക്കഭാനനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്

എതനിചര നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.

(ബനി)  കമയയ് 1, കമയയ് 2 എന്നതീ സമരദനിവസങ്ങളനില് യഥഭാക്രമലാം 69,41,517-ഉലാം,

60,20,945-ഉലാം രൂപയുചട വരുമഭാനക്കുറവയ് ഉണഭായനിടണയ്.

(സനി)   ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി  വര്ക്കയ്കഷഭാപ്പുകേളനിചല  രഭാത്രനികേഭാല  ബസയ്

ചമയനിന്റെനന്സുമഭായനി  ബനചപടയ്  ബസനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ചമക്കഭാനനിക്കല്

വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുചട ഡന്യൂടനി സമയ ക്രമതീകേരണലാം നടത്തനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

ഒരു വനിഭഭാഗലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള അനധനികൃതമഭായനി കജഭാലനിക്കയ് ഹഭാജരഭാകേഭാചത സമരലാം

ചചയകേയുണഭായനി.  ടനി  വനിവരലാം  ശദയനില്ചപടതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  2-5-2017-ല്

അലാംഗതീകൃത  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനഭാ  പതനിനനിധനികേളുചട  കയഭാഗലാം  വനിളനിച  കചര്ക്കുകേയുലാം

ഡന്യൂടനി  സമയക്രമതീകേരണത്തനിചല  അപഭാകേതകേള  ചര്ച  ചചയയ്  പരനിഹരനിക്കുകേയുലാം

ചചയനിടണയ്.  ഇത്തരലാം സമരങ്ങള ചൂണനിക്കഭാണനിചയ് കനഭാടതീസയ് ലഭനിചഭാല് ചതഭാഴെനിലഭാളനി

സലാംഘടനഭാ  കനതഭാക്കളുമഭായനി  കകേഭാര്പകറഷന്തലത്തനിലലാം  സര്ക്കഭാര്തലത്തനിലലാം

പശ്നങ്ങള ചര്ച ചചയയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

വനികദശത്തയ് കജഭാലനി കനഭാക്കുന്നതനിനയ് മഭാനദണ്ഡങ്ങള

192  (5381)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്  വനികദശത്തയ്

കപഭാകുന്നതനിനുലാം  അവനിചട  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  എചനലഭാലാം

മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കണചമന്നതയ് സലാംബനനിച വനിശദ വനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി ആരലനഭാടയ് ഡനികപഭായനില് ഡനികപഭാ ഇന്സ് ചപക്ടറഭായനി

കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന  റനി.  സുകരഷയ്  കുമഭാര്  സര്വതീസയ്  കേഭാലഭാവധനിയനില്  വനികദശത്തയ്

കപഭായനിടകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഇതുസലാംബനനിചയ്  കകേഭാര്പകറഷചന  കരഖഭാമൂലലാം

അറനിയനിചനിടകണഭാ;  ഇതനിനയ്  കകേഭാര്പകറഷന് അനുമതനി നല്കേനിയനിടകണഭാ;  ഇതനിചന്റെ

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;
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(സനി)  ടനി.  സുകരഷയ് കുമഭാര് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനിചയ കരഖഭാമൂലലാം അറനിയനിക്കഭാചത
കജഭാലനിക്കഭായനി  വനികദശത്തയ്  കപഭാകുകേയുലാം തനിരനിചകേ  ചതറഭായ കരഖ ഹഭാജരഭാക്കനി  പസ്തുത
കേഭാലയളവയ്  കവതന  രഹനിത  അവധനിയഭാക്കനി  മഭാറനി  ചപഭാകമഭാഷന്  ഉളചപചടയുള്ള
ആനുകൂലലങ്ങള കനടനിയതുലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;ഉചണങനില് ഇതു സലാംബനനിചയ്
ഈ ഉകദലഭാഗസനയ് എതനിചര എനയ് അചടക്ക നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്; ഇചലങനില്
ഇതനിനയ് കേഭാരണലാം എനഭാണയ്;

(ഡനി)  സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത ഉള്ള കകേഭാര്പകറഷനനില് ജതീവനക്കഭാരുചട ഭഭാഗത്തു
നനിനലാം ഉണഭാകുന്ന ഇത്തരലാം ഗുരുതരമഭായ വതീഴ്ചകേള ഇനനിയുലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്
എനയ് നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിടള്ളതയ്എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ചകേ.എസയ്.ആര്.  പഭാര്ടയ്  I  അപന്റെനികയ്  -  XII-A  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
അനുശഭാസനിചനിടള്ള നനിയമങ്ങളക്കയ്  അനുസൃതമഭായനി  പരമഭാവധനി  20  വര്ഷലാം  വചര
ശൂനല കവതനഭാവധനി അനുവദനിചയ് വനികദശത്തയ് കജഭാലനി സസ്വതീകേരനിചയ് അവനിചട തുടരുന്നതനിനയ്
നനിലവനില് വലവസയുണയ്.   പുനനഃപകവശനത്തനിനുകശഷലാം വനികദശത്തയ്  ചചലവഴെനിച
കേഭാലയളവയ് കഗഡയ് ചപഭാകമഭാഷന് നനിയമലാം അനുസരനിചയ് പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം ഇല.

(ബനി)  ആരലനഭാടയ്  ഡനികപഭായനില്  ഇന്ചസക്ടറഭായനി  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന
റനി.  സുകരഷയ് കുമഭാറനിചന്റെ സര്വതീസയ് ബുക്കയ് പരനികശഭാധനിചതുപകേഭാരലാം ടനിയഭാന് വനികദശത്തയ്
കപഭായതഭായനി  കരഖചപടുത്തനിയനിടനില.  ടനിയഭാനയ്  വനികദശത്തയ്  കപഭാകുന്നതനിനഭായനി
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  അനുമതനി  നല്കുകേകയഭാ,  ടനിയഭാന്  വനികദശത്തയ്  കപഭാകുന്ന
വനിവരലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ കരഖഭാമൂലലാം അറനിയനിക്കുകേകയഭാ ചചയനിടനില.

(സനി)  റനി.  സുകരഷയ് കുമഭാര്,  ഇന്ചസക്ടറനിചന്റെ സര്വതീസയ്  ബുക്കയ് പകേഭാരലാം ടനിയഭാന്
വനികദശത്തയ്  കപഭായതഭായനി  കരഖചപടുത്തനിയനിടനില.   ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  വനിജനിലന്സയ്
ചസക്ഷചന്റെ  27-9-2012-ചല  വനി.എല്.എ.1/14210/09  പകേഭാരലാം  ടനിയഭാന്
അനധനികൃതമഭായനി കജഭാലനിക്കയ് ഹഭാജരഭാകേഭാതനിരുന്ന 17-10-2007  മുതല് 12-10-2008
വചരയുള്ള  കേഭാലയളവയ്  ശൂനലകവതന  അവധനിയഭായനി  ക്രമതീകേരനിചയ്  നല്കേനിയനിടണയ്.
ടനിയഭാനയ്  4-6-2015-നയ്  കസ്റ്റേഷന് മഭാസ്റ്റേറഭായുലാം  21-06-2016  മുതല് ഇന്ചസക്ടറഭായുലാം
ചപഭാകമഭാഷന് നല്കേനിയനിടണയ്. പസ്തുത കേഭാലയളവനില് ടനിയഭാന് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
ചസന്ട്രൈല് യൂണനിറനിലഭായനിരുന.

(ഡനി)  അനധനികൃതമഭായനി കജഭാലനിയനില്നനിനലാം വനിട നനില്ക്കുന്നവര്ക്കുലാം അനുമ
തനിയനിലഭാചത വനികദശത്തയ് കപഭാകുന്നവര്ക്കുചമതനിചര കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കു
ന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 30 ദനിവസലാം വചരയുള്ള കകേസുകേള ലതീവയ് ചറഗുലസറകസഷന് ചസലനില്
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ചമരനിറയ് പകേഭാരലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം 31-നുലാം 89-നുലാം ദനിവസങ്ങളക്കയ് ഇടയനിലള്ള
കകേസുകേള ലതീവയ് ചറഗുലസറകസഷന് ചസലനില് നനിനലാം വനിജനിലന്സയ് ചസക്ഷനനില്
നല്കേനി  ആബ്ചസന്റെയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ഇചലന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തനി  ചറഗുലസറകസഷന്
ചസലനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനികക്കണതുലാം മറനിചഭാചണങനില് വനിജനിലന്സയ് ചസക്ഷനനില്
നനിനലാം  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  89 ദനിവസത്തനിനുമുകേളനില്
3  വര്ഷലാം വചരയുള്ള കകേസുകേള വനിജനിലന്സയ് ചസക്ഷനനില് നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം 3 വര്ഷത്തനിനു മുകേളനില് അനധനികൃതമഭായനി കജഭാലനിക്കയ് ഹഭാജരഭാ
കേഭാതനിരുന്ന ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് അടനിയനരമഭായനി ഹഭാജരഭാകേണചമന്നയ് നനിര്കദ്ദേശനിചയ് കനഭാടതീസയ്
നല്കേനിയനിടലാം  ഹഭാജരഭാകേഭാത്തവചര  ലതീവയ്  ചറഗുലസറകസഷന്  ചസലനില്  നനിനലാം
നനിയമഭാനുസൃതലാം പഭാലനികക്കണ കേതീഴ്വഴെക്കങ്ങള അനുസരനിചയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
കകേഭാര്പകറഷന് ഉത്തരവഭായനിടണയ്.

ഗലഭാകരജുകേളുചട നവതീകേരണലാം

193 (5382) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഗഭാകരജുകേളുചട  നവതീകേരണത്തനിനയ്  എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് ആകലഭാചനിക്കുന്നതയ് ;

(ബനി) ഗഭാകരജുകേളനിചല മഭാലനിനല വസ്തുക്കള (ഗതീസയ്, ഓയനില്, മലനിനജലലാം, പഭാസ്റ്റേനികേയ്
സഭാമഗനികേള) ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി സലാംസരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് വര്കേയ് കഷഭാപയ് നവതീകേരണത്തനിനുലാം അടനിസഭാന
വനികേസനത്തനിനുമഭായനി 2016-17  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് 9 കകേഭാടനി രൂപയയ് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിടണയ്.  വര്കേയ് കഷഭാപ്പുകേളക്കയ്  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  വഭാഹന
പരനിപഭാലനത്തനിനയ്  ആവശലമഭായ  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  ആധുനനികേവല്ക്കരനി
ക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ജതീവനക്കഭാരുചടകൂടനി
അഭനിപഭായലാം ആരഭായുന്നതനിനഭായനി മൂന കമഖലഭാതല മതീറനിലാംഗുകേള നടത്തനിയനിടണയ്. 

(ബനി)   പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന/നവതീകേരനിക്കുന്ന ഗലഭാകരജുകേളനിചല മഭാലനിനല
വസ്തുക്കള,  മലനിനജലലാം എന്നനിവ ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി സലാംസരനിക്കുന്നതനിനയ് മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം  Sewage  Treatment  Plant-കേള
സഭാപനിചവരുന.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനില് മലനിനജലലാം സലാംസരനിക്കുന്നതനിനയ്
പകതലകേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള പുനലൂര്,  തനിരുവനനപുരലാം ചസന്ട്രൈല് വര്കയ്,  എടപഭാള
റതീജനിയണല് വര്കേയ് കഷഭാപയ്,  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  ചനടുമങ്ങഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്/
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ആലവ  റതീജനിയണല്  വര്കേയ് കഷഭാപ്പുകേള തുടങ്ങനി  ചുരുക്കലാം ഡനികപഭാകേളനില്  മഭാത്രകമ
സഭാപനിതമഭായനിടള.  എലഭാ യൂണനിറ്റുകേളനില് നനിനലാം ഓയനില്,  ഗതീസയ് എന്നനിവ കശഖരനിചയ്
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
കകേനതീകൃത ഇ-ചടണറനിലൂചട കലലലാം ചചയ്തു വനില്ക്കുനണയ്. പഭാസ്റ്റേനികേയ് ഉളചപചടയുള്ള
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ വസ്തുക്കള പഭാകദശനികേമഭായനി കലലലാം ചചയ്തു വനില്ക്കുനണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ ചമചചപടുത്തല്

194 (5383) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .   എന്  .   വനിജയന് പനിള്ള :
ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി  ബസുകേളുചട  പതനിദനിന ശരഭാശരനി  കേനികലഭാമതീറര്,
സമകലജയ്,  കേനികലഭാമതീറര്  കേളക്ഷന്  എന്നനിവ  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനികലക്കയ്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്
എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  അകതഭാചടഭാപലാം  ബസുകേളുചട  കബക്കയ്  ഡസൗണ്  കററയ്,  ചമയനിന്റെനന്സയ്
സമയലാം,  അപകേട നനിരക്കയ്  എന്നനിവ കുറചചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനയ്  എചനലഭാലാം നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിടചണന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇനനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
സഡവര്മഭാര്ക്കയ് വഭാഹന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചടയുലാം ചപകട്രൈഭാളനിയലാം കേണ്സര്കവഷന് &
റനിസര്ചയ് അകസഭാസനികയഷചന്റെയുലാം (PCRA) ആഭനിമുഖലത്തനില് തുടര്ചയഭായനി പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാചത  ഓകരഭാ  അസനി.  വര്കയ്  മഭാകനജര്  (ചമയനിന്റെനന്സയ്)-മഭാരുചടയുലാം
കേതീഴെനില്  ഫന്യൂവല്  ചസല്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അതനിലപരനി  ഒരു  അസനി.  വര്കയ്
മഭാകനജചര പകതലകേലാം ഫന്യൂവല് ചസലനിനു മഭാത്രമഭായനി നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ചചയനിടണയ്.
അകഞഭാ അതനിലധനികേകമഭാ  KM/L  ലഭനിക്കുന്ന സഡവര്മഭാര്ക്കയ് കപഭാത്സഭാഹനമഭായനി
100 രൂപ പതനിദനിന ഇന്ചസന്റെതീവയ് നല്കുനണയ്. ഓഫയ്-കറഭാഡയ് നനിരക്കയ് നനിയനനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി ചമഭാത്തലാം ഡനികപഭാകേചള എടഭായനി തനിരനിചയ് ഓകരഭാ കമഖലയ്ക്കുലാം പകതലകേലാം
അസനി.  വര്കയ് മഭാകനജര്  (ചമയനിന്റെനന്സയ്)-മഭാചര നനിയമനിചനിടണയ്.  കൂടഭാചത അഞയ്
കമഖലഭാ വര്കേയ് കഷഭാപ്പുകേളനില്നനിന്നയ് സദനലാംദനിന ഓഫയ്-കറഭാഡയ് നനിരക്കയ് വനിശകേലനലാം ചചയയ്
ചസയര് പഭാര്ട്സുകേളുചടയുലാം ബസുകേളുചടയുലാം ലഭലത പതനിദനിനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.
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(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ രണ്ടുവര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  1326  പുതനിയ ബസുകേള ചകേ.എസയ്.
ആര്.ടനി.സനി. നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിടണയ്. കൂടഭാചത ജന്റലാം പദതനിയനില്ചപട 314 ബസുകേളുലാം
നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിടണയ്.  ബസുകേളുചട  പരനിപഭാലനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ചമയനിന്റെനന്സനിനഭായനി  നനിരത്തനില്  നനിനലാം  ബസുകേള  പകേല്  സമയലാം
പനിന്വലനിക്കുന്നതുമൂലലാം കകേഭാര്പകറഷനയ്  നഷലാം സലാംഭവനിചവരുന്നതഭായനി  കേഭാണുകേയുലാം
ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാത്തരലാം  റനിപയറുകേളുലാം  ചമയനിന്റെനന്സുകേളുലാം
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണയ് നടത്തനിവരുന്നതയ്.  ഇതുവഴെനി ഓഫയ്-കറഭാഡയ് നനിരക്കയ്, കബക്കയ്
ഡസൗണ്  നനിരക്കയ്  എന്നനിവയനില്  ഗണലമഭായ  കുറവയ്  ഉണഭായനിടണയ്.   ബസുകേളുചട
ചമയനിന്റെനന്സയ് ചമചചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ചമക്കഭാനനിക്കുകേള, ചഭാര്ജയ് മഭാന്, അസനി. ഡനികപഭാ
എഞനിനതീയര്മഭാര് എന്നനിവര്ക്കയ് വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.  ഇനനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെയുലാം  അപകേട  നനിരക്കയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിചന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സഡവര്മഭാര്ക്കയ്  വഭാഹന  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചടയുലാം  ചപകട്രൈഭാളനിയലാം
കേണ്സര്കവഷന്  &  റനിസര്ചയ് അകസഭാസനികയഷചന്റെയുലാം  (PCRA)  ആഭനിമുഖലത്തനില്
തുടര്ചയഭായനി പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ചപന്ഷന്

195  (5384) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി ചപന്ഷന് സ്റ്റേഭാറന്യൂടറനിയഭാചണനലാം അതു നല്കേഭാന്
സര്ക്കഭാരനിനയ് ഉത്തരവഭാദനിത്തമുചണനലാം  2014  ഡനിസലാംബര്  10 -നയ്  സഹകക്കഭാടതനി
വനിധനി പുറചപടുവനിചനിടകണഭാ ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ചപന്ഷന്  നല്കേഭാതനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചരലമുകണഭാ ; ഉചണങനില് ആയതയ് ഗസൗരവമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിചല ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് 1984 മുതല് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  നല്കുന്നതുകപഭാചല  ചപന്ഷന്  നല്കേനിത്തുടങ്ങനിചയന്നയ്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  പസ്തസ്തുത കകേസനില് സഹകക്കഭാടതനിചയ കബഭാധനിപനിചകപഭാള
ഒരു കക്ഷമ നടപടനി എന്ന നനിലയനില് ചപന്ഷന് നല്കുന്നതയ് നല കേഭാരലമഭാചണന്നയ്
പസ്തസ്തുത  വനിധനി  നലഭായത്തനില്  നനിരതീക്ഷനിചനിടണയ്.  എന്നഭാല്,  വനിധനി  നലഭായത്തനിചന്റെ
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നനിടത്തയ് പസ്തുത ചപന്ഷന് സ്റ്റേഭാറന്യൂടറനിയഭാചണന്നയ് വനിധനിചനിടനില.

(ബനി)  ഉണയ്.  ആയതയ് ഗസൗരവമഭായനി പരനികശഭാധനിചനിടണയ്.  2017 മഭാര്ചയ് മഭാസലാം
വചരയുള്ള  ചപന്ഷന്  തുകേ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വനിതരണലാം  ചചയനിടണയ്.  നനിലവനില്
പതനിമഭാസ ചപന്ഷന് വനിതരണലാം ചചയന്നതനിനയ് 60 കകേഭാടനി രൂപ ആവശലമഭാണയ്. ടനി
332/2020
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തുകേയുചട  പകുതനിയഭായ  30  കകേഭാടനി  രൂപ സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായഭാണയ്  അനുവദനിച
നല്കുന്നതയ്.  കശഷനിക്കുന്ന  തുകേയഭായ  30  കകേഭാടനി  രൂപ  നനിലവനിലള്ള  കേടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ പതനിസനനിമൂലലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ് കേചണത്തഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത
സനിതനിയഭാണുള്ളതയ്.  അതുചകേഭാണയ് 2017 ഏപനില്, കമയയ് മഭാസങ്ങളനിചല ചപന്ഷന്
നല്കേഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.

ടനിക്കറനിതര വരുമഭാനലാം

196  (5385)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ടനിക്കറനിതര  വരുമഭാനലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യയ്  നഷമഭാണയ്  എനള്ള
കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.-യുചട സഹകേരണകത്തഭാചട ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാനത്തനില്
കകേരളത്തനില് എവനിചടചയഭാചക്ക വഭാണനിജലസമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിചനിടണയ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;ജനില തനിരനിചയ് കപരു സഹനിതലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ഇസൗ സമുചയങ്ങളനിചല മുറനികേള എലഭാലാം വഭാടകേയയ് കപഭായനിടകണഭാ എന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ബസുകേളനില്  കേസ്വറനിയര്  നടത്തനിപയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിടള്ളതയ്
ലഭാഭമഭാകണഭാ നഷമഭാകണഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ടനിക്കറനിതര  വരുമഭാനലാം  നനിലവനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  നഷമല.
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  സസ്വനലാം നനിലയനില് നനിര്മ്മേനിചയ്  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച  വഭാണനിജല
സമുചയങ്ങളനില് ഒരു പരനിധനിവചര സലസന്സനിചയ കേചണത്തഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടണയ്.
കശഷനിക്കുന്ന  കേടമുറനികേളക്കയ്  സലസന്സനികേചള  കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള  ചടണര്
നടപടനികേള യഥഭാക്രമലാം  നടത്തനിവരുന.  ടനിക്കറനിതര  വരുമഭാനത്തനില് സഭാപയ്  ബസുകേള,
സഭാപയ്  ചമറതീരനിയല്സയ്,  സഭാപയ്  ബഭാററനി,  സഭാപയ്  ടയറുകേള,  കവസ്റ്റേയ്  ഓയനില്
എന്നനിവയുചട വനില്പനയനിലൂചട ലഭനിക്കുന്ന വരുമഭാനലാം ഉളചപടുന. 1-4-2016 മുതല്
31-3-2017  വചര സഭാപയ് സഭാധനങ്ങള കലലലാം ചചയ വകേയനില്  6,48,47,166  രൂപ
ലഭലമഭായനിടണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ഉടമസതയനിലള്ള  സലങ്ങളനിചല
മരങ്ങളനില് നനിനള്ള കേഭായ്ഫലങ്ങള ചപഭാതു കലലലാം ചചയതനില് നനിന്നയ്  1-4-2016
മുതല് 31-3-2017 വചര ആചകേ 1,97,993 രൂപ ലഭനിചനിടണയ്.
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(ബനി)  ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.-യുചട സഹകേരണകത്തഭാചട ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാ
നത്തനില് കകേരളത്തനില് തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് തമ്പഭാനൂര്, കകേഭാടയലാം ജനിലയനില്
തനിരുവല,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില് അങമഭാലനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
എന്നതീ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. യൂണനിറ്റുകേളനില് വലഭാപഭാര സമുചയങ്ങള പണനിതനിടണയ്.

(സനി)  ഈ  സമുചയങ്ങളനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ഒഴെനിചകേ  മചറലഭായനിടങ്ങളനിലലാം
കേടമുറനികേള ഭഭാഗതീകേമഭായനി വഭാടകേയയ് നല്കേനിയനിടണയ്.

(ഡനി)   പതനിമഭാസ  2,00,000 (രണയ്  ലക്ഷലാം)  രൂപ സലസന്സയ് ഫതീസഭായനി
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ് കേരഭാര് ഏചറടുത്തനിടള്ള ഏജന്സനി നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാചത
കേമ്പനനിയുചട  ലഭാഭലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനുസരനിചയ്  ലഭാഭവനിഹനിതലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യയ്
ലഭനിക്കുന.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ചകേഭാറനിയര് സര്വതീസയ്

197  (5386)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. നടത്തുന്ന ചകേഭാറനിയര് സര്വതീസയ് ലഭാഭകേരമഭാകണഭാ
എന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) 2016-17 വര്ഷലാം ചകേഭാറനിയര് സര്വതീസനിലൂചട എത്ര വരുമഭാനലാം ഉണഭായനി
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭാഭകേരമഭാണയ്.  പതനിമഭാസലാം സനിരമഭായനി 2,00,000 (രണയ് ലക്ഷലാം) രൂപ
ലഭനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  2016-17 വര്ഷത്തനില്  സലസന്സയ്  ഫതീസയ്  ഇനത്തനില്  24,00,000
(ഇരുപത്തനി  നഭാലയ്  ലക്ഷലാം)  രൂപയുലാം  കേമ്പനനിയുചട  ലഭാഭ  വര്ദനവയ്  അനുസരനിചയ്
8,82,331  (എടയ്  ലക്ഷത്തനി  എണ്പത്തനിരണഭായനിരത്തനി  മുന്നൂറനി  മുപത്തനിചയഭാന്നയ്)
രൂപയുലാം ലഭനിച.

ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ജപനി കനഭാടതീസയ്

198  (5387)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാരുചട  ശമ്പളത്തനില്  പനിടനിക്കുന്ന
വഭായ്പഭാവനിഹനിതലാം  ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനില്  അടയ്ക്കുന്നതനില്  മഭാകനജ് ചമന്റെയ്  വതീഴ
വരുത്തനിയതുമൂലലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ജപനി  കനഭാടതീസയ്  ലഭനിക്കുന്ന  സഭാഹചരലലാം
ഉണഭായനിടകണഭാ;
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(ബനി) ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളത്തനില് നനിനലാം പനിടനിച ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പതീമതീയവലാം
കൃതലമഭായനി അടയ്ക്കുന്നനിലഭാചയന്നതയ് വസ്തുതകയഭാകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളത്തനില് നനിനലാം പനിടനിച എത്ര കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്  മഭാകനജ് ചമന്റെയ്  കുടനിശനികേയഭാക്കനിയനിടള്ളതയ്.  കുടനിശനികേ  തുകേ  കൃതലമഭായനി
അടചയ് ജതീവനക്കഭാചര ജപനി നടപടനികേളനില് നനിനലാം കമഭാചനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണഭായനിടണയ്.

(ബനി)  വസ്തുതയഭാണയ്.  ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളത്തനില് നനിനലാം 2016 നവലാംബര്
മുതല് 2017 ചഫബ്രുവരനി വചര ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പതീമനിയലാം ഇനത്തനില് റനിക്കവറനി ചചയ
തുകേയുലാം  2017  ഏപനില് മഭാസചത്ത ശമ്പളത്തനില്നനിനലാം റനിക്കവറനി  ചചയ തുകേയുലാം
എല്.ഐ.സനി.-യനില് ഒടുക്കനിയനിടനില.

(സനി) ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളത്തനില് നനിനലാം ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പതീമനിയലാം ഇനത്തനില് ടനി
മഭാസങ്ങളനില് റനിക്കവറനി  ചചയ  4,78,22,000 രൂപ എല്.ഐ.സനി.-യനില് ഒടുക്കനിയനിടനില.
വനിവനിധ  ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനികലക്കയ്  ഒടുക്കുന്നതനിനഭായനി  ജതീവനക്കഭാരുചട ഏപനില്
മഭാസചത്ത ശമ്പളത്തനില് നനിനലാം കുറവചചയ 83,28,000 രൂപ ബനചപട ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനില് ഒടുക്കഭാന് സഭാധനിചനിടനില.  ടനി  തുകേ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഒടുക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

റനിസര്വയ്  കേണക്ടര് നനിയമനലാം

199 (5388) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

31-12-16-ല്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല  റനിസര്വയ്  കേണക്ടര് തസ്തനികേയനികലയയ്
പനി.എസയ്.സനി.  അസഡസ്വസയ് ചചയ  4000  കപരനിൽ നനിയമന ഉത്തരവയ് നൽകേഭാത്തവർക്കയ്
എകപഭാള നനിയമന ഉത്തരവയ് നല്കുവഭാന് കേഴെനിയുചമന്നതയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

റനിസര്വയ്  കേണക്ടര്  തസ്തനികേയനികലക്കയ്  31-12-2016-നയ്  പനി.എസയ്.സനി.  ശനിപഭാര്ശ
ചചയനിടള്ള  4051  കപര്ക്കയ്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിടനില.   ചകേ.എസയ്.ആര്.ട.സനി.-ചയ
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാന് നനികയഭാഗനിചനിടള്ള  ചപഭാഫ.
സുശതീല്  ഖന്നയുചട  അനനിമ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനങ്ങള
നടത്തുന്നതഭാണയ്.
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ചപന്ഷന് പഭായലാം

200 (5389)   ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തമനിഴ് നഭാടനില്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടയ്  കകേഭാര്പകറഷനനിചല  വനിരമനിക്കല്  പഭായലാം
58-ഉലാം കേര്ണഭാടകേത്തനില് 60-ഉലാം ആചണന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് എത്ര സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുണയ്;  ഇതനില്
എത്ര കപര് അടുത്ത രണ്ടു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് വനിരമനിക്കുലാം;

(സനി) ഇവര്ക്കയ് ചപന്ഷന് നല്കേഭാന് എത്ര കകേഭാടനി രൂപകൂടനി കകേഭാര്പകറഷന്
കേചണകത്തണനിവരുലാം;

(ഡനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  പതനിസനനി  മറനികേടക്കഭാന്  കകേഭാര്പകറഷനനില്
ചപന്ഷന് പഭായലാം ഉയര്ത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ഇ) 56  വയസയ് കേഴെനിഞ്ഞ കേഭാഴ്ച കുറവള്ള സഡവര്മഭാചര മറ്റു കജഭാലനികേളനില്
നനിയമനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്  4/2017  മഭാസത്തനിചല കേണക്കനുസരനിചയ്
34,966  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുണയ്.   അടുത്ത  രണയ്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  05/2017
മുതല്  04/2019 വചര 2265 കപര് വനിരമനിക്കുലാം.

കേണക്ടര് വനിഭഭാഗലാം - 247

സഡവര് വനിഭഭാഗലാം - 1308

മനിനനിസ്റ്റേതീരനിയല് വനിഭഭാഗലാം - 187

ചമക്കഭാനനിക്കല് വനിഭഭാഗലാം - 162

SM, Inspector, VS & HVS - 311

ഹയര് ഡനിവനിഷന് വനിഭഭാഗലാം - 50

ആചകേ - 2265
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(സനി)  പതനിമഭാസലാം 3 കകേഭാടനി 78 ലക്ഷലാം രൂപ കവണനിവരുലാം.  കൂടഭാചത, ഏതഭാണയ്
144  കകേഭാടനി  രൂപ  ടനിയഭാളുകേളുചട  ചപന്ഷന്  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കുവഭാന്
കേചണകത്തണതുണയ്.

(ഡനി) ശതീ. സുശതീല് ഖന്നയുചട പഭാഥമനികേ നനിഗമനത്തനില് ഇക്കഭാരലലാം ശനിപഭാര്ശ
ചചയനിടണയ്.  തതീരുമഭാനചമടുത്തനിടനില

(ഇ)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

സസ്വത്തുവകേകേള സലാംരക്ഷനികക്കണ ചുമതല

201  (5390)   ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട സസ്വത്തുവകേകേള സലാംരക്ഷനികക്കണ ചുമതല
കകേഭാര്പകറഷനനിചല ഏതു വനിഭഭാഗമഭാണയ് നനിര്വഹനിക്കുന്നതയ് എനലാം, കകേഭാര്പകറഷചന്റെ
കേയനിലള്ള  സസ്വത്തുവകേകേള  എത്ര  എനലാം  അനലഭാധതീനചപട  കേനിടക്കുന്നവ  എത്ര
എനലാം  ഇതു  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  എന്തു  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തമ്പഭാനൂര്  ബസയ്  സ്റ്റേഭാന്റെനില് ചുറ്റുമതനില്  ചകേടണചമന്ന സഹകക്കഭാടതനി
ഉത്തരവപഭാലനിക്കഭാനഭായനി നഭാളനിതുവചര എന്തു നടപടനി കകേഭാര്പകറഷന് സസ്വതീകേരനിചചവന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;വനിധനി പകേര്പ്പു ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസ്വകേഭാരല വഭാണനിജല സമൂചയത്തനിനയ് സഭാമ്പത്തനികേ കനടമുണഭാക്കഭാനുള്ള
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  എകസ്റ്റേറയ്  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  കൂടനനില്ക്കലഭാണയ്  പസ്തുത
ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചയ് സഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവചണങനിലലാം ഉത്തരവയ്
നടപഭാക്കഭാത്തതയ് എന്നതയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സഹകക്കഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  എന്നകത്തക്കയ്  പഭാലനിക്കഭാനഭാണയ്
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  സകേവശമുള്ള  സലങ്ങചള  സലാംബനനിചള്ള
വനിവരങ്ങള  സകേകേഭാരലലാം  ചചയന്നതുലാം  സലങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  കവണ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതുലാം എകസ്റ്റേറയ് ചസക്ഷന് മുകഖനയഭാണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
സകേവശലാം സലാംസഭാനത്തയ് എലഭാ ജനിലകേളനിലമഭായനി 172.90 ചഹക്ടര് സലമഭാണുള്ളതയ്.
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട സകേവശമുള്ള സലങ്ങള അനലഭാധതീനചപടയ് കേനിടക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിടനില.  കേകയറ സഭാദലത ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സലങ്ങള അതനിര്ത്തനി
നനിര്ണ്ണയനിചയ് ചുറ്റുമതനില്/മുള്ളുകവലനി ചകേടനി സലാംരക്ഷനിചയ് വരനികേയഭാണയ്.
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(ബനി)  തമ്പഭാനൂര് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ് സ്റ്റേഭാന്ഡനിനയ് ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനചപടയ്  ബഹു.  സഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാചകേ  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-കയഭാ
ചകേ.റനി.ഡനി.എഫയ്.സനി.-കയഭാ കേക്ഷനിയഭായനി കകേസുകേള ഒനലാം നനിലവനിലനില.

(സനി &ഡനി)  ബനി പനിരനിവനിചന്റെ മറുപടനിയുചട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ചപന്ഷന്

202 (5391) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .     സണ്ണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .     കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .     അടൂര് പകേഭാശയ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് എലഭാ മഭാസവലാം 5-ാം തതീയതനിക്കകേലാം ചപന്ഷന്
നല്കുചമന്ന  വഭാഗഭാനലാം  പഭാലനിക്കുവഭാൻ  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന്ന  കശഷലാം
കേഴെനിഞ്ഞനിടകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

എലഭാ മഭാസവലാം 5-ാം തതീയതനിക്കകേലാം ചപന്ഷന് നല്കേനിയനിടനില.  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി ചമചചപടുത്തനി യഥഭാസമയലാം ചപന്ഷന് നല്കേഭാനുള്ള നടപടനി സകേചക്കഭാണ്ടു
വരുന.

ബസയ് ഉടമകേളഭായ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ഉകദലഭാഗസര്

203 (5392)  ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബയ് :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി. :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ബസയ്  മുതലഭാളനിമഭാരഭായ  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഉകദലഭാഗസര്,
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്  ഇകതവചര  ഉണഭാക്കനിയനിടള്ള  നഷചത്തക്കുറനിചയ്
പരനികശഭാധനിചനിടകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാരനില്  എത്രകപര്  ബസയ്
ഉടമകേളഭാചണന്നതനിചന്റെ കേണക്കയ് കശഖരനിചനിടകണഭാ; ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ചതീഫയ് ഓഫതീസനിചല ഉകദലഭാഗസരുചട ചകേടുകേഭാരലസതയുലാം അധനികേഭാര
ദുര്കമഭാഹവലാം  സഭാപനത്തനിനയ്  വരുത്തനിവചനിടള്ള  നഷചത്തക്കുറനിച  പരനികശഭാധനിചയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?       
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ഉത്തരലാം

(എ)  തല്സലാംബനമഭായനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്  ഇകതവചര  ഉണഭാക്കനിയനിടള്ള
നഷചത്തക്കുറനിചയ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  വനിവരങ്ങള   കശഖരനിചവരുന.
ഈ വനിവരങ്ങളുചട അടനിസഭാനത്തനില് ഇപകേഭാരമുള്ള നഷചത്തക്കുറനിചയ് പരനികശഭാധനി
ക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാരനില് ബസയ് ഉടമകേളഭായനിടള്ളവരുചട
കേണക്കയ് കശഖരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

(സനി)   നഷലാം  സലാംബനനിചയ്  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  അകനസ്വഷനിചയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ബസയ് കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

204 (5393) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .     അനനില് അക്കര :
ശതീ  .     സണ്ണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .     അടൂര് പകേഭാശയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ബസയ് കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  എത്ര
മനുഷലഭാദസ്വഭാന ദനിനങ്ങളഭാണയ് ഇകപഭാള കവണനിവരുന്നതയ്;

(ബനി) ഇതു സലാംബനനിച കദശതീയ ശരഭാശരനി എത്രയഭാണയ്;

(സനി)  കദശതീയ  ശരഭാശരനിചയക്കഭാള  കൂടുതല്  മനുഷലഭാദസ്വഭാനദനിനങ്ങള
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനിയുചട  ബസയ്  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  എടുക്കുന്നതനിചന്റെ
കേഭാരണലാം  കേചണത്തനിയനിടകണഭാ;  എങനില്  അതയ്  കദശതീയ  ശരഭാശരനിക്കയ്  ഒപമഭാക്കനി
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ചയ  നഷത്തനില്  നനിനലാം  ഒരു  പരനിധനിവചരചയങനിലലാം
കേരകേയറ്റുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ബസയ്  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
ശരഭാശരനി ഓര്ഡനിനറനി/ഫഭാസ്റ്റേയ് പഭാസഞര് ബസനിനയ് 341-ഉലാം, സൂപര് ഫഭാസ്റ്റേയ് ബസനിനയ്
358-ഉലാം മനുഷലഭാദസ്വഭാന ദനിനങ്ങള കവണനിവരുനണയ്.

(ബനി) 200-225  മനുഷലഭാദസ്വഭാന ദനിനങ്ങളഭാണയ് ബസയ് കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
കദശതീയ ശരഭാശരനിയഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിടള്ളതയ്.
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(സനി) ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ബസുകേളനില് (ഡതീലകയ് ഒഴെനിചകേയുള്ളവ)
സതീറയ് അസലാംബനിലാംഗയ്,  വനിന്കഡഭാ പഭാനലനിലാംഗയ് എന്നനിവ ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
തചന്ന വര്കേയ് കഷഭാപ്പുകേളനിലഭാണയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്. ഇതനികലക്കഭായനി അധനികേലാം മനുഷലദസ്വഭാന
ദനിനങ്ങള കവണനി വരുനണയ്.  കൂടഭാചത ബസയ് കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചന്റെ പല
ഘടങ്ങളനിലലാം  മനുഷലഭാദസ്വഭാന  ദനിനങ്ങള  കൂടുതലഭാകുനണയ്.   ബസയ്  കബഭാഡനി
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചന്റെയുലാം വഭാഹന ഭഭാഗങ്ങളുചടയുലാം വനിവനിധ റനിപയര് കജഭാലനികേളുചടയുലാം
നനിലവനിചല  മനുഷലഭാദസ്വഭാന  ദനിനങ്ങള  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  വനിശകേലനലാം  നടത്തനി
പുനരവകലഭാകേനലാം ചചയന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന ചപഭാഡക്ടനിവനിറനി  കേസൗണ്സനിലനിചന
സമതീപനിചനിടണയ്.

കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി

205 (T*5394)  ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .   പനി  . : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിക്കയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയ  173
കകേഭാടനി രൂപ ധൂര്ത്തടനിക്കുന്നതഭായ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി) കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിക്കയ് നല്കുന്ന ധനസഹഭായലാം ചചലവഴെനിക്കു
ന്നതനിചന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത അകതഭാറനിറനിക്കയ് കകേനത്തനിൽനനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുനകണഭാ;
ഇക്കഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വർഷവലാം  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  പസ്തുത
അകതഭാറനിറനിക്കയ്  ലഭനിച  ധനസഹഭായവലാം  ആയതയ്  ചചലവഴെനിചചതങ്ങചനചയനമുള്ള
വനിവരങ്ങളടങ്ങനിയ വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ധനവനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബനനിചയ്  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുചട
അക്കസൗണബനിലനിറനി ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇക്കഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി)  കകേരള കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി ആക്ടയ്  2007  വകുപയ്  13  അനുസരനിചയ്
കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ ഫണയ് തഭാചഴെപറയുന്ന ആവശലങ്ങളക്കഭായഭാണു പകയഭാഗനികക്കണതയ്:

(i) കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ പരനിപഭാടനികേളക്കയ്

(ii) കറഭാഡയ് സുരക്ഷ സലാംബനനിച കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനിക്കയ്

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(iii) കറഭാഡയ്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനചപട  ഉപകേരണങ്ങളുചട
വഭാങ്ങലകേളക്കയ്

(iv) കറഭാഡയ് സുരക്ഷ സലാംബനനിചയ് പദതനികേളനികനലള്ള അലാംഗതീകൃത
പഠനങ്ങള ക്കുലാം ഗകവഷണത്തനിനുലാം ഫണയ് നല്കുന്നതനിനയ്

(v) കട്രൈഭാമ  ചകേയര്  പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം  ബനചപട  പവര്ത്തന
ങ്ങളക്കുലാം

(vi) അകതഭാറനിറനിയുചട ഭരണപരമഭായ ചചലവകേളക്കയ്

(vii) അകതഭാറനിറനിക്കയ് യുക്തചമന്നയ് കതഭാനന്ന കറഭാഡയ് സുരക്ഷയുമഭായനി
ബനചപട കേഭാരലങ്ങളക്കുള്ള ചചലവനിനയ്

(viii) നനിര്ണ്ണയനികചക്കഭാവന്ന മകറചതങനിലലാം ആവശലത്തനിനയ്

(സനി)  കകേരള കറഭാഡുസുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിക്കയ് കകേന സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ഇതുവചര
ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിടനില.  ഇക്കഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവലാം കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ ഫണനികലക്കയ് തുകേചയഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.  എന്നഭാല് മുന്
വര്ഷചത്ത നതീക്കനിയനിരുപനില്നനിനലാം ചചലവഴെനിച തുകേയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട
കചര്ക്കുന:

2016-17

ജതീവനക്കഭാരുചട കവതനലാം - 35,30,257 രൂപ

ഇലകനിസനിറനി ചടലനികഫഭാണ് ചഭാര്ജയ് - 1,55,079 രൂപ

ഓഫതീസയ് ചചലവയ് - 88,282 രൂപ

ഇന്കേലാം ടഭാകയ് - 2,31,636 രൂപ

വഭാടകേ - 4,82,366 രൂപ

കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  സലാംബനമഭായ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളക്കുലാം ഏജന്സനികേളക്കുലാം നല്കേനിയ തുകേ

കപഭാലതീസയ് - 1,43,65,515 രൂപ

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപയ് - 1,04,46,400 രൂപ

ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് - 34,73,479 രൂപ

ആകരഭാഗല വകുപയ് - 12,03,167 രൂപ

ജനിലഭാ കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ കേസൗണ്സനിലകേള - 1,80,46,859 രൂപ
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നഭാറയ്പഭാകേയ് - 1,00,00,000 രൂപ

മഭാധലമങ്ങള - 45,49,067 രൂപ

മറ്റുള്ളവര് - 9,45,972 രൂപ

2017-18

ജതീവനക്കഭാരുചട കവതനലാം - 3,02,908 രൂപ

ഇലകനിസനിറനി ചടലനികഫഭാണ് ചഭാര്ജയ് - 22,765 രൂപ

ഓഫതീസയ് ചചലവയ് - 5,267 രൂപ

ഇന്കേലാം ടഭാകയ് - 7,500 രൂപ

കപഭാലതീസയ് വകുപനിനയ് നല്കേനിയ തുകേ - 13,92,087 രൂപ

(ഡനി)  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  സലാംബനമഭായ  അനുബന  വകുപ്പുകേളുചടയുലാം
ഏജന്സനികേളുചടയുലാം ശനിപഭാര്ശകേളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി ചചയര്മഭാനുലാം ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വകുപ്പുമനനി സവസയ് ചചയര്മഭാനുലാം ചതീഫയ് ചസക്രടറനി, ഗതഭാഗത വകുപയ് പനിന്സനിപല്
ചസക്രടറനി,  ധനകേഭാരല വകുപയ് പനിന്സനിപല് ചസക്രടറനി,  നനിയമ വകുപയ് ചസക്രടറനി,
ആഭലനര  വകുപയ്  പനിന്സനിപല്  ചസക്രടറനി,  ധനകേഭാരല  വകുപയ്  പനിന്സനിപല്
ചസക്രടറനി,  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  പനിന്സനിപല് ചസക്രടറനി,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
വകുപയ്  പനിന്സനിപല് ചസക്രടറനി,  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര്,  കപഭാലതീസയ്  ഡയറക്ടര്
ജനറല് തുടങ്ങനിയവര് ഉളചപടുകേയുലാം ചചയന്ന അകതഭാറനിറനിയുചട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ്
വനികധയമഭായഭാണയ് ഫണയ് അനുവദനിക്കുന്നതയ്.  അഞയ് ലക്ഷലാം രൂപയയ് മുകേളനില് വരുന്ന
തുകേകേള നല്കുന്നതനിനയ് ഫയല് ചതീഫയ് ചസക്രടറനിക്കയ് മുന്പഭാചകേ സമര്പനിക്കഭാറുണയ്.
ഇതനിനുപുറചമ  അകതഭാറനിറനിയുചട  വരവചചലവയ്  കേണക്കുകേള  അക്കസൗണന്റെയ്  ജനറലനിചന്റെ
ഓഡനിറനിനയ് വനികധയമഭാണയ്.  2015-16 വചരയുള്ള കേണക്കുകേള അക്കസൗണന്റെയ് ജനറല്
ഓഡനിറനിനയ് വനികധയമഭാക്കനിയനിടമുണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസയ് സര്വതീസയ്

206 (5395)   ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തൃശൂര്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  കസ്റ്റേഷനനില്  നനിനലാം  ഓപകററയ്
ചചയനിരുന്ന തൃശൂര്-ചപരനിനല്മണ്ണ റൂടനിചല ബസയ് ഇകപഭാള സര്വതീസയ് നടത്തുനകണഭാ;
ഇചലങനില് എന്തുചകേഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തൃശൂര്  -  വടക്കഭാകഞരനി  -  ചഷഭാര്ണൂര്  -  ഒറപഭാലലാം  -  ചചര്പ്പുളകശരനി  -
ചപരനിനല്മണ്ണ റൂടനില് നനിര്ത്തനിവച ബസയ് സര്വതീസയ് അടനിയനരമഭായനി പുനരഭാരലാംഭനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല. തൃശ്ശൂര് യൂണനിറനില് നനിലവനിലള്ള ശരഭാശരനി ഓപകററനിലാംഗയ് ചഷഡന്യൂള
75 എണ്ണലാം ഓപകററയ് ചചയന്നതനിനയ് ആവശലത്തനിനുള്ള ജതീവനക്കഭാചര ടനി യൂണനിറനില്
നനിയമചനിടചണങനിലലാം അനധനികൃതമഭായനി ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനിക്കയ് ഹഭാജരഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്
ജതീവനക്കഭാരുചട അഭഭാവലാംമൂലലാം സര്വതീസയ് കേലഭാന്സല് ചചകയണ സനിതനിവനികശഷമുണയ്.

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുചട ലഭലതയനുസരനിചയ് ടനി സര്വതീസയ് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

രഭാത്രനികേഭാലത്തയ് ബസയ് സര്വതീസയ്

207 (5396) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് നനിനലാം തഭാനൂര് തനിരൂര് ചമ്രവടലാം വഴെനി എറണഭാകുളലാം ഭഭാഗകത്തക്കയ്
രഭാത്രനികേഭാലത്തയ്  ബസയ്  സര്വതീസയ്  വളചര  കുറവഭായതുകേഭാരണലാം  യഭാത്രക്കഭാര്  അനുഭവനിക്കുന്ന
ബുദനിമുടയ് ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി)  കമല് സൂചനിപനിച റൂടനില് രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് കൂടുതല് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേള സര്വതീസയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടണയ്.

(ബനി)  ബസുകേളുചട ലഭലതയനുസരനിചയ് പസ്തസ്തുത റൂടനില് പുതനിയ സര്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ബസയ് ചടര്മനിനല്

208  (5397) ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസയ്  ചടര്മനിനല്  കേലാം  കഷഭാപനിലാംഗയ്
കകേഭാലാംപകയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്;വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  ബസയ്  ചടര്മനിനല്  എന്നകത്തക്കയ്
തുറന ചകേഭാടുക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നയ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  ചടര്മനിനല്  യഭാഥഭാര്തലമഭായഭാല്  ലഭലമഭാകുന്ന  സസൗകേരലങ്ങള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  കൂടുതല്  പദതനികേള  ബസയ്  ചടര്മനിനലനികനഭാടനു
ബനനിചയ് ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?         
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ഉത്തരലാം

(എ)  സനിവനില് സ്ട്രക്ചറല് കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചവരുന.

(ബനി) സനിവനില് കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച കേഴെനിഞ്ഞഭാല് മഭാത്രകമ ഇലകനിക്കല്,

ഫയര്,  എസയ്.ടനി.പനി.  തുടങ്ങനിയ പവൃത്തനികേളുചട ചടണര് നടപടനികേളനികലക്കയ് കേടക്കുവഭാന്

സഭാധനിക്കുകേയുള.  ആയതുകൂടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  2018  മഭാര്കചഭാടുകൂടനി  ബസയ്  ചടര്മനിനല്

തുറന ചകേഭാടുക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നയ് പതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ്  ചമചചപട  വനിശമസസൗകേരലലാം,  മനികേച  രതീതനിയനിലള്ള

ശസൗചഭാലയലാം,  റസ്റ്റേയ്  റൂലാം,  ചവയനിലലാം  മഴെയുലാം  ഏല്ക്കഭാചത  ബസനില്  കേയറുന്നതനിനുലാം

ഇറങ്ങുവഭാനുമുള്ള  സസൗകേരലലാം,  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലള്ള  കഷഭാപനിലാംഗയ്  കകേഭാലാംപകയ്

നനിലവനില്  വരുന്നകതഭാചട  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  മറ്റുലാം  ചമചചപട  കഷഭാപനിലാംഗയ്  അനുഭവലാം

എന്നനിവ പദഭാനലാം ചചയവഭാന് കേഴെനിയുചമന്നയ് വനിശസ്വസനിക്കുന.

(ഡനി)  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  വനിജയകേരമഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  രണഭാലാം

ഘടചത്തക്കുറനിചയ് പരനിഗണനിക്കുവഭാന് നനിര്വഭാഹമുള.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാകേള

209  (5398) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില് ഇകപഭാള എത്ര ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി  ഡനികപഭാകേളഭാണയ്

നനിലവനിലള്ളതയ്;  ഓകരഭാ ഡനികപഭാകേളനിലലാം എത്ര ബസ്സുകേളഭാണുള്ളതയ്;  എത്ര ചഷഡന്യൂളുകേള

ഓപകററയ് ചചയനണയ്;

(ബനി)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേള അഭനിവൃദനിചപ

ടുത്തുന്നതനിനയ്  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എചനഭാചക്ക  പദതനികേളഭാണയ്

നടപനിലഭാക്കനിയനിടളളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  3  ഡനികപഭാകേളഭാണയ്

നനിലവനിലള്ളതയ്.  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല ഡനികപഭാകേളുചട ചഷഡന്യൂളുകേളുചടയുലാം ബസുകേളുചടയുലാം

എണ്ണലാം തഭാചഴെപറയുലാം പകേഭാരമഭാണയ്.
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കേണ്ണൂര്

ചഷഡന്യൂള ബസുകേള

ഡതീലകയ് 3 9

എകയ്പസയ് 3 6

സൂപര് ഫഭാസ്റ്റേയ് 4 9

ഫഭാസ്റ്റേയ് 8 17

ഓര്ഡനിനറനി 77 79

ജന്റലാം 7 7

      ആചകേ 102 127

പയന്നൂര്

ചഷഡന്യൂള ബസുകേള

എകയ്പസയ് 2 5

സൂപര് ഫഭാസ്റ്റേയ് 2 8

ഫഭാസ്റ്റേയ് 1 5

ഓര്ഡനിനറനി 70 70

ജന്റലാം 5 5

ആചകേ 80 93
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തലകശരനി

ചഷഡന്യൂള ബസുകേള

ഡതീലകയ് 1 2

എകയ്പസയ് 1 2

സൂപര് ഫഭാസ്റ്റേയ് 1 2

ഫഭാസ്റ്റേയ് 8 14

ഓര്ഡനിനറനി 50 53

ജന്റലാം 3 4

              ആചകേ 64 77

(ബനി)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല ഡനികപഭാകേളക്കയ് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നകശഷലാം 5 ജന്റലാം ബസുകേള ഉളചപചട 53 പുതനിയ ബസുകേള അനുവദനിചനിടണയ്.
കേണ്ണൂര്  ഡനികപഭായനില്  ജന്റലാം  പദതനിയനില്ചപടുത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  12 കബ
ഗലഭാകരജനിചന്റെയുലാം ഗലഭാകരജയ്  യഭാര്ഡനിചന്റെ നവതീകേരണ പവൃത്തനിയുലാം ആരലാംഭനിചനിടണയ്.
ടനി പവൃത്തനി ഏകേകദശലാം 50 ശതമഭാനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടണയ്. 

കകേഭാതമലാംഗലലാം ഡനികപഭായനിചല ബസുകേള

210  (5399)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  നനിലവനില് എത്ര
ബസ്സുകേളഭാണയ് സര്വതീസയ് നടത്തുന്നതയ് എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം കകേഭാതമലാംഗലലാം ഡനികപഭായയ്
പുതുതഭായനി എത്ര ബസ്സുകേള അനുവദനിചനിടണയ് എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ബസ്സുകേള  ഏചതലഭാലാം  റൂടകേളനിലഭാണയ്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതയ്
എന്നയ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം യൂണനിറനില്  42  ആര്.ടനി.സനി.  ചഷഡന്യൂളുകേളുലാം  11  ജന്റലാം
സര്വതീസുകേളുലാം ഓപകററയ് ചചയന്നതനിനയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിടണയ്.  ടനി സര്വതീസുകേള
നടത്തുന്നതനിനഭായനി 48 ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേളുലാം 11 ജന്റലാം ബസുകേളുലാം അനുവദനിചനിടണയ്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കകേഭാതമലാംഗലലാം
ഡനികപഭാക്കയ് പുതുതഭായനി 4 ബസുകേള അനുവദനിചനിടണയ്.

(സനി)  പസ്തുത  ബസുകേള  എറണഭാകുളലാം-മൂന്നഭാര്,  തൃശ്ശൂര്-പഭാലക്കഭാടയ്,
തനിരുവനനപുരലാം തുടങ്ങനിയ റൂടകേളനില് സര്വതീസയ് നടത്തനിവരുന.

ഡനികപഭാ നവതീകേരണലാം

211  (5400)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാ നവതീകേരണ ചുമതല ഏചറടുത്ത
കകേഭാണ്ട്രൈഭാക്ടര് പനിനഭാറനിയതനിചന തുടര്ന്നയ് പവര്ത്തനലാം നഭാളനിതുവചര ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചരലത്തനില് കുറഞ്ഞ രണഭാമചത്ത തുകേ കേസ്വഭാടയ്  ചചയ വലക്തനിചയ നനിര്മ്മേഭാണ
ചുമതല ഏല്പനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; എങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

ഉണയ്.  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  പരനിഗണനയയ്
വനികധയമഭായനി തതീരുമഭാനലാം സകേചക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.

രൂപമഭാറലാം വരുത്തനിയ ബസുകേള

212  (5401)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കനഭാണ്  എ.സനി.  ബസ്സുകേള  രൂപമഭാറലാം  വരുത്തനി  എ.സനി.  ഘടനിപനിചയ്
നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതയ്  അപകേടകേരമഭാചണന്ന  വഭാര്ത്ത  ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;
വസ്തുതകേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  രൂപമഭാറലാം  വരുത്തനിയ  ബസ്സുകേള  കകേരളത്തനിചന്റെ
നനിരത്തുകേളനില് ഓടുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയകശഷലാം  കകേരളത്തനില്  നനിന്നയ്
ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കയ്   ചഡയനിലനി ട്രൈനിപയ് നടത്തുന്ന ഇത്തരലാം വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര
കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരു കനഭാണ് എ.സനി.  ബസയ്,  എ.സനി.  ഘടനിപനിചയ് നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതയ്

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമങ്ങളുചടകയഭാ ചടങ്ങളുചടകയഭാ ലലാംഘനമഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാനഭാവനില

(ബനി)  എ.സനി.  ഘടനിപനിച  വഭാഹനങ്ങള  ചനിലയനിടത്തയ്  സര്വതീസയ്  നടത്തനി

വരുന.

(സനി)  കേരഭാറനില് അനുശഭാസനിക്കുന്ന വലവസകേള പകേഭാരലാം മഭാത്രലാം സര്വതീസയ്

നടത്തഭാന്  അനുമതനിയുള്ളവയഭാണയ്  കേരഭാര്  വഭാഹനങ്ങള.  കേരഭാര്  വലവസയനില്

ഉളചപടഭാത്ത  യഭാത്രക്കഭാചര  കേയറ്റുകേകയഭാ  ഇറക്കുകേകയഭാ  ചചയഭാന്  പഭാടനിചലനലാം

വലക്തനികേളനില്നനിനലാം ഒറയ്ചക്കഭാറയഭായനി ചഭാര്ജയ് ഈടഭാക്കരുചതനമഭാണയ് കേരഭാറനിചല

പധഭാന  വലവസ.   സലാംസഭാനത്തയ്  അനധനികൃത സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന സമഭാനര

വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനികേള വകുപയ് സസ്വതീകേരനിചവരുനണയ്. ഇതനിചന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി എ.എലാം.വനി.ഐ.-മഭാരുചട കസവനലാം ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  രൂപതീകേരനിചനിടള്ള

പകതലകേ സസ്വഭാഡനിചന്റെ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി നല്കേനിയനിടണയ്. 2017-ല് തനിരുവനനപുരത്തയ്

നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയനില് സമഭാനര സര്വതീസയ് നടത്തനിയ 146 വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര

നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  46  വഭാഹനങ്ങള  പനിടനിചചടുക്കുകേയുലാം  73,000  രൂപ

പനിഴെയനിനത്തനില് ഈടഭാക്കുകേയുലാം ചചയനിടണയ്.  കൂടഭാചത  14-2-2017-നയ് രഭാത്രനിയനില്

തനിരുവനനപുരലാം സനിറനിയനില് നനിനലാം ബലാംഗളൂരു, കകേഭായമ്പത്തൂര്, ചചസന്ന, വയനഭാടയ്

തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനികലക്കയ് അനധനികൃത സര്വതീസയ്  നടത്തനിയ വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര

നടപടനി എടുക്കുകേയുലാം 41,200  രൂപ പനിഴെയഭായനി ഈടഭാക്കുകേയുലാം 98,700  രൂപ ടഭാകയ്

ഇനത്തനില് പനിരനിചചടുക്കുകേയുലാം ചചയനിടണയ്.

സര്വതീസുകേളുചട പതനിദനിന വരുമഭാനലാം

213 (5402)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സവപനിന് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം പഭാലക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  മൂന്നഭാര്,

തനിരുവനനപുരലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനികലക്കയ്  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച ബസയ്  സര്വതീസ്സുകേളുചട

ഇതുവചരയുള്ള ഏറവലാം കൂടനിയ പതനിദനിന വരുമഭാനവലാം ഏറവലാം കുറഞ്ഞ പതനിദനിന

വരുമഭാനവലാം എത്രചയഭാചക്കചയനലാം ഏതു ദനിവസങ്ങളനിലഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

332/2020
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ഉത്തരലാം

1. ചഷഡന്യൂള നലാം  . 91

കനഭാര്ത്തയ് പറവൂര്-മുനമ്പലാം - തനിരുവനനപുരലാം (S/F)

ഏറവലാം കൂടനിയതയ് - 5-10-2016

വരുമഭാനലാം - 28514 രൂപ

ഏറവലാം കുറഞ്ഞതയ് - 11-10-2016

വരുമഭാനലാം - 10415 രൂപ

2.   ചഷഡന്യൂള നലാം  . 92

കനഭാര്ത്തയ് പറവൂര്-സവപനിന് - പഭാലക്കഭാടയ് (FP)

ഏറവലാം കൂടനിയതയ് - 23-2-2017

വരുമഭാനലാം - 19901 രൂപ

ഏറവലാം കുറഞ്ഞതയ് - 21-9-2016

വരുമഭാനലാം - 6262 രൂപ

3. ചഷഡന്യൂള നലാം  . 93

കനഭാര്ത്തയ് പറവൂര്-ചചറഭായനി-മൂന്നഭാര് (TT)

ഏറവലാം കൂടനിയതയ് - 2-5-2017

വരുമഭാനലാം - 12386 രൂപ

ഏറവലാം കുറഞ്ഞതയ് - 4-11-2016

വരുമഭാനലാം - 4789 രൂപ

4. ചഷഡന്യൂള നലാം  . 95

കനഭാര്ത്തയ് പറവൂര്-എറണഭാകുളലാം-കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് (FP)

ഏറവലാം കൂടനിയതയ് - 26-11-2016

വരുമഭാനലാം - 21929 രൂപ

ഏറവലാം കുറഞ്ഞതയ് - 10-11-2016

വരുമഭാനലാം - 6819 രൂപ
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ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനിചല 
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള

214 (5403)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  നടനവരുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങളുചട നനിലവനിചല സനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള എന്നകത്തക്കയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്നയ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലാം.എല്.എ  ആസ്തനിവനികേസന  ഫണയ്  വനിനനികയഭാഗനിചള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനത്തനിചന്റെ നനിലവനിചല സനിതനിയുലാം പസ്തുത പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിചല
കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള കേഭാരണവലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്ട്രക്ചറല് വര്ക്കുകേളുചട പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച.  മലനിനതീകേരണ നനിയനണ
സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  പവൃത്തനികേള  നടനവരുന.  അഗ്നനിസുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ
ചടണര് നടപടനികേള ആയനിടണയ്.

(ബനി)  പസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള 2018 ജനുവരനികയഭാടുകൂടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം.

(സനി)   Price  Software  ഉപകയഭാഗനിചയ്  എസ്റ്റേനികമറയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്
വനിശദമഭായ സ്ട്രക്ചറല് ഡനിസസന് ആവശലമഭായതനിനഭാല് ആര്ക്കനിചടക്ടയ് സമര്പനിച
ഡനിസസന്  തനിരുവനനപുരചത്ത  കകേഭാകളജയ്  ഓഫയ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗനിചന്റെ  സൂക്ഷ്മ
പരനികശഭാധനയയ് നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  റനികപഭാര്ടയ്  ലഭനിചഭാല് ഉടന്തചന്ന  DPR
സമര്പനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

അനര് സലാംസഭാന ബസുകേള

215 (5404)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന അനര് സലാംസഭാന ബസ്സുകേളുചട
എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിടകണഭാ; എങനില് എത്ര;

(ബനി)  പസ്തുത  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതനിനയ്  ഏതയ്  തരത്തനിലള്ള  ചപര്മനിറഭാണയ്
നല്കേനിയനിടള്ളതയ്;
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(സനി) കകേഭാണ്ട്രൈഭാക്ടയ് കേഭാരനികയജയ് ചപര്മനിറയ് ഉളള അനര് സലാംസഭാന ബസ്സുകേള
ചപര്മനിറയ്  നനിബനന  ലലാംഘനിചയ്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;
എങനില് ഇതനിചനതനിചര എചനലഭാലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്;

(ഡനി)  നനിബനനകേള ലലാംഘനിചയ് സലാംസഭാനത്തയ് സര്വതീസയ് നടത്തുന്ന അനര്
സലാംസഭാന  ബസ്സുകേള  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി-യയ്  ലഭനികക്കണ  വരുമഭാനലാം
നഷമഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ; എങനില് ഇതനിചനതനിചര കേര്ശന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) തമനിഴഭാടയ്, കേര്ണ്ണഭാടകേ എന്നതീ സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കയ് അനര് സലാംസഭാന
സര്വതീസുകേള  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കയ്  469  ബസുകേള
നനിലവനിലണയ്.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം കകേന കമഭാകടഭാര്വഭാഹന നനിയമലാം 88
(8),  (9)  എന്നനിവ പകേഭാരലാം ചപര്മനിറയ്  എടുത്തയ് കകേരളത്തനില് സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന
വഭാഹനങ്ങളുചട എണ്ണലാം കശഖരനിചനിടനില.

(ബനി&സനി)   ഒരു കേരഭാര്  വലവസയനില് അനുശഭാസനിക്കുന്ന പകേഭാരലാം  മഭാത്രലാം
സര്വതീസയ് നടത്തഭാന് അനുമതനിയുള്ളവരഭാണയ് കേരഭാര് വഭാഹനങ്ങള.  എന്നഭാല് അവ
കേരഭാര് വലവസകേളലഭാചത സമഭാനര കസ്റ്റേജയ് കേലഭാകരജയ് സര്വതീസയ് നടത്തുനചവന്നതഭാണയ്
പലകപഭാഴലാം  ഉണഭാകേഭാറുള്ള പരഭാതനി.  കേരഭാറനില് ഉളചപടഭാത്ത യഭാത്രക്കഭാചര കേയറ്റുകേകയഭാ
ഇറക്കുകേകയഭാ  ചചയഭാന്  പഭാടനില  എനലാം  വലക്തനികേളനില്നനിനലാം  ഒറയ്ചക്കഭാറയഭായനി
ചഭാര്ജയ് ഈടഭാക്കരുചതനമഭാണയ് നനിയമത്തനിചല പധഭാന വലവസ. ഇത്തരലാം വഭാഹനങ്ങള
കമല്  വലവസകേള  പഭാലനിക്കുനകണഭാചയന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ചതളനിവകേള  കശഖരനിക്കുകേയുലാം
ചചയകേ  എനള്ളതയ്  പലകപഭാഴലാം  നടപഭാക്കഭാന്  പഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുടള്ള  കേഭാരലമഭാണയ്.
സലാംസഭാനത്തയ് അനധനികൃത സര്വതീസയ് നടത്തുന്ന സമഭാനര വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര
കേര്ശന നടപടനികേള കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വകുപയ് സസ്വതീകേരനിചവരുനണയ്.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
എ.എലാം.വനി.ഐ.മഭാരുചട  കസവനലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  രൂപതീകേരനിചനിടള്ള  പകതലകേ
സസ്വഭാഡനിചന്റെ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി നല്കേനിയനിടണയ്.   14-2-2017-നയ്  രഭാത്രനിയനില്
തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനിയനില്  നനിനലാം  ബലാംഗളുരു,  കകേഭായമ്പത്തൂര്,  ചചസന്ന,  വയനഭാടയ്
തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനികലക്കയ് അനധനികൃത സര്വതീസയ്  നടത്തനിയ വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര
നടപടനി എടുക്കുകേയുലാം 41,200  രൂപ പനിഴെയഭായനി ഈടഭാക്കുകേയുലാം 98,700  രൂപ ടഭാകയ്
ഇനത്തനില് പനിരനിചചടുക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.

(ഡനി)  ഉണയ്.  ഇത്തരലാം  അനധനികൃത  സര്വതീസുകേളചക്കതനിചര  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹനവകുപയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.
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സുശതീല് ഖന്ന റനികപഭാര്ടയ്

216  (5405)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സുശതീല്  ഖന്ന  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അടുത്ത
കേഭാലത്തയ് എചനങനിലലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇസൗ നടപടനി കട്രൈഡയ് യൂണനിയനുകേളുമഭായനി ചര്ച ചചയയ് എടുത്തനിടള്ളതഭാകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  സഭാധനിചനിടകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സുശതീല് ഖന്ന റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നടപടനികേചളഭാനലാം
സസ്വതീകേരനിചനിടനില.   എന്നഭാല്  ചപഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നയുചട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് ചര്ച ചചയന്നതനിനയ് ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിചല
അലാംഗതീകൃത/രജനികസ്റ്റേര്ഡയ്  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടന  കനതഭാക്കളുമഭായനി  1-4-2017-ല്
ബഹു. മുഖലമനനി അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ കചലാംബറനില് കയഭാഗലാം വനിളനിച കചര്ക്കുകേയുണഭായനി.
ടനി  കയഭാഗത്തനില് ബഹു.  മുഖലമനനി സുശതീല് ഖന്നയുചട നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചട പസക്ത
ഭഭാഗങ്ങള അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനി സലാംഘടനഭാ പതനിനനിധനികേളുചട അഭനിപഭായലാം
ആരഭായുകേയുലാം ചചയ്തു.  ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ചതഭാഴെനിലഭാളനി സലാംഘടനഭാ കനതഭാക്കള
ശനിപഭാര്ശകേകളഭാടയ് ചപഭാതുവഭായനി അനുകൂലമഭായനി പതനികേരനിച.  സ്റ്റേഭാഫയ് പഭാകറണ് പരനിഷ്കരണലാം,
കബഭാഡനി  ബനില്ഡനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേളുചട  പവര്ത്തനലാം,  കജഭാലനി  ഭഭാരത്തനിലണഭാകുന്ന
വര്ദനവയ് എന്നനിവയനില് ജതീവനക്കഭാരുചട ആശങകേള പരനിഹരനിചചകേഭാണയ് ശനിപഭാര്ശകേള
പൂര്ണ്ണമഭായനി  ലഭലമഭാക്കനി  തുടര്  ചര്ചകേളക്കുകശഷലാം  നടപനിലഭാക്കണചമനലാം
ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളനില്  സലാംതൃപമഭായ  കസവന
കവതന കേരഭാറനിനു  വനികധയമഭായനി  സഹകേരനിക്കുചമനലാം  സലാംഘടനഭാ  പതനിനനിധനികേള
കയഭാഗത്തനില് അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി.  

വര്ദനിചവരുന്ന വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള

217 (5406)   ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷത്തനില്  വഭാഹന  അപകേടങ്ങളനില്  എത്ര  കപരഭാണയ്
മരനിചനിടള്ളതയ് എന്നതയ് സലാംബനനിച കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അപകേട മരണങ്ങളനിലഭാത്ത കകേരളലാം എന്ന സസ്വപലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കു
ന്നതനിനഭായനി  ഗതഭാഗത  വകുപയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കപഭാകുന്ന  പരനിഷ്ക്കഭാരങ്ങള  സലാംബ
നനിചള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?   
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ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാന  സക്രലാം  റനികക്കഭാര്ഡ്സയ്  ബന്യൂകറഭായനില്നനിനലാം  ലഭലമഭായ
കേണക്കനുസരനിചയ്  2016-17-ല് (1-4-2016  മുതല് 31-3-2017 വചര)  സലാംസഭാനത്തയ്
4059 കപര് വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില് മരണചപടനിടണയ്.

(ബനി)  അമനിതകവഗത കറഭാഡപകേടങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നതനില് പധഭാന പങയ് വഹനിക്കുനചവന്നയ്
മനസനിലഭാക്കനിചക്കഭാണയ്  വഭാഹനങ്ങളുചട  അമനിത  കവഗത  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപയ്  നനിരവധനി  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.  ആയതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കസ്റ്റേജയ് കേലഭാകരജുകേളനിലലാം ചഹവനി വഭാഹനങ്ങളനിലലാം സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളനിലലാം
ടനിപര് വഭാഹനങ്ങളനിലലാം സതീഡയ് ഗകവര്ണര് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിടണയ്.  ചമഭാസബല്
എന്കഫഭാഴയ്ചമന്റെയ്  സസ്വഭാഡയ്  നടത്തുന്ന  ചചക്കനിലാംഗുകേളനിലലാം  ഓഫതീസുതലങ്ങളനില്
നടത്തുന്ന  ചചക്കനിലാംഗുകേളനിലലാം  അമനിത  കവഗതയനികലഭാടുന്ന  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര
കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.  ഇതുകൂടഭാചത കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില്  സഡവര്മഭാര്ക്കയ്  നല്കേനിവരുന്ന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില്
അമനിത  കവഗതയ്ചക്കതനിചര  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പകതലകേ  ശദ
പതനിപനിക്കുനണയ്.  കറഭാഡയ് സുരക്ഷയയ് ഒരു ദശകേലാം എന്ന കലഭാകേഭാകരഭാഗലനസലാംഘടന
തുടക്കമനിട  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിയനില്  നനിനലാം  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിനനുവദനിച  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്
പതീ-സഡകവഴയ്  ചടസ്റ്റേയ്  പരനിശതീലനലാം,  സഡവനിലാംഗയ്  സ്കൂള  ഇന്സ്ട്രക്ടര്മഭാര്ക്കുള്ള
പരനിശതീലനലാം, വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം അദലഭാപകേര്ക്കുമുള്ള പരനിശതീലനലാം ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടയ്,
കനഭാണ്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടയ്  സഡവര്മഭാരനില്  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  നടത്തുന്ന
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള മുതലഭായവ നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ഇതനിനുപുറകമ ടനിപര് കലഭാറനി,
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിചല വഭാഹനങ്ങള എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല സഡവര്മഭാര്ക്കുലാം
പരനിശതീലനലാം ചകേഭാടുത്തുവരുന. മദലപനിചലാം അശദമഭായുലാം വഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
വര്ചക്കതനിചര സലസന്സയ് കേണ്ടുചകേടകേ, സചസന്ഷന്, പനിഴെ ഈടഭാക്കല് തുടങ്ങനിയ
നടപടനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ജനിലഭാതലത്തനില്  സതീഡയ്  കട്രൈസറുകേള  ഉപകയഭാഗനിചലാം
കമഖലഭാ  തലത്തനില്  അതലഭാധുനനികേ  റ ഡഭാര്  സലാംവനിധഭാനമുള്ള  ഇന്റെര്ചസപ്ററുകേള
ഉപകയഭാഗനിചലാം വഭാഹനങ്ങളുചട അമനിത കവഗത കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുചട സഭാനത കൂടനിയ ബഭാക്കയ് കസഭാടകേള
കേണ്ടുപനിടനിചയ്, ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് തുടങ്ങനി മറ്റു വകുപ്പുകേളുചട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
തനിരുത്തല് നടപടനികേള എടുക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചവരുന.
കറഭാഡപകേടങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്
ഫലവത്തഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുലാം  വകുപനിനയ്  ഒരു എന്കഫഭാഴയ്ചമന്റെയ്  വനിഭഭാഗലാം  പവര്ത്തനിച
വരുന. 
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കകേരളത്തനിചല  കറഭാഡുകേചള  ആസദമഭാക്കനി  ഒരു  കറഭാഡയ്  കസഫനി  ആക്ഷന്

പഭാനുലാം  കറഭാഡയ്  കസഫനി  കപഭാളനിസനിയുലാം  കകേരള  കറഭാഡയ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുചട

അനുബന ഏജന്സനിയഭായ നഭാറയ്പഭാകേയ് തയഭാറഭാക്കനി കറഭാഡയ് കസഫനി അകതഭാറനിറനിക്കയ്

സമര്പനിചനിടണയ്.  ഇതനിനുപുറചമ കകേന ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

ക്കനുസൃതമഭായുലാം കപഭാലതീസയ് വകുപനില് നനിനള്ള വനിവരകശഖരണത്തനിചന്റെ അടനിസഭാ

നത്തനിലലാം കകേരളത്തനിചല കറഭാഡുകേളനില്  355  ബഭാക്കയ്  കസഭാടകേള കേചണത്തനി അവ

നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ചചയന്നതനിനയ്  കവണനിയുള്ള ഒരു കപഭാകടഭാകക്കഭാള തയഭാറഭാക്കനിയനിടണയ്.

നഭാറയ്പഭാകേയ് സമര്പനിച പഠന റനികപഭാര്ടകേള  18-1-2017-ല് നടന്ന  32-ാാമതയ് കകേരള

കറഭാഡയ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി കയഭാഗലാം ചര്ച ചചയയ് അലാംഗതീകേരനിച. ബഭാക്കയ് കസഭാടകേള

നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ചചയന്നതനിനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ചപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ്  (കദശതീയ പഭാതകേള) ചതീഫയ് എഞനിനതീയര്,  ചപഭാതുമരഭാമത്തയ്

വകുപയ്  (കറഭാഡുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം)  ചതീഫയ് എഞനിനതീയര്,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപയ്,

ചതീഫയ്  എഞനിനതീയര്,  നഭാറയ്പഭാകേയ്  ഡയറക്ടര് എന്നനിവരടങ്ങുന്ന ഒരു ഉപസമനിതനിയുലാം

രൂപതീകേരനിചനിടണയ്.

ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസയ്

218 (5407)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനനഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം പുതുതഭായനി ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.

സര്വതീസയ്  ആരലാംഭനിചനിടകണഭാ;  എങനില്  എത്ര  സര്വതീസുകേളഭാണയ്  തുടങ്ങനിയനിടള്ളചതന്നയ്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  സര്വതീസുകേളക്കുള്ള  ചപഭാകപഭാസലകേള  നനിലവനിലകണഭാ;

എങനില് ഇതയ് സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ചനിറ്റൂര്,  വടക്കഭാകഞരനി  എന്നതീ  യൂണനിറ്റുകേളനില്  നനിനലാം  ഓകരഭാ  ഓവര്

സര്വതീസുകേള പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിചനിടണയ്.

(ബനി)   സഭാദലതഭാപഠനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിയ  സര്വതീസുകേള

ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ സര്വതീസുകേള

219  (5408)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവലനിക്കരയനില്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി  സര്വതീസുകേള
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) മഭാകവലനിക്കര ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി ഡനികപഭായനില്നനിനലാം മഭാകവലനിക്കര-
ബഭാലാംഗ്ലൂര്,  മഭാകവലനിക്കര-കുമളനി,  മഭാകവലനിക്കര-കേണ്ണൂര്  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള അനര് സലാംസഭാന കേരഭാറനില് വലവസ ചചയനിടനിലഭാത്ത
തനിനഭാല്  മഭാകവലനിക്കര-ബഭാലാംഗ്ലൂര്  സര്വതീസയ്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയുകേയനില.
മഭാകവലനിക്കര-കേണ്ണൂര്,  മഭാകവലനിക്കര-കുമളനി  എന്നതീ  സര്വതീസുകേള  പുതുതഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

അനര് സലാംസഭാന സര്വതീസുകേള

220  (5409)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാടഭാരക്കര  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി  ഡനികപഭായനില്  നനിനലാം  നനിലവനില്
സര്വതീസയ് നടത്തുന്ന അനര് സലാംസഭാന റൂടകേള ഏചതലഭാമഭാണയ്;

(ബനി) പസ്തുത സര്വതീസുകേളുചട പതനിദനിന ശരഭാശരനി കേളക്ഷന് എത്ര രൂപയഭാണയ്;

(സനി)  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  പുതനിയ  അനര്  സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് ആകലഭാചനയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 14.30 ചകേഭാടഭാരക്കര-ബഭാലാംഗ്ലൂര്

20.00 ചകേഭാടഭാരക്കര-ചകേഭാല്ലൂര്-മൂകേഭാലാംബനികേ

07.50 ചകേഭാടഭാരക്കര-കകേഭായമ്പത്തൂര്

15.15 ചകേഭാടഭാരക്കര- കകേഭായമ്പത്തൂര്



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 313

17.15 ചകേഭാടഭാരക്കര-കകേഭായമ്പത്തൂര്

21.30 ചകേഭാടഭാരക്കര-കകേഭായമ്പത്തൂര്

05.00 ചകേഭാടഭാരക്കര- ചതങഭാശനി

05.30 ചകേഭാടഭാരക്കര-ചതങഭാശനി

06.30 ചകേഭാടഭാരക്കര-ചതങഭാശനി

07.30 ചകേഭാടഭാരക്കര-ചതങഭാശനി

06.10 ചകേഭാടഭാരക്കര-നഭാഗര്കകേഭാവനില്

07.15 ചകേഭാടഭാരക്കര-പഴെനനി

07.40 ചകേഭാടഭാരക്കര-പുനലൂര്-തനിരുചനല്കവലനി

(ബനി)

സര്വതീസയ് വരുമഭാനലാം

(1) (2)

14.30 ചകേഭാടഭാരക്കര-ബഭാലാംഗ്ലൂര്, S/DLX 47,024

20.00 ചകേഭാടഭാരക്കര-ചകേഭാല്ലൂര്-മൂകേഭാലാംബനികേ, S/DLX 27,566

07.50 ചകേഭാടഭാരക്കര-കകേഭായമ്പത്തൂര്, SFP 25,325

15.15 ചകേഭാടഭാരക്കര- കകേഭായമ്പത്തൂര്, SFP 26,942

17.15 ചകേഭാടഭാരക്കര-കകേഭായമ്പത്തൂര്, SFP 24,579

21.30 ചകേഭാടഭാരക്കര-കകേഭായമ്പത്തൂര്, SFP 27,322

05.00 ചകേഭാടഭാരക്കര- ചതങഭാശനി, FP 25,396

05.30 ചകേഭാടഭാരക്കര-ചതങഭാശനി, FP 21,858

06.30 ചകേഭാടഭാരക്കര-ചതങഭാശനി, FP 20,430
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(1) (2)

07.30 ചകേഭാടഭാരക്കര-ചതങഭാശനി, FP 17,824

06.10 ചകേഭാടഭാരക്കര-നഭാഗര്കകേഭാവനില്, FP 15,149

07.15 ചകേഭാടഭാരക്കര-പഴെനനി, LSFP 26,935

07.40 ചകേഭാടഭാരക്കര-പുനലൂര്-തനിരുചനല്കവലനി, FP 16,104

(സനി)   ചകേഭാടഭാരക്കര  ഡനികപഭായനില്  നനിനലാം  പുതുതഭായനി  അനര് സലാംസഭാന
സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

തൃക്കരനിപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിചല സര്വതീസുകേള

221 (5410)   ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃക്കരനിപ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലൂചട  ഓടനിചക്കഭാണനിരുന്ന  നനിരവധനി  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേള കേഴെനിഞ്ഞ കുചറ മഭാസങ്ങളഭായനി നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(ബനി) യഭാത്രഭാകക്ലശലാം നനിമനിത്തലാം ബുദനിമുടന്ന ജനങ്ങളക്കയ് ഏചറ പകയഭാജനകേരമഭായ
ഈ  ബസയ്  സർവതീസുകേൾ  അടനിയനരമഭായനി  പുന:സഭാപനിക്കുവഭാന്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടണയ്.

(ബനി)  പതനിനഭായനിരലാം രൂപയനില് തഭാചഴെ വരുമഭാനമുള്ള സര്വതീസുകേളുചട ട്രൈനിപ്പുകേളഭാണയ്
പുന:ക്രമതീകേരനിചതയ്.  ടനി സര്വതീസുകേള അടനിയനരമഭായനി പുന:സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഗതഭാഗത അക്കഭാദമനി

222 (5411)   ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .  ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .     വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :
ശതീ  .     എലാം  .   വനിന്ചസന്റെയ് :
ശതീ  .     ചകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)ചനിറയനിന്കേതീഴെനിചല ചവയനിലൂരനില് ഗതഭാഗത അക്കഭാദമനി സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചനിടകണഭാ;

(ബനി)  സുരക്ഷനിതമഭായ  സഡവനിലാംഗയ്  സലാംസഭാരലാം  വളര്ത്തനിചയടുക്കുന്നതനിനയ്
ഉതകുന്നവനിധത്തനില് ഗതഭാഗത അക്കഭാദമനി  സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് അനുഭഭാവപൂര്വലാം
തതീരുമഭാനചമടുക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പരനിശതീലന സഭാപനലാം സലാംബനനിച ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം ഗതഭാഗത
കേമ്മേതീഷണറനില്  നനിനലാം  ലഭനിചനിരുന.   വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനകേളക്കുകശഷലാം
മഭാത്രകമ ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാന് കേഴെനിയൂ.

കബഭാധവല്ക്കരണ പദതനി

223  (5412) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതുവഭാഹനങ്ങളനില് സഞരനിക്കുന്ന സ്ത്രതീകേളുലാം  കുടനികേളുലാം  ഉൾപചടയുള്ളവർ
വനിവനിധ തരലാം സലലാംഗനികേചൂഷണങ്ങളനില്ചപടുന്നതുലാം, സ്ത്രതീ യഭാത്രക്കഭാകരഭാടയ് സഡവര്മഭാരുലാം
മറയ് ടഭാകനി ജതീവനക്കഭാരുലാം കമഭാശമഭായനി ചപരുമഭാറുന്നതുലാം തടയുവഭാന് സ്ത്രതീയഭാത്രക്കഭാകരഭാടയ്
ചപരുമഭാകറണ  രതീതനികേള  ,  വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുകമ്പഭാള  കറഭാഡനില്  പഭാലനികക്കണ
നനിയമങ്ങള,  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പരനിരക്ഷ  എന്നനിവകേചളക്കുറനിചയ്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തഭാന് ഗതഭാഗത വകുപയ് മുന്സകേ എടുത്തയ് പദതനി നടപഭാക്കുകമഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പദതനിയനില്  കപഭാലതീസയ്  വകുപനിചനയുലാം
ഉളചപടുത്തഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസനില് എലഭാ സഡവര്മഭാരുലാം വഭാഹനത്തനിചല മറയ്
ജതീവനക്കഭാരുലാം  നനിര്ബനമഭായനി  പചങടുക്കഭാന്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനില്
പചങടുക്കുന്നവര്ക്കുമഭാത്രകമ സഡവനിലാംഗയ് സലസന്സയ് മുതലഭായവ പുതുക്കനി ചകേഭാടുക്കൂ
എനള്ള നനിയമലാം പഭാസഭാക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?       

ഉത്തരലാം

(എ)   നനിലവനില്  പുതുതഭായനി  സലസസന്സനിനയ്  അകപക്ഷനിക്കുന്ന  വലക്തനി
വഭാഹനകമഭാടനിച  കേഭാണനിക്കഭാനുള്ള  പഭാകയഭാഗനികേ  പരതീക്ഷയ്ക്കുമുന്പഭായനി  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന വകുപയ് നടത്തുന്ന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനിയനില് പചങടുകക്കണതുണയ്.  ഈ
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയനില്  സുരക്ഷനിതമഭായ  സഡവനിലാംഗയ്  സലാംസഭാരചത്തക്കുറനിചലാം
വഭാഹനത്തനില്  കേയറുന്ന മറയ്  യഭാത്രനികേകരഭാടുള്ള  മഭാനലവലാം  കുലതീനവമഭായ  ചപരുമഭാറ
രതീതനികേചളക്കുറനിചലാം  പഠനിപനിക്കഭാറുണയ്.   ഇതനിചന്റെ  തുടര്ചചയകന്നഭാണലാം  വനിവനിധതരലാം
വഭാഹനങ്ങളുചട  സഡവര്മഭാര്ക്കയ്  വകുപയ്  നല്കുന്ന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനിലലാം
ഇത്തരലാം വനിവരങ്ങള പകേര്ന നല്കേഭാറുണയ്.

(ബനി)   ഇത്തരലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  കപഭാലതീസുലാം  നടത്തനി
വരുനണയ്.
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(സനി)   സഡവനിലാംഗയ്  സലസന്സയ്  പുതുക്കനി  നല്കുന്നതനിനുമുന്പയ്  ഇത്തരലാം
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നനിര്ബനമഭാക്കണചമങനില് കകേന സര്ക്കഭാര് തലത്തനില്
നനിയമകഭദഗതനികേള ആവശലമഭാകയക്കഭാലാം.  നനിലവനില് പുതനിയ സലസന്സയ് എടുക്കു
ന്നവര്ക്കഭാണയ്  ഇത്തരത്തനിലള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  നല്കേനിവരുന്നതയ്.
ഇതനിലൂചട  സഡവര്മഭാരുചട  ചപരുമഭാറരതീതനിയനില്  കേഭാരലമഭായ  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന്
കേഴെനിയുചമന പതതീക്ഷനിക്കുന.

വഭാഹനങ്ങളുചട ആളടകറഷന്

224  (5413)   ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേമ്പനനി കഷഭാറൂമുകേളനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന ഇരുചക്ര വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം
നഭാല  ചക്ര  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  ആളടകറഷന്  വരുത്തുന്നതനിനയ്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപയ് അനുമതനി നല്കേഭാറുകണഭാ;എചനഭാചക്ക സഭാഹചരലങ്ങളനിലഭാണയ് ഇത്തരത്തനില്
ആളടകറഷന് അനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്;ഇതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങളുചട സസലന്സറനില് മഭാറലാം വരുത്തനി ശബ്ദമലനിനതീകേരണലാം
ഉണഭാക്കുന്നതുലാം  വഭാഹനത്തനിചന്റെ  ബഭാലന്സയ്  നഷചപടുന്ന  രതീതനിയനില്  ഹഭാന്ഡനില്
ബഭാറുകേള മഭാറ്റുന്നതുലാം കേണ്ണഞനിപനിക്കുന്ന സലറയ് സലാംവനിധഭാനങ്ങള പനിടനിപനിക്കുന്നതുലാം
വളചര ശബ്ദമുള്ള കഹഭാണുകേള പനിടനിപനിക്കുന്നതുലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;  ഇതനിചനതനിചര
എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിടള്ളതയ്;  കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
ഇത്തരത്തനിലള്ള എത്ര കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് ചചയനിടണയ്;

(സനി)  അനഭാവശലമഭായനി  വഭാഹനങ്ങളനില് ആളടകറഷന് നടത്തുന്നതയ്  നനിയനനിക്കഭാന്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; ഇതനിനഭായനി പകതലകേ
പരനികശഭാധന കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപയ് നടത്തുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  കേമ്പനനി കഷഭാറൂമുകേളനില് നനിനലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പുറത്തനിറങ്ങുന്ന
വഭാഹനങ്ങളനില് ആളടകറഷന് നടത്തഭാന് സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില് വകുപയ് അനുമതനി
നല്കേഭാറനില.   എന്നഭാല് ശഭാരതീരനികേ സവകേലലലാം  അനുഭവനിക്കുന്ന വലക്തനികേള അവരുചട
ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  വഭാങ്ങനി  രൂപമഭാറലാം  വരുത്തുന്ന  വഭാഹനങ്ങളക്കയ്  അനുമതനി
നല്കേഭാറുണയ്.   ഇത്തരലാം  നഭാലചക്രവഭാഹനങ്ങളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിടള്ള
വര്കേയ് കഷഭാപ്പുകേളനില്  രൂപമഭാറലാം  വരുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.   ഇരുചക്ര  വഭാഹനങ്ങളഭാചണങനില്
വകുപനിചല  ഉകദലഭാഗസര്  വഭാഹനലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  സുരക്ഷനിതമഭാചണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തനി
മഭാത്രമഭാണയ് ഇത്തരലാം രൂപമഭാറങ്ങള അനുവദനിക്കഭാറുള്ളതയ്.
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(ബനി)  ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങളുചട സസലന്സര്,  ഹഭാന്ഡനില് ബഭാര് എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല

അനധനികൃത  രൂപമഭാറവലാം  അമനിത  ശബ്ദമുള്ള  കഹഭാണുകേള  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതുലാം

നനിയമവനിരുദമഭാണയ്.  ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങളനില് വഭാഹനലാം കേസ്റ്റേഡനിയനിചലടുത്തയ് അനധനികൃത

ആല്ടകറഷനുകേള നതീക്കലാം ചചയഭാനുലാം അതനിനുകശഷലാം മഭാത്രലാം വനിടനല്കേഭാനുലാം ബഹു.

സഹകക്കഭാടതനി ഈയടുത്ത കേഭാലത്തയ് ഉത്തരവഭായനിരുന.  കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലാം ഇത്തരലാം

സലാംഭവങ്ങളനില് 7496 വഭാഹന ഉടമകേളചക്കതനിചര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്. 

(സനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  വകുപയ്  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിവരുന.

അനധനികൃതമഭായനി  മഭാറലാം  വരുത്തനിയ  വഭാഹനങ്ങള  പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭാക്കനി

ശരനിയഭായ രൂപത്തനില് പുന:സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്. 

വഭാഹന പുകേ പരനികശഭാധന

225 (5414) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തയ്  :

ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വഭാഹന  പുകേ  പരനികശഭാധന  സര്ടനിഫനിക്കറനിനുള്ള  ഓണ്സലന്

സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ;

(ബനി)  കകേനതീകൃത സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട വഭാഹനങ്ങളുചട മലനിനതീകേരണകതഭാതയ്

കേണക്കഭാക്കനി  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുന്ന പദതനിക്കയ്  എചനങനിലലാം പതനിബനലാം ഉകണഭാ;

എങനില് അതയ് തരണലാം ചചയവഭാന് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എനഭാണയ്?        

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലണയ്.

(ബനി)  ഈ സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് പുകേ പരനികശഭാധന

കകേനലാം സലാംഘടനകേള,  ഈ കമഖലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന കേമ്പനനികേള എന്നനിവയുമഭായനി

ചര്ചകേള നടത്തനിയനിടണയ്.  ഈ സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ സഭാകങതനികേ പരനികശഭാധനയുലാം

മറ്റുലാം കേഭാരലങ്ങളുലാം പരനിഗണനിചകശഷകമ ഇതയ് നടപനില് വരുത്തഭാന് കേഴെനിയൂ.
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ഓണ്സലന് സലാംവനിധഭാനലാം

226  (5415)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) എലഭാ കമഭാകടഭാര് വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം നനികുതനി അടയ്ക്കുന്നതനിനയ് ഓണ്സലന്
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലകണഭാ;  ഓണ്സലനഭായനി എചനലഭാലാം കസവനങ്ങളഭാണയ് കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന വകുപനില് നനിലവനിലള്ളചതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്  സഡവനിലാംഗയ്  സലസന്സയ്  നല്കുന്ന
സമ്പ്രദഭായലാം പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ്  എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിചനിടള്ളതയ്;
പുതനിയ പരനിഷ്കഭാരലാം  എന മുതല് പഭാബലലത്തനില് ചകേഭാണ്ടുവരഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാത്തരലാം വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം ഓണ്സലനഭായനി നനികുതനി  അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കനിയനിടണയ്.   നനിലവനില്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്നനിനലാം
ഓണ്സലനഭായനി നല്കുന്ന കസവനങ്ങളുചട വനിവരലാം ചുവചട പറയുന.

സലസന്സയ്

1 സഡവനിലാംഗയ് ചടസ്റ്റേനിചന്റെ തതീയതനി മഭാറല്

2 പുതനിയ കലകണഴയ് സലസന്സയ് നല്കുകേ

3 സലസന്സയ് പര്ടനിക്കുകലഴയ് അകപക്ഷ

4 സലസന്സനില് വനിലഭാസലാം മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ

5 ബഭാഡ്ജനിനുള്ള അകപക്ഷ

6 ഡന്യൂപനികക്കറയ് സലസന്സനിനുള്ള അകപക്ഷ

7 സലസന്സയ് പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ

8 അനല സലാംസഭാന സലസന്സുകേളനില് വനിലഭാസലാം മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള ഫതീസയ്
അടയല്

9 ഇന്റെര്നഭാഷണല് സഡവനിലാംഗയ് ചപര്മനിറനിനുള്ള ഫതീസയ് അടയല് 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 319

വഭാഹനലാം

1 ആര്.സനി. പര്ടനിക്കുകലഴനിനുള്ള അകപക്ഷ

2 ഡന്യൂപനികക്കറയ് ആര്. സനി. ക്കുള്ള അകപക്ഷ

3 രജനികസ്ട്രഷന് പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ

4 സഹകപഭാത്തനികക്കഷന് കചര്ക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ

5 സഹകപഭാത്തനികക്കഷന് മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ

6 ഉടമസഭാവകേഭാശലാം മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ

7 എന്.ഒ.സനി. നല്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ

8 ആര്.എലാം.എ.ക്കുള്ള അകപക്ഷ

9 സനി.എഫയ്. ചടസ്റ്റേനിനുള്ള അകപക്ഷ

10 ഓണ്സലന് നനികുതനി അടയ്ക്കുന്നതയ്

11 ഇ-ടഭാകയ് കടഭാക്കണ് എടുക്കുന്നതനിനയ്

12 ബഭാക്കനി ഫതീസയ്/മറ്റു ഫതീസുകേള അടയ്ക്കുന്നതനിനയ്

13 കേലഭാമറയനിലൂചട കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്ന കുറങ്ങളുചട പനിഴെ അടയ്ക്കുന്നതനിനയ്

STA   യുമഭായനി ബനചപടവ

1 പുതനിയ ചപര്മനിറനിനയ് അകപക്ഷനിക്കുവഭാന്

2 ചപര്മനിറയ് പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ

3 ഓതസറകസഷന് പുതുക്കല്

4 ചപര്മനിറയ് ട്രൈഭാന്സ്ഫര്

5 ചപര്മനിറയ് റദ്ദേയ് ചചയന്നതനിനയ് 
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് പുതനിയ തരത്തനില് സഡവനിലാംഗയ് ചടസ്റ്റേയ് നടപനിലഭാക്കഭാന്
കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്. ഗതഭാഗത കേമ്മേതീഷണറുചട സര്ക്കുലര് 05/2017
പകേഭാരമഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തയ് പുതനിയ തരത്തനിലള്ള സഡവനിലാംഗയ്  ചടസ്റ്റേയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിടള്ളതയ്.  അര്ഹതചപടവര്ക്കയ് മഭാത്രലാം സലസന്സയ്
ലഭനിക്കുന്ന തരത്തനില് പുതനിയ സഡവനിലാംഗയ് സലസന്സയ് ചടസ്റ്റേയ് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്
ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  പുതനിയ  സമ്പ്രദഭായലാം  കേഭാലതഭാമസലാംകൂടഭാചത  പഭാബലലത്തനില്
ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് കേഴെനിയുചമന്നയ് പതതീക്ഷനിക്കുന.

അനധനികൃത സര്വതീസയ്

227 (5416)   ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് സതീസണ് സമയങ്ങളനില് ടൂറനിസ്റ്റേയ് ബസ്സുകേള അനധനികൃതമഭായനി
അനര്  സലാംസഭാന റൂടകേളനിലടക്കലാം സര്വതീസയ് നടത്തുന്ന വനിഷയലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട വരുമഭാനചത്ത ബഭാധനിക്കുന്നതഭായുള്ള
വനിഷയലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(സനി)  എങനില് ഇതയ് തടയുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?      

ഉത്തരലാം

(എ)   കേരഭാര്  വലവസയനില്  അനുശഭാസനിക്കുന്ന പകേഭാരലാം  മഭാത്രലാം  സര്വതീസയ്
നടത്തഭാന്  അനുമതനിയുള്ളവയഭാണയ്  കേരഭാര്  വഭാഹനങ്ങള.   എന്നഭാല്  അവ  കേരഭാര്
വലവസകേളനിലലഭാചത സമഭാനര കസ്റ്റേജയ് കേലഭാകരജയ് സര്വതീസയ് നടത്തുനചവന്നതഭാണയ്
പലകപഭാഴലാം  ഉണഭാകേഭാറുള്ള  പരഭാതനി.  കേരഭാറനില്  ഉളചപടഭാത്ത  യഭാത്രക്കഭാചര
കേയറ്റുകേകയഭാ ഇറക്കുകേകയഭാ ചചയഭാന് പഭാടനിചലനലാം വലക്തനികേളനില്നനിനലാം ഒറയ്ചക്കഭാറയഭായനി
ചഭാര്ജയ് ഈടഭാക്കരുചതനമഭാണയ് നനിയമത്തനിചല പധഭാന വലവസ.  ഇത്തരലാം വഭാഹനങ്ങള
കമല്  വലവസകേള  പഭാലനിക്കുനകണഭാചയന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ചതളനിവകേള
കശഖരനിക്കുകേയുലാം ചചയകേ എനള്ളതയ് പലകപഭാഴലാം നടപഭാക്കഭാന് പഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുടള്ള
കേഭാരലമഭാണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  അനധനികൃത  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന  സമഭാനര
വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനികേള കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വകുപയ് സസ്വതീകേരനിചവരുനണയ്.
ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എ.എലാം.വനി.ഐ.മഭാരുചട  കസവനലാം  ചകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.
രൂപതീകേരനിചനിടള്ള  പകതലകേ  സസ്വഭാഡനിചന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  നല്കേനിയനിടണയ്.
14-2-2017-നയ്  രഭാത്രനിയനില്  തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനിയനില്നനിനലാം  ബലാംഗളുരു,  കകേഭായമ്പത്തൂര്,
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ചചസന്ന, വയനഭാടയ് തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനികലക്കയ് അനധനികൃത സര്വതീസയ് നടത്തനിയ
വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര  നടപടനി  എടുക്കുകേയുലാം  41,200  രൂപ  പനിഴെയഭായനി
ഈടഭാക്കുകേയുലാം 98,700 രൂപ ടഭാകയ് ഇനത്തനില് പനിരനിചചടുക്കുകേയുലാം ചചയ്തു. 

(ബനി)  ഉണയ്.

(സനി)   കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  വകുപയ്  നടത്തുന്ന പരനികശഭാധനകേളനിലൂചട  ഇത്തരലാം
അനധനികൃത സര്വതീസുകേചള കേചണത്തനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുനണയ്. 

രജനിസ്റ്റേര് ചചയ വഭാഹനങ്ങള

228 (5417) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് കേഴെനിഞ്ഞ പത്തയ് വര്ഷക്കഭാലയളവനില് രജനിസ്റ്റേര്
ചചയ വഭാഹനങ്ങളുചട, ആര്.ടനി.ഒ. ഓഫതീസയ് തനിരനിചള്ള എണ്ണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തസ്തുത ജനിലയനില് കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷക്കഭാലയളവനില് ഓകരഭാ മഭാസവലാം
രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ  വഭാഹനങ്ങളുചട,  ആര്.ടനി.ഒ.  ഓഫതീസയ്  തനിരനിചള്ള  എണ്ണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)

ക്രമ 
നമ്പര്

സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം

രജനിസ്റ്റേര് ചചയ വഭാഹനങ്ങളുചട എണ്ണലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടയ്

(1) (2) (3) (4)

1 2007-08 5554 5460

2 2008-09 5885 5938

3 2009-10 7842 7903

4 2010-11 9599 10181

332/2020
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(1) (2) (3) (4)

5 2011-12 13287 12874

6 2012-13 14861 14105

7 2013-14 14909 14091

8 2014-15 13936 13811

9 2015-16 15107 14527

10 2016-17 14958 15553

(ബനി)

ക്രമ
നമ്പര്

മഭാസലാം, വര്ഷലാം രജനിസ്റ്റേര് ചചയ വഭാഹനങ്ങളുചട എണ്ണലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടയ്

(1) (2) (3) (4)

1 ഏപനില് 2016 1275 1093

2 കമയയ് 2016 956 1439

3 ജൂണ് 2016 1218 1324

4 ജൂസല 2016 1200 1242

5 ആഗസ്റ്റേയ് 2016 1474 1362

6 ചസപ്റലാംബര് 2016 1691 1776

7 ഒകക്ടഭാബര് 2016 1584 1698
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(1) (2) (4) (5)

8 നവലാംബര് 2016 1187 1274

9 ഡനിസലാംബര് 2016 732 822

10 ജനുവരനി 2017 1151 1291

11 ചഫബ്രുവരനി 2017 1157 1127

12 മഭാര്ചയ് 2017 1333 1105

13 ഏപനില് 2017 1169 1174

സലസന്സനിനയ് അകപക്ഷനിക്കുന്ന വനികേലഭാലാംഗര്

229  (5418)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് വഭാഹനലാം ഓടനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലസന്സനിനയ് അകപക്ഷനിക്കുന്ന
വനികേലഭാലാംഗര്ക്കയ്  കലകണഴയ്  പരതീക്ഷ  നടത്തുന്നതയ്  സലാംബനനിച  നടപടനിക്രമങ്ങള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;ഇവര്ക്കയ്  കേമ്പന്യൂടര്  സഹഭായകത്തഭാചടയുള്ള  പരതീക്ഷയഭാകണഭാ
നടത്തനിവരുന്നതയ് എന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേമ്പന്യൂടര് സഹഭായകത്തഭാചടയുള്ള പരതീക്ഷചയ അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
ബുദനിമുടള്ള വനികേലഭാലാംഗര്ക്കയ് വഭാചഭാ പരതീക്ഷ നടത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതനിയതഭായനി വഭാഹനലാം ഓടനിക്കഭാന് പഠനിക്കുന്നതനിനുമുന്പഭായനി അകപക്ഷകേന്
പഠന സലസന്സയ് കനടനിയനിരനികക്കണതഭാണയ്.  നനിലവനില് ഇതനിനഭായനി കേമ്പന്യൂടസറസ്ഡയ്
പരതീക്ഷയഭാണയ്  നടത്തനിവരുന്നതയ്.  ശഭാരതീരനികേ  സവകേലലമുള്ള  വലക്തനികേളക്കയ്  വഭാഹനകമഭാടനിക്കഭാന്
ചമഡനിക്കല്  സര്ടനിഫനിക്കറനിചന്റെയുലാം  പരനികശഭാധനയുചടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്
പഠന സലസന്സനിനുള്ള പരതീക്ഷയയ് അനുമതനി നല്കുന്നതയ്.

(ബനി)   വനിശദഭാലാംശങ്ങള  പരനികശഭാധനിചകശഷകമ  ഇക്കഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കഭാന്
കേഴെനിയൂ.



324 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  23, 2017

ബതീക്കണ് സലറ്റുകേള

230  (5419)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കേലഭാബനിനറയ്  പദവനിയനിലളള  മനനിമഭാര്  ഉളചപചടയുള്ളവര്
വഭാഹനങ്ങളനിചല ബതീക്കണ് സലറ്റുകേള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം മഭാറനിയനിടകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഉത്തരവയ്  സലാംസഭാനചത്ത  ഐ.എ.എസയ്.,  ഐ.പനി.എസയ്.
തുടങ്ങനിയ ഉന്നത ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം ബഭാധകേമഭാകണഭാ;നനിലവനില് ഉന്നത കപഭാലതീസയ്
ഉകദലഭാഗസര്  അവരുചട  വഭാഹനങ്ങളനില്  രഭാത്രനി  സമയങ്ങളനില്  കേഭാഴ്ചക്കയ്  തചന്ന
തകേരഭാറഭാകുന്ന  തരത്തനിലളള  വനിവനിധ  നനിറത്തനിലളള  എല്.ഇ.ഡനി  ബതീക്കണ്
സലറ്റുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാറുളളതയ് ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;

(സനി)  മുഖലമനനി,  സതീക്കര്,  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവയ്  തുടങ്ങനിയവര്  ബതീക്കണ്
സലറയ്  എടുത്തയ് മഭാറനിയ സഭാഹചരലത്തനില് ഉന്നത ഉകദലഭാഗസര് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
ബതീക്കണ് സലറ്റുകേളുലാം എടുത്തയ് മഭാറ്റുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് അനുവദനതീയമലഭാത്ത വഭാഹനങ്ങളനില് ബതീക്കണ് സലറ്റുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയനില.   ഇതു  സലാംബനനിചയ്  ഒരു  പകതലകേ  പരനികശഭാധന
നടത്തുവഭാന് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനില.

(ബനി)   ബഭാധകേമഭാണയ്.   കേഭാഴ്ചയയ്  തകേരഭാറഭാകുന്ന  തരത്തനിലള്ള  ബതീക്കണ്
സലറ്റുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  29-4-2017-ചല  സ.ഉ.  (എലാംഎസയ്)  46/2017/ഗതഭാ.  നമ്പര് പകേഭാരലാം
ബതീക്കണ്  സലറ്റുകേളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  ആലാംബുലന്സയ്,  കപഭാലതീസയ്,  ഫയര്കഫഭാഴയ്
മുതലഭായ അവശല സര്വതീസുകേളക്കയ് മഭാത്രമഭായനി പരനിമനിതചപടുത്തനിയനിടണയ്.

വഭാഹനങ്ങളനിചല സലറ്റുകേളുലാം ശബ്ദ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം

231 (5420)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് പല ടൂറനിസ്റ്റേയ് ബസുകേളുലാം ശക്തനികൂടനിയ കലസര് സലറ്റുകേള
ഘടനിപനിചലാം  അനനിയനനിതമഭായ  ശബ്ദ  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാചടയുലാം  കറഭാഡനിലൂചട
സഞരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;
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(ബനി) പസ്തുത യഭാത്ര പലകപഭാഴലാം അപകേടങ്ങളുലാം മറയ് യഭാത്രക്കഭാര്ക്കയ് ബുദനിമുടലാം
ഉണഭാക്കുന്ന  സഭാഹചരലലാം  ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;  എങനില്  ഇതയ്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്
എചനങനിലലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടകണഭാ;

(സനി) തതീവ്ര പകേഭാശമുള്ള സലറ്റുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന സബക്കുകേള ഉളപചടയുള്ള
വഭാഹനങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   തതീവ്ര  പകേഭാശലാം  പരത്തുന്നതുലാം  നനിയമ  വനിരുദമഭായ  രതീതനിയനില്
ഘടനിപനിചനിരനിക്കുന്നതുമഭായ  സലറ്റുകേളുമഭായനി  ടൂറനിസ്റ്റേയ്  ബസുകേള  ഉളചപചടയുള്ള
വഭാഹനങ്ങള രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് സഞരനിക്കുന്നതയ് ശദയനില്ചപടനിടണയ്.

(ബനി  &സനി)   നനിയമവനിരുദമഭായ ഇത്തരലാം  നടപടനികേളചക്കതനിചര  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന  വകുപയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാറുണയ്.   16-5-2017-നയ്  രഭാത്രനി  നടത്തനിയ
പരനികശഭാധനയനില്  1501  വഭാഹനങ്ങള  പനിടനികൂടുകേയുലാം  നനിയമ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിടണയ്.   അനധനികൃതമഭായനി  ഘടനിപനിചനിരനിക്കുന്ന  സലറ്റുകേള
അഴെനിചമഭാറഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടണയ്.   ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം  പഭാലനിക്കചപടചവന്നയ്
കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചന്റെ തുടര് പരനികശഭാധനകേളനിലൂചട ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുലാം കേഴെനിയുലാം.

ചവഹനിക്കനിള ഇന്ചസക്ടര് തസ്തനികേ

232 (5421)  ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേന നനിയമത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്,  ഗതഭാഗതവകുപനില് നനിലവനിലള്ള
ചവഹനിക്കനിള ഇന്ചസക്ടര് തസ്തനികേ ഇലഭാതഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള എലാം.വനി.ഐ തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള പനി.എസയ്.സനി ലനിസ്റ്റേനില്
നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേന കമഭാകടഭാര് വഭാഹന (കഭദഗതനി)  ബനില് നനിയമമഭായനിടനില.  ആയതനിനഭാല്
ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ചവഹനിക്കനിള  ഇന്ചസക്ടര്  തസ്തനികേ  സലാംബനനിചയ്
പകതലകേ തതീരുമഭാനചമഭാനചമടുത്തനിടനില.

(ബനി)   അസനിസ്റ്റേന്റെയ്  കമഭാകടഭാര്  ചവഹനിക്കനിള  ഇന്ചസക്ടര്  തസ്തനികേയനികലക്കയ്
കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  551/2014  ആയനി  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ചചയതനിചന്റെ  ചതരചഞ്ഞടുപയ്
നടപടനികേള എത്രയുലാം കവഗത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റഭാങയ് പടനികേ പസനിദതീകേരനിക്കുന്ന
പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണയ്. 
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വഭാഹന പരനികശഭാധന

233  (5422) ശതീ  .    ചകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിചന്റെ  എത്ര  റതീജനിയണല്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടയ്
ഓഫതീസുകേളനിലഭാണയ് നനിലവനില് വഭാഹന പരനികശഭാധകേ സലാംഘമുളളതയ്;

(ബനി)  ആവശലത്തനിനയ്  ഉകദലഭാഗസരനിലഭാത്തതനിനഭാല് കമഭാകടഭാര് വഭാഹനവകുപനിചന്റെ
പരനികശഭാധന പലയനിടത്തുലാം മുടങ്ങുന്നതഭായുലാം,  ഇതുമൂലലാം നനികുതനിയനിനത്തനില് കകേഭാടനികേളുചട
നഷലാം ഉണഭാകുനചവന്നതുലാം വസ്തുതയഭാകണഭാ;

(സനി)  സസ്വഭാഡനിലഭാത്ത  സബയ്  ഓഫതീസുകേളനില്  ജതീവനക്കഭാചര  നനികയഭാഗനിചയ്
വഭാഹന  പരനികശഭാധന  ഉസൗര്ജനിതമഭാക്കുവഭാനുലാം,  അതനിലൂചട  നനികുതനി  പനിരനിവയ്
ഉസൗര്ജനിതമഭാക്കുവഭാനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിചന്റെ  17  റതീജനിയണല്  ട്രൈഭാന്കസഭാര്ടയ്
ഓഫതീസുകേളനിലഭാണയ് നനിലവനില് വഭാഹന പരനികശഭാധകേ സലാംഘമുള്ളതയ്.

(ബനി)   നനികുതനിയനിനത്തനില്  കുറവയ്  വരുന്നതഭായനി  കേഭാണുന്നനില.   കൂടുതല്
വഭാഹനങ്ങളുലാം  ഉകദലഭാഗസചരയുലാം  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനിയഭാല്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്നയ് കേരുതുന.

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി കേണക്കനിചലടുത്തുമഭാത്രകമ പുതനിയ
തസ്തനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയുകേയുള.   നനികുതനി
പനിരനിവനിചന്റെ കേഭാരലത്തനില് അലലാംഭഭാവലാം ഉള്ളതഭായനി കേരുതുന്നനില. 

മത്സരകയഭാടലാംമൂലലാം വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള

234 (5423)  ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചനന് നഭായര് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷയ് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സസ്വകേഭാരലബസ്സുകേള,  ടനിപര്  കലഭാറനികേള  ,സമഭാനര
സര്വതീസയ്  നടത്തുന്ന വഭാഹനങ്ങള എന്നനിവയുചട മത്സരകയഭാടലാംമൂലലാം  വഭാഹനഭാപകേ
ടങ്ങള വര്ദനിച വരുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;
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(ബനി) കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ചടങ്ങള ലലാംഘനിചയ് സസ്വകേഭാരലവഭാഹനങ്ങള രൂപമഭാറലാം
വരുത്തുന്നതുലാം സഡവറുചട ശദ നഷചപടഭാനനിടയഭാക്കുലാംവനിധലാം ഉന്നത ശബ്ദത്തനിലള്ള
സസൗണയ്  സനിസ്റ്റേലാം  വഭാഹനങ്ങളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുലാം  ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ;
വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള വര്ദനിക്കുവഭാന് ഇടയഭാക്കുന്ന പസ്തുത കേഭാരലങ്ങള നനിയനനിക്കു
ന്നതനിനയ് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടചണന്നയ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  രഭാത്രനി  സമയങ്ങളനില്  അനുവദനതീയമഭായതനിലധനികേലാം  പകേഭാശ  തതീവ്രതയുള്ള
സലറ്റുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുലാം സലറ്റുകേള ഡനിലാം ചചയഭാത്തതുലാം കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
മറ്റു  ചചറുവഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം  ഉണഭാക്കുന്ന അപകേടങ്ങള നനിയനനിക്കു
ന്നതനിനയ് അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)   കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന നനിയമങ്ങളുലാം ചടങ്ങളുലാം ലലാംഘനിചയ്  വഭാഹനങ്ങളനില്
രൂപമഭാറലാം  വരുത്തുന്നതഭായുലാം  ഉയര്ന്ന  ശബ്ദലാം  പുറചപടുവനിക്കുന്ന  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാഹനങ്ങളനില്  നനിയമവനിരുദമഭായനി  ഘടനിപനിക്കുന്നതുലാം  വകുപനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിടണയ്.
ഈ പവണത ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഇത്തരലാം വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര പരനികശഭാധന
കേര്ശനമഭാക്കനിയനിടണയ്.

(സനി)  അനധനികൃതമഭായ സലറയ്  ഉപകയഭാഗത്തനിചനതനിചര  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനവകുപയ്
പരനികശഭാധന നടത്തുനണയ്.  16-5-2017-നയ്  രഭാത്രനിയനില് ഇത്തരലാം വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര
സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനില്  1501  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അനധനികൃത  സലറ്റുകേള  അഴെനിചമഭാറഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകേയുലാം ചചയനിടണയ്.   നനിര്കദ്ദേശലാം  പഭാലനിക്കചപടുനചണന്നയ് തുടര്പരനികശഭാധനകേളനിലൂചട
കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിനയ് ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന് കേഴെനിയുലാം. 

അമനിത ശബ്ദമുണഭാക്കുന്ന കഹഭാണ്

235 (5424)  ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നയ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അമനിതശബ്ദമുണഭാക്കുന്ന കഹഭാണുപകയഭാഗനിക്കുന്നവരനില്നനിനലാം പനിഴെയതീടഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിടകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പസ്തുത  തതീരുമഭാനലാം  ഏതയ്  കയഭാഗത്തനിലഭാചണടുത്തുചതനലാം
ആചരഭാചക്കയഭാണയ് കയഭാഗത്തനില് പചങടുത്തചതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെയുലാം അതുമഭായനി ബനചപട ഉത്തരവനിചന്റെയുലാം
പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   നനിയമഭാനുസൃതമലഭാചതയുള്ള  കഹഭാണ്  ഉപകയഭാഗത്തനിചനതനിചര
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നനിലവനിചല നനിയമ വലവസകേള ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാന്
കേഴെനിയുചമന്നതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനില് പകതലകേ ഉത്തരവയ് ആവശലമനില.  കബഭാധവല്
ക്കരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കനഭാ  കഹഭാണ് കഡ ആചരനിചനിടണയ്.   അനുവദനതീയമലഭാത്ത
ശബ്ദമുള്ള  കഹഭാണുകേള  ശദയനില്ചപടഭാല്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച
വരുനണയ്.

കബഭാടയ് സര്വതീസുകേള

236  (5425)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ജലഗതഭാഗത  വകുപയ്  എത്ര  കബഭാടയ്  സര്വതീസുകേള
നടത്തുനണയ്;

(ബനി)  അവ ഏചതലഭാലാം ചജടനികേളനില് നനിന്നഭാചണനലാം ഓകരഭാനലാം ലഭാഭത്തനിലഭാകണഭാ
നഷത്തനിലഭാകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  എത്ര  കബഭാടകേളഭാണയ്  വകുപയ്  വഭാങ്ങനിയനിടള്ളതയ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജല ടൂറനിസലാം കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജലഗതഭാഗത വകുപനിചന്റെ
പദതനികേള എചനലഭാമഭാണയ്; ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  കറഭാഡനിചല  തനിരക്കുലാം  അപകേടങ്ങളുലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ചരക്കയ്  നതീക്കലാം
ജലമഭാര്ഗ്ഗമഭാക്കുന്നതനിനുലാം എചനങനിലലാം പദതനികേള ഉകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജല ഗതഭാഗതവകുപയ് 52 കബഭാടയ് സര്വതീസുകേള നടത്തുനണയ്.

(ബനി)   വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  14  കസ്റ്റേഷകനഭാഫതീസുകേള  കകേനതീകേരനിചയ്
സര്വതീസുകേള നടത്തനിവരുന.

ക്രമ
നമ്പര്

കസ്റ്റേഷചന്റെ കപരയ് ചഷഡന്യൂളുകേളുചട എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1 ആലപ്പുഴെ 7
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(1) (2) (3)

2 കകേഭാടയലാം 2

3 പുളനിങ്കുന്നയ് 3

4 ചനടുമുടനി 4

5 എടതസ്വഭാ 2

6 ചകേഭാലലാം 4

7 കേഭാവഭാലലാം 3

8 ചങ്ങനഭാകശരനി 2

9 മുഹമ്മേ 3

10 പഭാണഭാവള്ളനി 6

11 എറണഭാകുളലാം 9

12 സവക്കലാം 4

13 പയന്നൂര് 2

14 പറശനിനനിക്കടവയ് 1

ആചകേ 52

ചവള്ളത്തഭാല് ചുറചപടയ്  കേനിടക്കുന്നതുലാം മറയ്  ഗതഭാഗത മഭാര്ഗ്ഗങ്ങചളഭാനമനിലഭാത്തതുമഭായ
പകദശങ്ങളനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവചര  പുറലാംകലഭാകേവമഭായനി  ബനചപടുത്തുന്നതനിനയ്  ചചലവയ്
കുറഞ്ഞ യഭാത്രഭാ  മഭാര്ഗ്ഗവമഭായ  വകുപനിചന്റെ  സര്വതീസുകേള ലഭാഭലാം  പതതീക്ഷനിക്കഭാചത
നടത്തുനണയ്.
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(സനി)  ഇനലയനില് ആദലമഭായനി കസഭാളഭാര് എനര്ജനി ഉപകയഭാഗനിചയ് പവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഒരു കസഭാളഭാര് കബഭാടയ് പണനി കേഴെനിപനിചയ് നതീറനിലനിറക്കനി.  5 ചറസന്യൂ കബഭാടകേള, 2 പഭാസഞര്
കേലാം  ടൂറനിസ്റ്റേയ്  സര്വതീസയ്  കബഭാടയ്  എന്നനിവയുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലള്ള  14  കേറഭാമസറന്,  സനിലാംഗനിള  ഹള  ചവസല്  എന്നനിവ
വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  ആയതനിനുള്ള  ചടണര്
ക്ഷണനിചനിടണയ്.   വഭാടര് ടഭാകനി ക്രൂയനിസയ് ചവസല്,  സതീ-അഷമുടനി എന്ന കപരനില്  2
പഭാസഞര് കേലാം ടൂറനിസ്റ്റേയ് ചവസല് എന്നനിവയ്ക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിടണയ്.  തുടര്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി)  ടൂറനിസലാം സഭാദലതകേള പകയഭാജനചപടുത്തനി സതീ-കുടനഭാടയ്, ആലപ്പുഴെ-ചകേഭാലലാം,
ചകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴെ  എന്നനിങ്ങചന  പഭാസഞര്  കേലാം  ടൂറനിസ്റ്റേയ്  സര്വതീസുകേള  വകുപയ്
വനിജയകേരമഭായനി നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ സവക്കലാം-എറണഭാകുളലാം,  കുമരകേലാം-
കകേഭാടയലാം എന്നതീ റൂടകേളനില്  120  പഭാസഞര് കേപഭാസനിറനിയുള്ള  2  ടൂറനിസ്റ്റേയ് കബഭാടകേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.   ഇതനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിചവരുന.  കൂടഭാചത 6  പഭാസഞര് കേലാം ചവഹനിക്കനിള കേലഭാരലര് കബഭാടകേള
സര്വതീസനില്  ഉളചപടുത്തനി  ചമചചപട  കസവനലാം  ജനങ്ങളക്കയ്  നല്കേനിവരുന.
ചകേഭാലലാം കമഖലയനില് സതീ-അഷമുടനി എന്ന കപരനില് 2 പഭാസഞര് കേലാം ടൂറനിസലാം കബഭാടകേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം കമഖലയനില് ടൂറനിസത്തനിനഭായനി അതലഭാധുനനികേ
ക്രൂയനിസയ് കബഭാടകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം മുഹമ്മേ, ആലപ്പുഴെ, കുമരകേലാം, എറണഭാകുളലാം
എന്നതീ പധഭാന കസ്റ്റേഷനുകേളനില് പുതനിയ വഭാടര് ടഭാകനി സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
വകുപ്പുതലത്തനില്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിടണയ്.  ഇനലയനില്ത്തചന്ന  ആദലമഭായനി  കസഭാളഭാര്
സഭാകങതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗനിചപവര്ത്തനിക്കുന്ന  കബഭാടപകയഭാഗനിചയ്  വകുപനിചന്റെ
സവക്കലാം റൂടനില് സര്വതീസയ് നടത്തനിവരുന.

(ഇ)  കറഭാഡയ് ഗതഭാഗതലാം വഴെനിയുള്ള തനിരക്കയ് കുറയ്ക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ജലമഭാര്ഗ്ഗലാം
വഴെനി ദൂരലാം കുറവള്ള റൂടകേള കകേനതീകേരനിചയ് വകുപയ് ചഫറനി,  സര് ക്കുലര് സര്വതീസുകേള
നടത്തനിവരുന.  വകുപനിചന്റെ സവക്കലാം-  തവണക്കടവയ്,  കഫഭാര്ടചകേഭാചനി-മടഭാകഞരനി,
സവറനില-കേഭാക്കനഭാടയ് എന്നതീ സര്വതീസുകേള ഇതനിനുദഭാഹരണങ്ങളഭാണയ്.  കേരമഭാര്ഗ്ഗലാം
ഏകേകദശലാം  15  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  സഞരനികക്കണ  സവക്കലാം-തവണക്കടവയ്  റൂടനില്
നനിലവനിലള്ള കബഭാടകേളക്കയ് പുറചമ അതലഭാധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളടങ്ങനിയ കസഭാളഭാര്
കബഭാടകേള ഉപകയഭാഗനിചയ് ജലമഭാര്ഗ്ഗലാം  4  കേനികലഭാമതീറര് മഭാത്രലാം സദര്ഘലമുള്ള ചഫറനി
സര്വതീസയ്  വകുപയ്  നടത്തനിവരുന.  കഫഭാര്ടയ്  ചകേഭാചനി,  സവപനിന്,  മടഭാകഞരനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല ജനങ്ങളക്കയ് കറഭാഡയ് മഭാര്ഗ്ഗമുള്ള യഭാത്രഭാകക്ലശലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി എറണഭാകുളലാം
സനിറനിയുമഭായനി  ബനചപടുന്നതനിനയ്  വകുപനിചന്റെ  സര്ക്കുലര്  സര്വതീസുകേള  സഹഭായനിക്കുന.
സവറനില-കേഭാക്കനഭാടയ്  സര്വതീസയ്  മുകഖന  ഏകേകദശലാം  20  മനിനനിറയ്  മഭാത്രലാം  സമയലാം
ചകേഭാണയ്  ഇന്കഫഭാ പഭാര്ക്കയ്  മുതലഭായ ഗതഭാഗത തനിരകക്കറനിയ പകദശങ്ങളനികലക്കയ്
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കേരമഭാര്ഗ്ഗമുള്ള  തനിരക്കയ്  മറനികേടന്നയ്  കവഗത്തനില്  എത്തനികചരുന്നതനിനയ്  കബഭാടയ്
സര്വതീസുകേള  സഹഭായനിക്കുന.   ഒകര  സമയലാം  എടയ്  സബക്കുകേള  കേയറഭാവന്ന
6  പഭാസഞര് കേലാം  ചവഹനിക്കനിള കേലഭാരലര്  കബഭാടകേള ഉപകയഭാഗനിചള്ള വകുപനിചന്റെ
സര്വതീസുകേള  നനിരത്തുകേളനിചല  തനിരക്കുകേള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  സഹഭായകേരമഭാണയ്.
സലാംസഭാന  ജല  ഗതഭാഗത  വകുപയ്  നനിലവനില്  യഭാത്രഭാ  കബഭാടകേള  മഭാത്രമഭാണയ്
നടത്തനിവരുന്നതയ്.  ചരക്കയ്  നതീക്കത്തനിനയ്  കയഭാജനിച  വനിധത്തനിലള്ള  യഭാനങ്ങകളഭാ,
സസൗകേരലങ്ങകളഭാ നനിലവനില് വകുപനില് ലഭലമല.

കബഭാടയ് സര്വതീസയ്

237 (5426) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കയ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേടമക്കുടനി  ദസ്വതീപയ്  സമൂഹചത്ത  ബനചപടുത്തനി  നടത്തനിവന്ന  കബഭാടയ്
സര്വതീസയ് തടസചപട കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സര്വതീസയ്  തുടകരണതനിചന്റെ  ആവശലകേത  സലാംബനനിചയ്
നനികവദനലാം ലഭനിചനിടകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് നനികവദനത്തനികനല് സസ്വതീകേരനിച തുടര്നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തടസചപടനിടനില.  അവധനി ദനിവസങ്ങള ഒഴെനിചകേയുള്ള എലഭാ ദനിവസങ്ങളനിലലാം
കേടമക്കുടനി ദസ്വതീപയ് സമൂഹചത്ത ബനചപടുത്തുന്ന എറണഭാകുളലാം-വരഭാപ്പുഴെ കബഭാടയ് സര്വതീസയ്
നടത്തനിവരുനണയ്.

(ബനി&സനി)   നനികവദനലാം  ലഭനിചനിടണയ്.   എറണഭാകുളലാം-വരഭാപ്പുഴെ  സര്വതീസയ്  തുടകരണതനിചന്റെ
ആവശലകേത  സലാംബനനിച  കേത്തയ്  സവപനിന്  എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  എസയ്.  ശര്മ്മേ,
കേടമക്കുടനി ഗഭാമപഞഭായത്തയ് പസനിഡന്റെയ് എന്നനിവരുചട പക്കല് നനിനലാം ലഭനിചനിടണയ്.
വകുപയ് അവധനി ദനിവസങ്ങള ഒഴെനിചകേയുള്ള എലഭാ ദനിവസങ്ങളനിലലാം കേടമക്കുടനി ദസ്വതീപയ്
സമൂഹചത്ത  ബനചപടുത്തുന്ന  എറണഭാകുളലാം-വരഭാപ്പുഴെ  കബഭാടയ്  സര്വതീസയ്  നടത്തുന്നതനിനയ്
ബനചപടവര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ആയതയ് മുടക്കലാംകൂടഭാചത നടത്തനിവരനികേയുലാം
ചചയന.  എലാം.എല്.എ.യുചടയുലാം  പഞഭായത്തയ്  പസനിഡന്റെനിചന്റെയുലാം  കേത്തുകേളുചട
അടനിസഭാനത്തനില് ടനി വനിഷയത്തനില് റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാന് ട്രൈഭാഫനികേയ് സൂപണയ്
(ഇന്-ചഭാര്ജയ്), എറണഭാകുളത്തനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ചചയനിടണയ്.

(നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത  5342-ാംനമ്പര് കചഭാദലത്തനിചന്റെ ഉത്തരലാം എഡനിറനിലാംഗയ്
ബഭാഞനില് ലഭലമല.)

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ)



332 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 23, 2017

9.30 AM]

II. അറനിയനിപയ്

മനി  .    സസ്പീക്കര:   ഇനന്നും  നനാളളയന്നും   ബനില്ലുകേളുളടെ  പരനിഗണനയള്ളതുളകേനാണയ്
ഉച്ചയ്ക്കുകശേഷവന്നും  ഇരനികക്കണനിവരുളമനയ്  അന്നുംഗങ്ങള്ക്കയ്  എലനാകപരക്കുമറനിയനാന്നും.  സനാധനാരണ
ഗതനിയനില്  സമയനനിഷ്ഠ  പനാലനിക്കണളമനയ്  പറഞനാലന്നും  ളചെയറനിളന  സമ്മരദ്ദതനിലനാക്കനിയന്നും
ളചെയറനികനനാടെയ്  കപനാരനാടെനിയന്നും പരമനാവധനി സമയന്നും ദസ്പീരഘനിപനിക്കുനതനിലനാണയ് ഇവനിളടെ
മത്സരന്നും  നടെക്കുനതയ്.  ഉച്ചയ്ക്കുകശേഷന്നും  രണ്ടുമണനി  കേഴനിയനകതനാടുകൂടെനി  അസസ്വസ്ഥത
പ്രകേടെനിപനിക്കുകേയന്നും ളചെയന്നും.   ഇനയ്  ഉച്ചവളര  മൂനമണനിക്കൂര  ചെരച്ച  കേഴനിഞതനിന
കശേഷമനാണയ്  ബനില്  പരനിഗണനികക്കണതയ്.  സമയബനനിതമനായനി  തസ്പീരക്കനാന്  എലനാവരുന്നും
സഹകേരനിക്കണന്നും.  അടെനിയന്തരപ്രകമയതനിളന്റെ  അവതരണനാനമതനി  കതടെനിയള്ള
പ്രസന്നുംഗമുള്ളപളടെയള്ള  കേനാരര്യങ്ങളനില്  സമയന്നും  പരമനാവധനി  ചുരുക്കനി  ഇനയ്
സഹകേരനിച്ചനിളലങനില് വനിഷമമുണനാകന്നും. അന്നുംഗങ്ങള്ക്കുന്നും മനാധര്യമ പ്രവരതകേരക്കുമുള്ള
ഉച്ചഭക്ഷണന്നും പ്രകതര്യകേമനായനി ഇവനിളടെ ഏരളപടുതനിയനിട്ടുണയ്.  രനാവനിളല പതനിളനനാനര
മുതല് ഉച്ചയ്ക്കുകശേഷന്നും ഒനര വളര കേര്യനാന്റെസ്പീന്  പ്രവരതനിക്കുനതല.

III. അടെനിയന്തരപ്രകമയന്നും

പൂടനിക്കനിടെക്കുന സസ്വകേനാരര്യ കേശുവണനി ഫനാക്ടറനികേള്

മനി  .   സസ്പീക്കര  : 450-ല്പരന്നും സസ്വകേനാരര്യ കേശുവണനി ഫനാക്ടറനികേള് പൂടനിക്കനിടെക്കുനതുമൂലന്നും
കേശുവണനി കമഖലയനില് പ്രവരതനിക്കുന മൂനയ് ലക്ഷകതനാളന്നും വരുന ളതനാഴനിലനാളനികേളുളടെ
ദുരനിതപൂരണ്ണമനായ അവസ്ഥയന്നും പ്രസ്തുത ഫനാക്ടറനികേള് തുറനയ്  പ്രവരതനിപനിക്കുനതനിനള്ള
കനിയനാത്മകേമനായ യനാളതനാരു ഇടെളപടെലന്നും സരക്കനാരനിളന്റെ ഭനാഗത്തുനനിനയ് ഉണനാകേനാതതുമൂലവന്നും
സന്നുംജനാതമനായനിട്ടുള്ള  അതര്യന്തന്നും  ഗുരുതരമനായ  സ്ഥനിതനിവനികശേഷന്നും  സഭനാനടെപടെനികേള്
നനിരതനിവച്ചയ്  ചെരച്ച  ളചെയ്യണളമനയ്  ആവശേര്യളപടയ്  സരവ്വശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതനാമസയ്,
വനി. ളകേ. ഇബനാഹനിന്നും കഞയ്, അനൂപയ് കജക്കബയ് എനസ്പീ അന്നുംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരന്നും
കനനാടസ്പീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

മത്സര്യബനനവന്നും  ഹനാരബര  എഞനിനസ്പീയറനിന്നുംഗുന്നും  കേശുവണനി  വര്യവസനായവന്നും
വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  ളജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മ):  സര,  ഇവനിളടെ  ഉനയനിക്കളപട
അടെനിയന്തരപ്രകമയതനില്   വസ്തുതനാപരമനായ  കേനാരര്യങ്ങള്  പറയനാന്  ഞനാന്  ഈ
അവസരന്നും ഉപകയനാഗനിക്കുകേയനാണയ്.  ഈ  സരക്കനാര  അധനികേനാരതനില് വരുനതനിനയ്
ളതനാട്ടുമുമ്പുള്ള  എടയ്  മനാസന്നും  ളപനാതുകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങള്  തുടെരച്ചയനായനി  അടെഞ
കേനിടെക്കുകേയനായനിരുന.  സസ്വകേനാരര്യ  ഫനാക്ടറനികേള്  ഇടെയയ്  തുറക്കുകേയന്നും  അടെയ്ക്കുകേയന്നും
ളചെയമനായനിരുന. ളപനാതുകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങള്  അടെഞകേനിടെനതുമൂലന്നും  ളതനാഴനിലനാളനികേളുളടെ
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ആനകൂലര്യങ്ങള്  നനികഷധനിക്കളപടുകേയന്നും  കടെനിവറുപയ് വര്യനാപകേമനാകകേയന്നും ളചെയനിരുന
സനാഹചെരര്യമുണനായനിരുന.  ഈ  സരക്കനാര അധനികേനാരതനില് വനയ്  മൂനയ് മനാസതനിനള്ളനില്
ബഹുമനാനളപട  മുഖര്യമനനിയളടെയന്നും  ധനകേനാരര്യ  വകപനിളന്റെയന്നും   അതനിശേക്തമനായ
ഇടെളപടെല്മൂലന്നും  ളപനാതുകമഖലയനില് നനാല്പതയ്  ഫനാക്ടറനികേള് തുറനയ് പ്രവരതനിപനിക്കനാന്
കേഴനിഞ.  അതയ്  ഇകപനാഴന്നും  പ്രവരതനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഓണന്നുംവളര
പ്രവരതനിപനിക്കനാനള്ള കതനാടണനി ളപനാതുകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങള്ക്കയ് ലഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതനിനനാല്
തുടെരച്ചയനായനി പ്രവരതനിക്കുന്നും. ആദര്യന്നും ഫനാക്ടറനി തുറനനിടയ് ഇടെയയ് ഒരു ഗര്യനാപ്പുണനായനിരുളനങനിലന്നും
ഇകപനാള്  തുടെരച്ചയനായനി  പ്രവരതനിച്ചുതുടെങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  ആളകേ  894  സസ്വകേനാരര്യ
ഫനാക്ടറനികേളനാണയ് കകേരളതനിലള്ളതയ്.  അതനില്  428  ഫനാക്ടറനികേളുന്നും ഇകപനാള് തുറനയ്
പ്രവരതനിക്കുകേയനാണയ്.  ബനാക്കനിയള്ളതയ്  അന്പതുന്നും എഴപതുന്നും ളതനാഴനിലനാളനികേളുമനായനി
പ്രവരതനിക്കുന  ളചെറുകേനിടെ  ഫനാക്ടറനികേളനാണയ്.  പ്രമുഖ  വര്യവസനായനികേളനില്  രണയ്
മനാകനജുളമന്റുകേള് മനാത്രകമ തുറക്കനാളതയള. വനി.എല്.സനി.  (Vijayalaxmi Cashew
Company)-യളടെ  പതയ്  ഫനാക്ടറനികേളുന്നും  ളകേ.പനി.പനി.  (K.  Parameswaran  Pillai)
മനാകനജുളമന്റെനിളന്റെ മൂനയ്  ഫനാക്ടറനികേളുമനാണയ്  തുറക്കനാനള്ളതയ്.  വനി.എല്.സനി.  തുറക്കനാനനായനി
ളതനാഴനിലനാളനി  യൂണനിയനകേളുമനായനി കേരനാറുണനാക്കനിളയങനിലന്നും തുറനനിടനില.  ളകേ.പനി.പനി.
തുറക്കനാത സനാഹചെരര്യതനില് ഏളറ്റെടുക്കനാതനിരനിക്കനാന് കേനാരണമുളണങനില് കബനാദര്യളപടുതണളമനയ്
പറഞയ്  സരക്കനാര  കനനാടസ്പീസയ്  നല്കേനി.  ഇനനിയന്നും തുറക്കനാളത അടെച്ചനിടനിരുനനാല്
ഏളറ്റെടുകക്കണനിവരുളമനയ്  അറനിയനിച്ചതനിളന്റെ  അടെനിസ്ഥനാനതനില്   അവര  മറുപടെനി
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ മനാസന്നും ളകേ.പനി.പനി.  ഗ്രൂപനിളന്റെ മൂനയ് ഫനാക്ടറനികേള് തുറക്കുളമനയ്
ഉറപയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രമുഖ വര്യവസനായനികേളനില് വനി.എല്.സനി.  മനാകനജുളമന്റെനിളന്റെ
പതയ് ഫനാക്ടറനികേള് മനാത്രമനാണയ്  ഇകപനാള് അടെച്ചനിടനിരനിക്കുനതയ്. ബനാക്കനി എലനാ പ്രമുഖ
വര്യവസനായനികേളുളടെയന്നും  സസ്വകേനാരര്യ  ഫനാക്ടറനികേള്  ഇകപനാള്  തുറനനിട്ടുണയ്.  ളചെറുകേനിടെ
വര്യവസനായനികേള്  മനാത്രമനാണയ്  ഇകപനാള്  ഫനാക്ടറനികേള്  അടെച്ചനിടനിരനിക്കുനതയ്.  അതയ്
ളചെറുകേനിടെ വര്യവസനായനികേളുളടെ പ്രശ്നമല, കതനാടണനി ലഭര്യതയളടെ പ്രശ്നമനാണയ്.  ഇകപനാള്
കകേന്ദ്ര സരക്കനാര ഏരളപടുതനിയ എകക്സൈസയ് ഡഡ്യൂടനിയളടെ ഫലമനായനി കതനാടണനിയളടെ
വനില വളളര വരദനിച്ചു. അങ്ങളന വരദനിച്ച സനാഹചെരര്യതനില്, ളചെറുകേനിടെ വര്യവസനായനികേള്
ഇനയ്  കനരനിടുന  ഏറ്റെവന്നും  വലനിയ  പ്രശ്നന്നും,  അവരക്കയ് പ്രവരതനമൂലധനമനായനി
രണ്ടുകകേനാടെനി രൂപവളരയനാണയ് പല ബനാങ്കുകേളുന്നും  നല്കനതയ്; എനനാല് നൂറ്റെനിയന്പതയ്
ടെണ് കതനാടണനി എടുക്കണളമങനില് മൂകനനാ നനാകലനാ കകേനാടെനി രൂപ കവണന്നും.  അവരുളടെ
ളകഡനിറ്റെനില് നനില്ക്കുന തുകേ രണയ് കകേനാടെനി രൂപയനാണയ്.  കേഴനിഞ കളറ നനാളുകേളനായനി
അടെഞകേനിടെനതുളകേനാണയ്  പലനിശേളയലനാന്നുംകൂടെനി  അവരക്കയ്  വലനിയ ബനാദര്യതയനാണയ്.
ഇക്കനാരര്യതനില്  ളചെറുകേനിടെ  വര്യവസനായനികേളള  സന്നുംബനനിച്ചനിടെകതനാളന്നും  വലനിയ
പ്രശ്നമുണയ്. ബനാങ്കുകേളുമനായനി ബനളപടയ് ബഹുമനാനളപട  മുഖര്യമനനി രണയ് പ്രനാവശേര്യവന്നും
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ഞനാന് നനാലയ് പ്രനാവശേര്യവന്നും കയനാഗന്നും  വനിളനിച്ചനിരുന. ഏറ്റെവന്നും ഒടുവനില് വനിളനിച്ച കയനാഗതനില്
ബനാങ്കുകേള്  ജനവനിനനായനിട്ടുള്ള  സസ്വകേനാരര്യ  മുതലനാളനിമനാരക്കയ്  റസ്പീകഫനനാന്സനിന്നുംഗയ്
നല്കേനാന്  സനദമനാളണനയ്  അറനിയനിച്ചനിട്ടുണയ്.  അങ്ങളന  ഇരുപതനിയകഞനാളന്നും
ഫനാക്ടറനികേള് തുറക്കുന തരതനികലയയ്  കേഴനിഞ ഒരു മനാസതനിനനിടെയനിലനാണയ്  ചെരച്ച
നടെനതയ്.  അവര  രൂപ ളകേനാടുക്കനാളമനയ് സമ്മതനിച്ചനിട്ടുണയ്.  എനനാല്  ബനാങ്കുകേളുളടെ
പലനിശേ ഡഡ്യൂ ആകകമനാള് പതനിളനടയ്  ശേതമനാനന്നും മുതല് ഇരുപതു ശേതമനാനന്നും  വളര
പലനിശേ ആകകേയനാണയ്.  അക്കനാരര്യതനില് ഒരു കപനാസനിറ്റെസ്പീവനായ നനിലപനാടെയ് ളചെറുകേനിടെ
വര്യവസനായനികേകളനാടെയ് ബനാങ്കുകേള് സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതുണയ്.   ളകേനാള്ളപലനിശേയനാകകമനാള്
അവരുളടെ എമമൗണയ് വലനാളത കൂടുന.  അതനില് അവളര സഹനായനികക്കണതുളണനയ്
മനസനിലനാക്കനി  സരക്കനാരകൂടെനി  ഇടെളപടതനസരനിച്ചയ്  ബനാങ്കുകേള് അതയ്  കേണ്സനിഡര
ളചെയ്യനാളമനയ്  പറഞനിട്ടുണയ്.  അതനികലയ്ക്കുള്ള  ചെരച്ച  നടെക്കുകേയനാണയ്.  ളചെറുകേനിടെ
വര്യവസനായനികേള് കനരനിടുന മളറ്റെനാരു പ്രശ്നന്നും,  കട്രേഡരമനാര അന്പകതനാ നൂകറനാ ടെണ്
കതനാടണനി അവരക്കയ് വലനിയ വനിലയനായനിരനിക്കുന്നും നല്കനതയ്; അവരക്കതയ്  തനാങ്ങനാനനാകേനില.
കേടെമനായനി   നല്കകേയനാളണങനില്  പരനിപയ്  ഇവരക്കുതളന  കേനിടണന്നും.  കതനാടണനിക്കയ്
വനില കൂടുതലന്നും പരനിപനിനയ് വനില കറച്ചുന്നും ളചെറുകേനിടെ വര്യവസനായനികേളള ളകേനാള്ളയടെനിക്കുന
കട്രേകഡഴയ് വനിന്നുംഗയ് വളരനവരുന സനാഹചെരര്യതനില്  ഈ പ്രശ്നന്നും പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്
സരക്കനാര തുടെരച്ചയനായനി ഇടെളപട്ടുളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതനാമസയ്  അടെനിയന്തരപ്രകമയന്നും  ളകേനാണ്ടുവനതനില്   എനനിക്കയ്
സകന്തനാഷമുണയ്.  കേനാരണന്നും   സരക്കനാര എളന്തനാളക്കയനാണയ് ളചെയളതനയ് കൃതര്യമനായനി
പറയനാനള്ള അവസരമുണനായനി.   ഇകപനാള് സരക്കനാര കൃതര്യമനായനി ഇടെളപട്ടുളകേനാണയ്
ളചെറുകേനിടെ  വര്യവസനായനികേളുളടെ  പ്രശ്നന്നും  പരനിഹരനിക്കുനതനിനനായനി  കകേരളതനില്  ഒരു
കേനാഷഡ്യൂ  കബനാരഡയ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനനിച്ചു.   ളകേനാലന്നും  ആസ്ഥനാനമനായനി  ഒരു
കേനാഷഡ്യൂ  കബനാരഡയ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കണളമനതയ്  കേഴനിഞ  കേനാല്  നൂറ്റെനാണനായനി  കകേരള
സരക്കനാര കേക്ഷനിരനാഷസ്പീയ കഭദളമകനര്യ കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ളമന്റെനികനനാടെയ്  ആവശേര്യളപടുന
കേനാരര്യമനാണയ്. അനയ് ഭരണതനിലണനായനിരുന യ.പനി.എ. ഗവണ്ളമന്റുന്നും  ഇകപനാഴളത
എന്.ഡനി.എ.  ഗവണ്ളമന്റുന്നും കേശുവണനിളതനാഴനിലനാളനികേകളനാടെയ്  കപനാസനിറ്റെസ്പീവനായ
നനിലപനാടെല സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതയ്.  അവര കബനാരഡയ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കനാന് സനദമലനാത
സനാഹചെരര്യതനില്  ഈ  പ്രതനിസനനി  കനരനിടെനാന്  കകേരള  സരക്കനാര  ഇകപനാള്
സനദമനായനിരനിക്കുകേയനാണയ്.   അതനിളന്റെ  ഭനാഗമനായനി   കതനാടണനി  വനാങ്ങനി  ളചെറുകേനിടെ
മുതലനാളനിമനാരക്കുകൂടെനി  നല്കേണന്നും.  ളപനാതുകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങള് മനാത്രന്നും  പ്രവരതനിച്ചനാല്
കപനാരനാ  എന നനിലയനിലള്ള  ഒരനിടെളപടെല്  ചെരനിത്രതനിലനാദര്യമനായനി  ഈ  ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ
കേനാലത്തുണനായനി.  ളചെറുകേനിടെ  വര്യവസനായനികേളളക്കൂടെനി  സന്നുംരക്ഷനിക്കനാന് എന്തുളചെയ്യണളമനയ്
ആകലനാചെനിച്ചുളകേനാണയ് ഒരു എസയ്.പനി.വനി.  (Special  Purpose Vehicle)  രൂപസ്പീകേരനിക്കനാന്
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കേര്യനാബനിനറ്റെനില് തസ്പീരുമനാനളമടുത്തു.  അതനിളന്റെ ഭനാഗമനായനി ഇകപനാള് ചെരച്ച നടെക്കുകേയനാണയ്.
ളറഗുകലറ്റെറനി  സസ്വഭനാവകതനാടുകൂടെനി  ളചെറുകേനിടെ  മുതലനാളനിമനാരക്കുകൂടെനി കതനാടണനി   നല്കനതനിളനപറ്റെനി
ആകലനാചെനിക്കുകേയന്നും   സരക്കനാര  ആ  തസ്പീരുമനാനളമടുക്കുനതനിനമുമയ്  ഐ.ആര.സനി.
(Industrial Relations Committee)  വനിളനിക്കുകേയന്നും ളചെയ.   സനാധനാരണ ഐ.ആര.സനി.
കൂടുനതയ് ളതനാഴനിലനാളനികേളുളടെ കൂലനിയമനായനി ബനളപകടനാ കബനാണസയ് ചെരച്ചയ്കക്കനാ
മനാത്രമനാണയ്.  ഇകപനാള്  വര്യവസനായപ്രശ്നന്നും ചെരച്ച ളചെയ്യനാന് ഐ.ആര.സനി. കൂടെനി. എലനാ
കട്രേഡയ്  യൂണനിയന്  പ്രതനിനനിധനികേളുമനായന്നും  വര്യവസനായ  പ്രമുഖനനാരുമനായന്നും  കൂടനായനി
ആകലനാചെനിച്ചകപനാള്   സരക്കനാര  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന  കേനാഷഡ്യൂ  കബനാരഡനികനനാടെയ്  പ്രമുഖ
വര്യവസനായനികേളളലനാന്നും  സഹകേരനിക്കനാന്  തയ്യനാറനാളണനയ്  അറനിയനിച്ചു.  കേമനനി  ആക്ടനസരനിച്ചനാണയ്
എസയ്.പനി.വനി.  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതയ്.  അവരകൂടെനി ളഷയര എടുത്തുളകേനാണയ്  സരക്കനാരുന്നും
സസ്വകേനാരര്യ  മുതലനാളനിമനാരുമനായനി  കചെരനയ്  നര്യനായമനായ  വനിലയയ്  കതനാടണനി  വനാങ്ങനാന്
കേഴനിയകമനാ  എനതനിളനക്കുറനിച്ചനാണയ്  ഇകപനാള്  ആകലനാചെനിക്കുനതയ്.  അതനിളന്റെ  ഭനാഗമനായനി
എസയ്.പനി.വനി.യളടെ ചെരച്ച നടെനളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. 16-5-2017-ലനാണയ് ഐ.ആര.സനി.
കൂടെനിയതയ്.  ഐ.ആര.സനി.-യളടെ തസ്പീരുമനാനളതത്തുടെരനയ്  പ്രനിന്സനിപല്  ളസകടറനി
(കേനാഷഡ്യൂ)ളയയന്നും  എക്സൈയ്കപനാരടയ്  ളപ്രനാകമനാഷന്  കേമൗണ്സനിലനിളനയന്നും  പ്രമുഖ
വര്യവസനായനികേളളയന്നും  ബനാങ്കുകേളളയളമലനാന്നും  ഉള്ളപടുതനി  രണയ്  ദനിവസന്നുംമുമയ്  ഒരു
കയനാഗന്നും  കചെരനനിരുന.  കേനാഷഡ്യൂ  കബനാരഡനിളന്റെ  രൂപസ്പീകേരണളതപറ്റെനി  കേര്യനാബനിനറ്റെയ്
തസ്പീരുമനാനനിളച്ചങനിലന്നും അതനിളന്റെ മറ്റെയ് വനിശേദനാന്നുംശേങ്ങള് ചെരച്ചയനിലനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഈ
സരക്കനാര  അധനികേനാരതനില്  വനതനിനകശേഷന്നും  ളപനാതുകമഖലയനിളല  രണയ്
സ്ഥനാപനങ്ങള്ക്കുകൂടെനി കേഴനിഞ വരഷന്നും  80 കകേനാടെനി രൂപ  നല്കേനി.  ഈ വരഷന്നും വസ്പീണ്ടുന്നും
ബഡ്ജറ്റെനില്  70  കകേനാടെനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ്.  കേനാഷഡ്യൂ  കകേനാരപകറഷനയ്
ദസ്പീരഘകേനാലമനായണനായനിരുന 80 കകേനാടെനി രൂപയളടെ ബനാദര്യത  സരക്കനാര ഏളറ്റെടുതയ്
ളകേനാടുത്തുതസ്പീരതനിട്ടുണയ്. ളപനാതുകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങള് ഇകപനാള് സനാമതനികേമനായനി
നല നനിലയനിലനാണയ്.  അയ്യനായനിരന്നും ടെണ് കതനാടണനി നനിലവനില്  കേനാഷഡ്യൂ കകേനാരപകറഷളന്റെ
കേയ്യനിലള്ളതുളകേനാണയ് ഓണന്നുംവളര തുടെരച്ചയനായനി പ്രവരതനിക്കനാന് കേഴനിയന്നും, കേനാളപകന്നും
തുറനയ് പ്രവരതനിക്കുനതനായനിരനിക്കുന്നും.  സസ്വകേനാരര്യ കമഖലയളടെ പ്രശ്നന്നും പരനിഹരനിക്കനാന്
സരക്കനാര കൃതര്യമനായനി  ഇടെളപടുകേയനാണയ്.  അതുളകേനാണയ് ഇകപനാള് അടെനിയന്തരമനായനി
സഭ നനിരതനിവച്ചയ് ചെരച്ച ളചെകയ്യണ കേനാരര്യമനില.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതനാമസയ്:  സര,  കകേരളതനിളല ഏകേകദശേന്നും രണര ലക്ഷതനിലധനികേന്നും
വരുന കേശുവണനി ളതനാഴനിലനാളനികേള് മഹനാദുരനിതതനിലനാണയ്. ഇവനിളടെ ബഹുമനാനളപട
മനനി പറഞതനസരനിച്ചയ് കക്ഷമനനിധനിയനില് പണമടെയ്ക്കുന 834-ഓളന്നും ഫനാക്ടറനികേളനില്
ഏകേകദശേന്നും  പകതനികയനാളന്നും  അടെഞയ്  കേനിടെക്കുകേയനാണയ്.  ഈ  ഫനാക്ടറനികേളനിളല
ളതനാഴനിലനാളനികേളനില് മഹനാഭൂരനിപക്ഷന്നും വരുന സസ്പീ ളതനാഴനിലനാളനികേളുളടെ സ്ഥനിതനി വളളര
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ദയനസ്പീയമനാണയ്.  ഇക്കനാരര്യന്നും  ചൂണനിക്കനാണനിച്ചയ്  ബഹുമനാനളപട   ഉമ്മന്  ചെനാണനിയളടെ
കനതൃതസ്വതനിലള്ള കേനാഷഡ്യൂ വരകക്ക ഴയ്  കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ ഒരു സമരന്നും  ളസകകടറനിയറ്റെനിന
മുനനില്  നടെക്കുകേയനാണയ്.  ബഹുമനാനളപട  മനനി  ളപനാതുകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങളുളടെ
കേനാരര്യന്നും  ഇവനിളടെ  പറഞ.  ഏകേകദശേന്നും  400-450 ഓളന്നും  ഫനാക്ടറനികേള്  അടെഞയ്
കേനിടെക്കുകേയനാണയ്.  അതുകപനാളല  തുറക്കനാത  ഫനാക്ടറനികേള്  ഏളറ്റെടുക്കുനതനിനയ്  കനനാടസ്പീസയ്
നല്കേനിയതയ് നലകേനാരര്യന്നും തളനയനാണയ്; അതനിളന ഞങ്ങള് സസ്വനാഗതന്നും ളചെയകേയനാണയ്.
ദസ്പീരഘകേനാലന്നും അടെച്ചനിട  ഫനാക്ടറനികേളനിളല ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ് അവരുളടെ കൂലനിയളടെ
40  ശേതമനാനന്നും കല ഓഫയ്  കകേനാമന്കസഷകനനാ അളലങനില് കകനാഷര  കകേനാമന്കസഷകനനാ
നല്കേണളമന  ആവശേര്യന്നും  സരക്കനാര  ശദനിച്ചനിടനില.  അതുകപനാളല  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്
ചെനാണനി സരക്കനാര  അധനികേനാരളമനാഴനിയകമനാള്  ളതരളഞടുപയ് പ്രഖര്യനാപനിച്ചതനിനനാല്
നല്കേനാന് കേഴനിയനാളത കപനായ  2,500 രൂപയളടെ ആനകൂലര്യവന്നും സമൗജനര്യ കറഷനന്നും
ഈ  നനിമനിഷന്നും  വളര   നല്കേനിയനിടനില.  ഇ.എസയ്.ഐ.   എലനാവനിധ  ചെനികേനിത്സനാ
സഹനായങ്ങളുന്നും  നനികഷധനിച്ചനിരനിക്കുകേയനാണയ്;  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  സൂപര  ളസഷര്യനാലനിറ്റെനി.
മനാരകേകരനാഗങ്ങള്ക്കുള്ള  ചെനികേനിത്സനാ  സമൗകേരര്യങ്ങള്  എനനിവ  നല്കനനില.  കകേന്ദ്ര
സരക്കനാരനിളന്റെ  ഇ.എസയ്.ഐ.  കകേനാരപകറഷനയ്  ഒരു  നയമുണയ്.  പകക്ഷ  അതനില്
ഫലപ്രദമനായനി  സന്നുംസ്ഥനാന  സരക്കനാരനിനയ്  ഇടെളപടെനാന്  കേഴനിഞനിടനില.  തുറന
ഫനാക്ടറനികേളളക്കുറനിച്ചയ്  അങ്ങയ്  പറയകേയണനായനി.  39  ഹനാജര ഉളണങനില് ഇ.എസയ്.ഐ.
ആനകൂലര്യന്നും  ലഭനിക്കുന്നും എനതനിളന്റെ സ്ഥനാനതയ്,  രണയ്  78  വസ്പീതന്നും,  നൂറ്റെനി അന്പതനിയനാറയ്
ഹനാജര  ഉളണങനില്  മനാത്രകമ  ആ  ചെനികേനിത്സനാസമൗകേരര്യന്നും  ലഭനിക്കൂ  എനതുകേനാരണന്നും
വലനിളയനാരു ദുരനിതമനാണയ് ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കുണനായതയ്.  മനാരകേ കരനാഗങ്ങള്,  അപകേടെങ്ങള്
എനനിവമൂലന്നും ഇ.എസയ്.ഐ. ആനകൂലര്യന്നും ലഭനിക്കനാത ഗുരുതരമനായ സനാഹചെരര്യമനാണയ്
ഇനള്ളതയ്.  അതുകപനാളല പനാരനിപള്ളനി ളമഡനിക്കല് കകേനാകളജനികനനാടെയ് ഈ  സരക്കനാരനിളന്റെ
സമസ്പീപനന്നും എന്തനാളണനയ് ഞനാന് പ്രകതര്യകേന്നും പറകയണതനിലകലനാ. അതുന്നും ഈ കമഖല
അനഭവനിക്കുന  ഒരു  പ്രധനാനളപട  പ്രശ്നമനാണയ്.  കപ്രനാവനിഡന്റെയ്  ഫണ്ടുന്നും  ളപന്ഷനന്നും
പത്തു  ളകേനാലന്നും   സരവസ്പീസന്നും  എനള്ളതയ്  3,650  ഹനാജര  എനയ്  മനാറ്റെനിയകപനാള്
ഏകേകദശേന്നും 30 വരഷന്നും കജനാലനി ളചെയ്ളതങനില് മനാത്രകമ  അത്രയന്നും ഹനാജര  ലഭനിക്കൂ
എന നനിലവന.  അകതനാളടെനാപന്നും  കബസനികേയ് സനാലറനിയളടെ  12  ശേതമനാനന്നും പനി.എഫയ്.-ഉന്നും
4.75  ശേതമനാനന്നും  ഇ.എസയ്.ഐ.-യന്നും.  ഇളതനാനന്നും തുറന  പ്രവരതനിക്കുന ഫനാക്ടറനികേള്
നല്കനനില എനതയ് ബഹുമനാനളപട മനനിക്കയ് അറനിയനാവന വസ്തുതയനാണയ്.  ളഷലനിന്നുംഗയ്,
പസ്പീലനിന്നുംഗയ്,  കഗ്രഡനിന്നുംഗയ് എനനിവയനില്  ഒരു ഡനി.എ. 23.93  രൂപയനാളണനനിരനിളക്ക 8  രൂപയന്നും
10  രൂപയളമനാളക്ക  നല്കന ഫനാക്ടറനികേളനാണയ് മഹനാഭൂരനിപക്ഷവന്നും.  അകതനാളടെനാപന്നും
ളഷലനിന്നുംഗനിനയ് 36.19 രൂപയ്ക്കുപകേരന്നും 25-ഉന്നും 26-ഉന്നും  രൂപയനാണയ് നല്കനതയ്. തല്ലുപടെനി
ഒരു കേനികലനായയ്  31.63  രൂപയനാണുള്ളതയ്.  എനനാല് 25 രൂപകപനാലന്നും  നല്കനനില.
അതുകപനാളല  6   ദനിവസളത ളതനാഴനിലനിനയ്  രകണനാ മൂകനനാ ഹനാജരനാണയ്  ഇകപനാള്
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നല്കേനിളക്കനാണനിരനിക്കുനതയ്.  ഇങ്ങളന  ഈ  കമഖല  വലനാളതനാരു  പ്രതനിസനനി
കനരനിടുകേയനാണയ്. ഞനാന് പഴയ ഒരു കഡനാക്ടറുളടെ പ്രസനാവന വനായനിക്കനാന്നും. “രനാവനിളല
ഏഴയ് മണനികയനാളടെ സസ്പീ ളതനാഴനിലനാളനികേളുളടെ വരവനായനി.  വസ്പീടനിലനിരുനനാല് ഒരു മഴയളടെ
ആരവന്നും കപനാളലയള്ള ശേബ്ദപ്രതസ്പീതനി കതനാനന്നും.  ആരതലച്ചുവരുന കേനാലവരഷന്നുംകപനാളല;
പനിളനനാരു ഒഴക്കനാണയ്.  കറനാഡയ്  നനിറഞകേവനിഞയ്  ഈ ഒഴക്കയ്  എടയ്  മണനികയനാളടെ
അവസനാനനിക്കുന്നും.  പുള്ളനികക്കലനി ഉടുതയ് നനിറന്നും മങ്ങനിയ ബമൗസനിടയ് കറനാഡയ് നനിറഞയ്
തനിക്കനിതനിരക്കനിയള്ള ആ കപനാക്കയ്...”ആ കപനാക്കയ്  അവസനാനനിച്ചനികല ളകേനാലതയ്.
ബഹുമനാനളപട മനനിയളടെ നനാടനില് ഈ കപനാക്കനികപനാള് കേനാണനാനകണനാ; എത്രകയനാ
ലക്ഷന്നും  ളതനാഴനിലനാളനികേളനാണയ്  പടനിണനി  കേനിടെക്കുനതയ്.  ബഹുമനാനളപട  മനനി  കകറ
കേനാരര്യങ്ങള് പറഞ.   2016-ളല  കബനാണസയ്  പ്രഖര്യനാപനിക്കനാന്  ഈ സരക്കനാരനിനയ്
കേഴനിഞനിട്ടുകണനാ;  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചെനാണനി  സരക്കനാര  അധനികേനാരളമനാഴനിയകമനാള്
20  ശേതമനാനന്നും  കബനാണസന്നും  2.5  രൂപ  എക്സൈയ്കഗ്രഷര്യയന്നും  പ്രഖര്യനാപനിച്ചനിരുന.  ഈ
സരക്കനാരനിനയ്  കബനാണസയ്  പ്രഖര്യനാപനിക്കനാന്  കേഴനിഞനിട്ടുകണനാ;  ഈ  സരക്കനാര
കേശുവണനി  നയന്നും  പ്രഖര്യനാപനികച്ചനാ;  ളതരളഞടുപനില്  100  ശേതമനാനന്നും  വനിജയന്നും
കനടെനിതനനികല;  ഒരു ശേതമനാനന്നും   ആനകൂലര്യളമങനിലന്നും  പനാവളപട ളതനാഴനിലനാളനിക്കയ്
നല്കേകണ? സരക്കനാര അടെച്ചനിട കകേനാരപകറഷളന്റെയന്നും കേനാളപക്സൈനിളന്റെയന്നും ഫനാക്ടറനികേള്
തുറന എനതയ് നല കേനാരര്യന്നും തളനയനാണയ്.  ഞങ്ങള് അതനിളന സസ്വനാഗതന്നും ളചെയ്യന.
അതയ്  സരക്കനാരനിളന്റെ  കേടെമയനാണയ്.  പകക്ഷ  സസ്വകേനാരര്യ  മുതലനാളനിമനാകരനാടെയ്  എന്തയ്
നനിലപനാടെനാണയ്  നനിങ്ങളളടുതതയ്?  25,000  ഏക്കറനില്  കൃഷനി  വര്യനാപനിപനിക്കുളമനയ്
ബഹുമനാനളപട  മനനി  പ്രഖര്യനാപനിച്ചനികല.  എന്തയ്  നടെപടെനിയണനായനി?  ഇവനിടെളത
വര്യവസനായങ്ങള് ഒളനനാനനായനി   ആനനാ പ്രകദശേനികലയയ്  കപനാകകേയനാണയ്.  ആനനാ
പ്രകദശേനിളല ഒരു മനനി ളകേനാലത്തുവനയ് വര്യവസനായനികേളള ക്ഷണനിച്ചുളകേനാണ്ടുകപനായനി.
എത്ര  കപര  കപനാളയനയ്   ബഹുമനാനളപട  മനനിക്കയ്  അറനിയനാമകലനാ.  ളപന്ഷന്
ഏകേസ്പീകേരനിച്ചതനിളന്റെ ഫലമനായനി ഓകരനാ കേശുവണനി ളതനാഴനിലനാളനിക്കുന്നും 400 രൂപ വസ്പീതന്നും
നഷ്ടമനാണയ്.  ളപന്ഷന്  ഏകേസ്പീകേരനിച്ചതനിലൂളടെ  വനികേലനാന്നുംഗര,  വൃദര,  വനിധവകേള്
എനനിവരുളടെ  ആനകൂലര്യതനിലനാണയ്  കേയ്യനിട്ടുവനാരനിയതയ്.  അതയ്  മടെക്കനിളക്കനാടുക്കനാന്
നനിങ്ങള് തയ്യനാറനാകകമനാ;  കനരളത കേനാഷഡ്യൂ കബനാരഡനിളനക്കുറനിച്ചയ് പറഞ.  കേനാഷഡ്യൂ
കബനാരഡനില്  എളന്തങനിലന്നും  നടെപടെനി  ഉണനാകയനാ?  വനി.എല്.സനി.  അടെക്കമുള്ള
ഫനാക്ടറനികേള്ളക്കതനിളര  ഞങ്ങള്  നടെപടെനി   സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിടനിളലനയ്  ബഹുമനാനളപട  മനനി
ഇവനിളടെ പറഞ. ഇതയ് (ഒരു കേടെലനാസയ് ഉയരതനിപനിടെനിച്ചു) ബഹുമനാനളപട മുഖര്യമനനി
വനിളനിച്ചുകൂടനിയ  കയനാഗതനില്  സനി.ഐ.ടെനി.യ.  നടെതനിയ  സമരന്നും  പനിന്വലനിച്ചുളകേനാണ്ടുള്ള
വരുമനാനമനാണയ്. വനി.എല്.സനി. ഫനാക്ടറനികേള് തുറക്കനാന് ധനാരണ. കേശുവണനി ളതനാഴനിലനാളനികേളുളടെ
ഐതനിഹനാസനികേ  സമരതനിനയ്  സമ്പൂരണ്ണ  വനിജയന്നും.  മുഖര്യമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറനായനി
വനിജയനമനായനി  നടെതനിയ  ചെരച്ചളയത്തുടെരനയ്  സന്നുംസ്ഥനാനളത  15  ഫനാക്ടറനികേളുന്നും
332/2020
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മനാരച്ചയ്  15-നകശേഷന്നും  തുറക്കുളമനയ്  ഉറപയ്.  ആ  ഉറപ്പുതളനയനാണയ്  ഇകപനാള്
ബഹുമനാനളപട  മനനി  വസ്പീണ്ടുന്നും പറഞനിരനിക്കുനതയ്.  100  ശേതമനാനവന്നും  ഈ പ്രശ്നന്നും
പരനിഹരനിക്കനാന്  സരക്കനാരനിനയ്  കേഴനിഞനില  എനല  ഞനാന്  കറ്റെളപടുത്തുനതയ്.
50  ശേതമനാനന്നുംകപനാലന്നും  പരനിഹരനിക്കനാന് ഈ സരക്കനാരനിനയ്  കേഴനിഞനില എനള്ളതനാണയ്.
അകതസമയന്നും ളസന്റെയ് കമരസ്പീസയ്, പ്രശേനാന്തനി, കടെസയ് നടയ്, മനാരക്കയ് തുടെങ്ങനിയ ഫനാക്ടറനികേള്
അവനിളടെ  നനനായനി  പ്രവരതനിക്കുനണയ്.  ആ പ്രധനാന ഫനാക്ടറനികേള്ക്കയ്  പ്രവരതനിക്കനാന്
സസ്വനാധസ്പീനമുള്ളകപനാള്  പനാവളപട  ളതനാഴനിലനാളനികേളുള്ള  ബനാക്കനി  ഫനാക്ടറനികേള്
എന്തുളകേനാണനാണയ് പ്രവരതനിപനിക്കനാന് കേഴനിയനാതതയ്;  സരക്കനാരനിനയ് ഇക്കനാരര്യതനില്
എന്തുളകേനാണനാണയ് ശേക്തമനായ നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കനാന് സനാധനിക്കനാതതയ്? കകേനാണ്ഗ്രസനിനയ്
മുന്തൂക്കമുള്ള  1969-ളല അചെച്യുതകമകനനാന്  സരക്കനാരനാണയ്  കകേരളതനിളന്റെ ചെരനിത്രതനില്
ആദര്യമനായനി ധസ്പീരമനായ തസ്പീരുമനാനളമടുതയ്  36  ഫനാക്ടറനികേള് കദശേസനാല്ക്കരനിച്ചതയ്.  ആ
നടെപടെനിയനികലയയ്  കപനാകേനാന്  നനിങ്ങള്  തയ്യനാറുകണനാ;  ഇനന്നും  അതനിളന്റെ  കമനനി
നടെനിക്കുകേയലനാളത  പുതനിയതനായനി  എളന്തങനിലന്നും  കേനാരര്യങ്ങള്  ളചെയ്യനാന്  നനിങ്ങള്ക്കയ്
കേഴനിയനകണനാ?  അതുകപനാളല   1969-ല്   യശേശഃശേരസ്പീരനനായ  സനി.  എന്നും.  സസ്പീഫന്
ളകേനാണ്ടുവന പദതനിളയപറ്റെനി അന നനിങ്ങള് അവനിളടെ മുഴവന് മുദനാവനാകേര്യന്നും വനിളനിച്ചു.
സസ്പീഫന് പദതനി അറബനിക്കടെലനില് എനനാണയ് മുദനാവനാകേര്യന്നും വനിളനിച്ചതയ്.  പകക്ഷ ആ
പദതനികേളളനാളക്കയനാണയ്  ഇനയ്  വനിജയനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  കേശുവണനി  സനാധനാരണക്കനാരനികലയയ്
എതനിക്കുനതനിനനായനി  ജനിലകതനാറുന്നും കേനാഷഡ്യൂ ബൂത്തുകേള് ആരന്നുംഭനിക്കുളമനയ് പറഞ.
അതയ് ആരന്നുംഭനിക്കനാന് സനാധനികച്ചനാ;  അവനിളടെനനിനയ്  10  ശേതമനാനന്നും അന്നുംഗസ്പീകേനാരന്നും കേനിടനി,
കട്രേഡയ്  യൂണനിയന്  രന്നുംഗളത  മനനി  വന.  എന്തയ്  കനടമുണനായനി;  കകേരളതനില്
എല്.ഡനി.എഫയ്.ളന്റെ രണയ്  സരക്കനാരനിളന്റെ ഭരണകേനാലത്തുന്നും ധനാരനാളന്നും   കേശുമനാവനിന്
കത വനിതരണന്നും ളചെയ.  എവനിളടെകപനായനി കതനാടണനി;  അതനിനയ് ളചെലവഴനിച്ച പണന്നും
തനിരനിളകേ ലഭനിക്കുനകണനാ; പുതനിയ എളന്തങനിലന്നും പദതനിയകണനാ? ഈ കേനാരര്യങ്ങളള
സന്നുംബനനിച്ചയ്  വര്യക്തതകയനാളടെയള്ള  സമസ്പീപനമുണനാകേണന്നും.  ഈ  വനിഷയന്നും  അവതരനിപനിച്ചതനിലൂളടെ
ഇതുമനായനി  ബനളപട  കേനാരര്യങ്ങള്  പറയനാന്  സകന്തനാഷകമയളളവനയ്  ബഹുമനാനളപട
മനനി പറഞ.  ഞനാനതനിളന സസ്വനാഗതന്നും  ളചെയന.   നമുക്കനിളതനാരു ചെരച്ചയനാക്കനി
മനാറ്റെനാന്നും.  എന്തുളകേനാണയ്  ഒരു ചെരച്ച പനാടെനില;  ഇത്രയന്നും  ഗുരുതരമനായ പ്രശ്നമനാണകലനാ?
പനാവളപട  ളതനാഴനിലനാളനികേളുളടെ  എലനാ  ആനകൂലര്യങ്ങളുന്നും  നനികഷധനിക്കുന.  മനിനനിമന്നും
കൂലനി  നല്കനനില. ളതനാഴനിലനാളനികേളള പുറതയ് നനിരതനിയനിരനിക്കുന. ഇക്കനാരര്യന്നും  സഭ
നനിരതനിവച്ചയ് ചെരച്ച ളചെയ്യണളമന ആവശേര്യന്നും ഞനാന് മുകനനാട്ടു വയ്ക്കുകേയനാണയ്.

മത്സര്യബനനവന്നും  ഹനാരബര  എഞനിനസ്പീയറനിന്നുംഗുന്നും  കേശുവണനി  വര്യവസനായവന്നും
വകപ്പുമനനി (ശസ്പീമതനി ളജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മ): സര,  ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതനാമസയ് ഇവനിളടെ
ഉനയനിച്ച പ്രശ്നങ്ങള് പലതുന്നും, ഇ.എസയ്.ഐ., പനി.എഫയ്. എനനിവ, ഈ  സരക്കനാരനിനയ്
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ളചെയ്യനാന്  കേഴനിയന  കേനാരര്യങ്ങളല.  ഇ.എസയ്.ഐ.-യളടെ  കേനാരര്യതനില്  ഇകപനാള്
പുതനിളയനാരു കഭദഗതനി വനനിട്ടുണയ്. തുടെരച്ചയനായനി 78 ദനിവസന്നും കജനാലനി ളചെയനവരക്കയ്
156  അറ്റെന്ഡന്സയ്   എനനാണയ്   അകദ്ദഹന്നും  പറഞതയ്.  അങ്ങളനയല  ഇകപനാള്
വനനിട്ടുള്ളതയ്.  തുടെരച്ചയനായനി  രണയ്  വരഷന്നും  നനാലയ്  കടെണ്,  ഇ.എസയ്.ഐ.  അടെയ്ക്കുന
നനാലയ് കടെണുണയ്, ആ നനാലയ് കടെണനില് 200 അറ്റെന്ഡന്സയ് ഉള്ളവരകക്ക ഇ.എസയ്.ഐ.
ആനകൂലര്യമുള  എനനാണയ്  ഇകപനാള്   കകേന്ദ്ര  സരക്കനാര  ളകേനാണ്ടുവന  നനിരകദ്ദശേന്നും.
ഏറ്റെവന്നും  ഒടുവനില്  വനനിട്ടുള്ള  നനിരകദ്ദശേന്നും  അങ്ങയളടെ  ശദയനില്  വനനിടനില
എനള്ളതനാണയ്  വസ്തുത.  കകേന്ദ്ര  സരക്കനാര  ളതനാഴനിലനാളനി  വനിരുദമനായനി  അടെനിക്കടെനി
തസ്പീരുമനാനങ്ങളളടുത്തുളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇകപനാള്  പനി.എഫയ്.ളന്റെ  കേനാരര്യതനില്
അങ്ങയ് പറഞ 3650 ദനിവസന്നും എനതയ് ശേരനിയനാണയ്. പനി.എഫയ്.ളന്റെ കേനാരര്യതനില്  10
വരഷന്നും  സരവസ്പീസള്ളവര  ളപന്ഷനയ്  അരഹരനാണയ്  എനതനായനിരുന  കനരളത
ഉണനായനിരുന  വര്യവസ്ഥ.  ഇകപനാള്  ഇന്തര്യനാ  ഗവണ്ളമന്റെയ്  ളകേനാണ്ടുവനനിരനിക്കുന
തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരന്നും 10 വരഷന്നും കപനാര, 3650 ദനിവസവന്നും കവണന്നും.  3650 ദനിവസളമന
പറഞനാല്  വരഷതനില്  365  ദനിവസവന്നും  പണനിളയടുതനാകല  പനി.എഫയ്.  ഉള
എനനാണയ്. ഒരു വരഷതനില്  ഞനായറനാഴ്ചതളന 52  ദനിവസമുണയ്. പനിളന നനാഷണല്
കഹനാളനികഡയ്സയ് എലനാന്നുംകൂടെനി വരുകമനാള് ഒരനിക്കലന്നും സനാദര്യമല. 3650 ദനിവസളത
അറ്റെന്ഡന്സയ് എനപറഞനാല്  10  വരഷമല,  അങ്ങയ് പറഞതുകപനാളല മുപകതനാ
മുപതനിയകഞനാ വരഷന്നും  ളതനാഴനില് ളചെയവര മനാത്രകമ പനി.എഫയ്.  ളപന്ഷനയ് അരഹരനാകൂ
എനതനാണയ് പുതനിയ വര്യവസ്ഥ. ഇകപനാള് പനി.എഫയ്.ലന്നും ഇ.എസയ്.ഐ.യനിലളമനാളക്ക
ളതനാഴനിലനാളനിക്കയ്  അനകൂലമനായനി  മനാറ്റെങ്ങള്  വരുന  എനനാണയ്  ഓകരനാ  ദനിവസവന്നും
ദനിനപത്രങ്ങളനില്  വനളകേനാണനിരനിക്കുന  വനാരത.  ളതനാഴനിലനാളനികേളള  എങ്ങളന
തകേരക്കനാന്നും,  നനിലനനില്ക്കുന ആനകൂലര്യങ്ങളള എങ്ങളന മനാറ്റെനാന്നും എനതനാണയ് കകേന്ദ്ര
സരക്കനാര ളകേനാണ്ടുവരുന മനാറ്റെന്നും.  അതയ് ഇവനിളടെ സഭ നനിരതനിവച്ചയ് ചെരച്ച ളചെകയ്യണ
പ്രശ്നമല.  പ്രതനിപക്ഷവന്നും  അക്കനാരര്യതനില്  സഹകേരനിക്കണന്നും.  നമുക്കയ്  ഒറ്റെളക്കടനായനി
കകേന്ദ്ര സരക്കനാരനിളന്റെ  ഈ  ളതനാഴനിലനാളനി  വനിരുദ   നയങ്ങള്ളക്കതനിളര  ശേക്തമനായ
നനിലപനാടെയ് സസ്വസ്പീകേരനിളച്ചങനില് മനാത്രകമ കകേരളതനിളല കേശുവണനി ളതനാഴനിലനാളനിക്കയ് മനാത്രമല,
കകേരളതനിളല മുഴവന്  ളതനാഴനിലനാളനിക്കുന്നും  പനിടെനിച്ചുനനില്ക്കനാന്  കേഴനിയൂ  എനതനാണയ്
വസ്തുത.  ആ പ്രശ്നമനാണയ്  അങ്ങയ് ഉനയനിച്ചതയ്.  സന്നുംസ്ഥനാന സരക്കനാരനിളന്റെ പരനിമനിതനി
അങ്ങയ് മനസനിലനാക്കുളമനയ് ഞനാന് കേരുതുകേയനാണയ്.   കേശുവണനിളതനാഴനിലനാളനികേളുളടെ
ളപന്ഷനനില് കറവയ് വരുതനിയനിടനില.  പനി.എഫയ്. ളപന്ഷന്  ലഭനിക്കുന ളതനാഴനിലനാളനിക്കുന്നും
കകേരളതനിളല കക്ഷമനനിധനി ളപന്ഷനണയ്.  കക്ഷമനനിധനി ളപന്ഷന്  600  രൂപകയയള
എനയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.  പറഞ  പ്രചെരനിപനിച്ചു.  അതനിളനതനിളര   ചെനിലര  സമരതനിനയ്
വന.  ഇകപനാള് ഞങ്ങള്  കക്ഷമനനിധനി കബനാരഡനിളന്റെ ളപന്ഷന് തുകേയനായ  1100
രൂപയന്നും  നല്കേനിക്കഴനിഞ.  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കര  അധനികേനാരതനിലള്ളകപനാള്
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ഉണനായനിരുന  600  രൂപ  ഞങ്ങള്  1000  രൂപയനാക്കുകേയന്നും  പനിളന  അതയ്  1100
രൂപയനാക്കുകേയന്നും ളചെയ. 1000  രൂപ വളരയള്ള ളപന്ഷന് ഇകപനാള്  നല്കേനിക്കഴനിഞ,
1100  രൂപ  ഏപ്രനില്   മനാസന്നും  മുതകല വരനികേയള.   കനരളത   ളതറ്റെനിദരനിപനിച്ചു
നടെതനിയ  പ്രചെനാരകവല  വസ്തുതയളലനയ്  ളപന്ഷന് കേനിടനിയകതനാടുകൂടെനി  ഇകപനാള്
ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ്   കബനാദര്യമനായനി.  മൂനനാമളത ളപന്ഷന്  600  രൂപയനാണയ്.  ഒരു
ളതനാഴനിലനാളനിക്കയ്  രണ്ടു ളപന്ഷന് കപനാകര?  രണ്ടു ളപന്ഷന്  ലഭനിക്കുനതു കൂടെനാളത
മൂനനാമളതനാരു ളപന്ഷന് കൂടെനി വരുകമനാള്,  ഞങ്ങള് അതയ് നനികഷധനിച്ചനിടനില,  അതയ്
പഴയതയ്  തളന  ഇരനിക്കളട  എന  തസ്പീരുമനാനനിച്ചു.  മൂനനാമളത  ളപന്ഷനനാണയ്
കേശുവണനിളതനാഴനിലനാളനിക്കയ്  600  രൂപയനാകനതയ്.  ഇകപനാള്  പനി.എഫയ്.  ളപന്ഷനണയ്,
കകേരളതനിളന്റെ കക്ഷമനനിധനി ളപന്ഷന് 1000 രൂപയണയ്, മൂനനാമളതനാനകൂടെനി ഉളണങനിലന്നും
അതയ്  കേടയ്  ളചെയനിടനില  എകനയള,  അതയ്  600  രൂപ എനയ്  നനില്ക്കുനകതയള.
അതുളകേനാണയ് അങ്ങയ് സഭളയ ളതറ്റെനിദരനിപനിക്കുനതയ്  വസ്തുതയല എനനാണയ് എനനിക്കയ്
പറയനാനള്ളതയ്.  ഇനയ് പുറതയ് ഒരു സമരന്നും നടെക്കുനണയ്,  ബഹുമനാനര്യനനായ ഉമ്മന്
ചെനാണനിയളടെ  യൂണനിയന്  ളസകകടറനിയറ്റെയ്  മനാരച്ചയ്  നടെത്തുകേയനാണയ്.  അതനിനകവണനി
ളതനാഴനിലനാളനികേളള  ഇറക്കനാന്  രനാവനിളല  കേനാളപക്സൈനില്  കപനായനി.  ളതനാഴനിലനാളനികേള്
ഇറങ്ങനാന്  സനദമനായനില,  പണനിമുടെക്കനി  ഇവനിളടെ  വരണളമനനാണയ്,  ഫനാക്ടറനി
തുറക്കണളമനതനാണയ് ഡനിമനാന്റെയ്.  തുറന ഫനാക്ടറനികേള്  അടെപനിച്ചയ് എന്തനിനനാണയ് ആളള
ളകേനാണ്ടുവരുനതയ്?  നനിങ്ങള് അടെഞ കേനിടെക്കുന ഫനാക്ടറനികേളനിളല ളതനാഴനിലനാളനികേളള
സന്നുംഘടെനിപനിച്ചയ് സമരന്നും ളചെയ്കതനാള. അതനാണയ് നലതയ്. മറനിച്ചയ് തുറനയ് പ്രവരതനിക്കുന
ഫനാക്ടറനി അടെച്ചയ് ഇവനിളടെ വരണളമനയ് പറഞയ് ളപരനിനനാടെയ്,  ചെനാതനനാകളന്നും കേനാളപക്സൈനിളന്റെ
ഫനാക്ടറനിക്കു മുന്പനില് ഐ.എന്.ടെനി.യ.സനിക്കനാര ളചെന, ളതനാഴനിലനാളനികേള് ഇറങ്ങനാന്
സനദമനായനില, അവനിളടെ ബഹളമനായനി കപനാലസ്പീസയ് വന, ഇകപനാള് അവനിളടെ ഫനാക്ടറനി
അടെച്ചയ്  ആരുന്നും അകേതയ് കേയറനാതനിരനിക്കനാനള്ള നനിലപനാടെയ്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
ഈ  വനിധതനിലനാകണനാ  സമരന്നും  ളചെകയ്യണതയ്?  തുറക്കണളമനയ്  പറഞയ്  സമരന്നും
ളചെയനതയ്  എനനിക്കയ്  മനസനിലനാകന്നും,  തുറനനിരനിക്കുന  ഫനാക്ടറനിളയ  അടെപനിച്ചനിടയ്
ഇവനിളടെ  വനയ്  സമരന്നും  ളചെയ്യണളമന  പറഞനാല്  അതനിലള്ള  കവരുദര്യന്നും
യ.ഡനി.എഫയ്.  മനസനിലനാക്കണളമനനാണയ് എനനിക്കയ് പറയനാനള്ളതയ്.  അതനാണയ് ഇനയ്
ളകേനാലതയ് ഒരു ഫനാക്ടറനിയനില് നടെക്കുന സന്നുംഘരഷന്നും.  അതുളകേനാണയ് അങ്ങയ് ഇവനിളടെ
പറഞ കേനാരര്യങ്ങളനില് ഈ  സരക്കനാരനിനയ് സനാദര്യമനായളതലനാന്നും ളചെയ.  ഈ  സരക്കനാര
അധനികേനാരതനില്  വനകപനാള്  കേനാഷഡ്യൂ  കകേനാരപകറഷളന്റെ  സ്ഥനിതനിളയന്തനായനിരുന?
8  മനാസന്നും  തുടെരച്ചയനായനി  അടെഞ  കേനിടെനകപനാള്,  അനയ്  ഞങ്ങളളനാളക്ക  സമരന്നും
ളചെയതനിളന്റെ ഭനാഗമനായനി അനളത മുഖര്യമനനി അവസനാനളത മൂന മനാസന്നും ഈ ഫനാക്ടറനി
തുറക്കനാന്  ഭഗസ്പീരഥപ്രയതന്നും  നടെതനി,  മൂനയ്  പ്രനാവശേര്യന്നും  ളടെണര  ളചെയ,  കതനാടണനി
ലഭനിച്ചനില,  കേനാഷഡ്യൂ കകേനാരപകറഷളന്റെ അഴനിമതനിയന്നും ളകേടുകേനാരര്യസ്ഥതയന്നുംമൂലന്നും ഒരനാളുന്നും
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കതനാടണനി  നല്കേനാന് സനദമലനാത സ്ഥനിതനിയനികലക്കയ് കേനാരര്യങ്ങള് എതനി.  ഈ
സരക്കനാര അധനികേനാരതനില് വനകശേഷന്നും മൂനയ് മനാസന്നും ഞങ്ങള് അനഭവനിച്ച പ്രയനാസന്നും
അതനാണയ്; ഒരനാളുന്നും  കതനാടണനി തരനില, വനിശേസ്വനാസമനില, തനനാല്  വനില  നല്കകേയനില
എന സ്ഥനിതനി വന.  ഈ പ്രശ്നങ്ങളളനാളക്ക പരനിഹരനിക്കനാന്  മൂനയ് മനാസതനിനള്ളനില്
ഞനാനന്നും ബഹുമനാനളപട മുഖര്യമനനിയന്നും  വളളര പ്രയനാസളപട്ടു. ധനകേനാരര്യവകപയ്  രൂപ
തരനികേ  മനാത്രമല  ളചെയതയ്;  അതനിനയ്  അവളര  അകങ്ങയറ്റെന്നും  അഭനിനനനിക്കണന്നും.
ഇ-ളടെണറനിളന്റെ  കപ്രനാസസനിന്നുംഗയ്  സതനാരര്യമനാക്കനാന്,  കേര്യനാബനിനറ്റെനിലടെക്കന്നും  ഫയല്
ളകേനാണ്ടുവനയ്,  കേര്യനാബനിനറ്റെയ് അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചയ് കഗഡയ് കലന്  പുറളപടുവനിച്ചയ് കതനാടണനി
ലഭര്യമനാക്കനിയനാണയ്  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേനാരപകറഷന്  കേനാളപക്സൈയ്  തുറനതയ്.
അക്കനാരര്യതനിലള്ള  അസൂയ  ഇവനിളടെ  എങ്ങളനയനാണയ്  പ്രതനിഫലനിച്ചളതനയ്  നമ്മളളലനാവരുന്നും
കേണതനാണയ്. ആ വനിധതനിലനാണയ്  ളപനാതുകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങള് ഞങ്ങള് തുറനതുന്നും
സന്നുംരക്ഷനിച്ചതുന്നും.   ഇകപനാള്  ളപനാതുകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങള് ഓണന്നും വളര   തുറനയ്
പ്രവരതനിക്കുന്നും.   അയ്യനായനിരതനികലളറ ടെണ് കതനാടണനി അവരുളടെ  കകേവശേമുണയ്. 

അങ്ങയ്  പറഞ  സസ്വകേനാരര്യകമഖലയളടെ   കേനാരര്യതനില്  സരക്കനാര  കൃതര്യമനായ
ഇടെളപടെല് നടെതനാന് കപനാകകേയനാണയ്. അതനിനനാണയ് കകേരള കേനാഷഡ്യൂ കബനാരഡയ് രൂപസ്പീകേരനിച്ചതയ്.
അതനിനയ് പ്രമുഖ വര്യവസനായനികേള് സനദമനാണയ്.  അങ്ങയ് പറഞ  വനി.എല്.സനി മനാത്രമനാണയ്
ഇകപനാള് തുറക്കനാതതയ്. വനി.എല്.സനി. തുറനയ് പ്രവരതനിപനിക്കനാന് ഞങ്ങള് ഒനകൂടെനി
പരനിശമനിക്കുകേയനാണയ്,  അവര   സരക്കനാരനിളന ളവല്ലുവനിളനിക്കുകേയനാളണങനില്  എന്തു
ളചെയ്യണളമനയ്  ആകലനാചെനിക്കുന്നും.  കകേനാമന്കസഷന്   നല്കകേണതയ്  ആവശേര്യമനാണയ്,
അക്കനാരര്യതനിലന്നും നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കനാന് കപനാകകേയനാണയ്.  ഒരു  മുതലനാളനികയനാടുന്നും
അനനാവശേര്യമനായ സനനിയന്നും പനിന്തുണയന്നും ഈ സരക്കനാരനിളന്റെ ഭനാഗത്തുനനിനന്നും  ഉണനാകേനില.
നര്യനായമനായനി  പ്രവരതനിക്കുന  മുഴവന്  മുതലനാളനിമനാരക്കുന്നും  പനിന്തുണ  നല്കകേ
എനതനാണയ് ഈ  സരക്കനാരനിളന്റെ നയന്നും. അതുളകേനാണനാണയ്  സന്നുംസ്ഥനാനളത, പ്രമുഖ
വര്യവസനായനികേളനില് ഒരനാളളനാഴനിച്ചയ്,  ബനാക്കനിളയലനാവരുന്നും ഫനാക്ടറനികേള് തുറനതുന്നും ഇനയ്
പ്രവരതനിക്കുനതുന്നും.  മുന്നൂറ്റെനി  ചെനിലസ്വനാനന്നും  ഫനാക്ടറനികേളനാണയ്  അടെഞയ്  കേനിടെക്കുനതയ്.
അതയ് അന്പതുന്നും എഴപതഞന്നും ളതനാഴനിലനാളനികേള്മനാത്രന്നും  പണനിളയടുക്കുന ളചെറുകേനിടെ
ഫനാക്ടറനികേളനാണയ്.  അവരുളടെ പ്രശ്നമനാണയ് ഞങ്ങള് അഡ്രസയ് ളചെയനതയ്,  സരക്കനാര മുമയ്
അതയ് ളചെയ്യനാതതനാണയ്.  സരക്കനാര ഇകപനാള് കേനാഷഡ്യൂ കബനാരഡയ് രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനള്ള
നടെപടെനികേളനികലക്കയ്  കപനാകകേയനാണയ്.   അങ്ങയ്  ഇകപനാള്  മനാത്രമനാണയ്  അടെനിയന്തരപ്രകമയന്നും
ളകേനാണ്ടുവനതയ്. ഈ സരക്കനാര അടെനിയന്തര ശദകയനാടുകൂടെനിയനാണയ് ഒരു വരഷക്കനാലന്നുംളകേനാണയ്
ഇക്കനാരര്യങ്ങള് ളചെയ വനതയ്.  കേക്ഷനികഭദളമനര്യ ഐ.ആര.സനി.-യനില് കട്രേഡയ് യൂണനിയനകേളുന്നും
വര്യവസനായനികേളുളമലനാന്നും സരക്കനാരനിളന്റെ ഈ നസ്പീക്കതനിനയ് പനിന്തുണയനാണയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
അതുളകേനാണയ്  ഇവനിളടെ  സഭ നനിരതനിവച്ചയ്  ചെരച്ച ളചെകയ്യണ യനാളതനാരു ആവശേര്യവമുളണനയ്
എനനിക്കയ് കതനാനനനില.  ഇതനാണയ് എനനിക്കയ് പറയനാനള്ളതയ്.
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മനി  .    സസ്പീക്കര: ബഹുമനാനളപട മനനിയളടെ വനിശേദസ്പീകേരണതനിളന്റെ അടെനിസ്ഥനാനതനില്
അടെനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ് അവതരണനാനമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടെനിയന്തരപ്രകമയനാവതരണതനിനയ് അനമതനി നനികഷധനിച്ചു)

പ്രതനിപക്ഷകനതനാവയ് (ശസ്പീ  .   രകമശേയ് ളചെനനിതല): സര, ഹനിന്ദു ദനിനപത്രതനില്
വന ഒരു വനാരത ഞനാന് ബഹുമനാനര്യയനായ മനനിയളടെ ശദയനില്ളപടുത്തുകേയനാണയ്.
Crisis in cashew sector goes from back towards. 

ശസ്പീമതനി ളജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മ  : സര, ഇക്കനാരര്യതനില് അങ്ങയളടെ പനിന്തുണയന്നും
കവണന്നും.  ഈ വര്യവസനായതനിളല ഏറ്റെവന്നും പ്രധനാനളപട പ്രശ്നന്നും കതനാടണനി ലഭര്യമല
എനള്ളതനാണയ്.   ആഫനിക്കന് രനാജര്യങ്ങളള മനാത്രന്നും ആശയനിച്ചയ്  ഭനാവനിയനില്  ഇവനിളടെ
വര്യവസനായന്നും നടെതനാന് കേഴനിയനില.  ഡ്രന്നും കറനാസനിന്നുംഗയ് ആയനിരുന ളകേനാലന്നും ജനിലയളടെ
പ്രകതര്യകേത.  ഏതയ് രനാജര്യതയ് കപനായനാലന്നും തനിരനിച്ചയ് ഇവനിളടെ വനനാകല കഫനല് കപ്രനാസസനിന്നുംഗയ്
നടെക്കുകേയള. എനനാല് ഇകപനാള് ളമക്കകനകസഷന് വനകതനാടുകൂടെനി കകേരളതനില്
മനാത്രന്നും വര്യവസനായന്നും നനില്ക്കുന സ്ഥനിതനിയല. ആനനാ പ്രകദശേയ്, തമനിഴനാടെയ്, വനിയറ്റെയ്നനാന്നും,
ആഫനിക്ക തുടെങ്ങനി കലനാകേളതവനിളടെയമനാകേനാന്നും.  കതനാടണനിയളടെ ലഭര്യത ഉറപനാക്കനാന്
പഴയതുകപനാളല  വനികദശേ  രനാജര്യങ്ങളള  മനാത്രന്നും  ആശയനിച്ചനാല്   ഈ  വര്യവസനായന്നും
നനിലനനില്ക്കനില എന ഗമൗരവകേരമനായ പ്രശ്നമനാണയ്  ഇനയ് കനരനിടുനതയ്.  ശസ്പീ. പനി. ടെനി.
കതനാമസനിനയ്  വര്യവസനായ  പ്രശ്നങ്ങളളക്കുറനിച്ചയ്  അറനിയനാതതുളകേനാണനാണയ്  ആ
വനിഷയളതക്കുറനിച്ചയ്  പറയനാതനിരുനതയ്.  കേശുവണനി  വര്യവസനായന്നും  ഇനയ്  കനരനിടുന
ഗമൗരവകേരമനായ പ്രശ്നന്നും കതനാടണനിയളടെ ലഭര്യതക്കുറവനാണയ്.  അതനിനയ് സരക്കനാര പനാകന്റെഷന്
അടെനിസ്ഥനാനതനില്   കേശുമനാവയ്  കൃഷനി   കപ്രനാല്സനാഹനിപനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇതനിനനായനി
ബഡ്ജറ്റെനില് പണന്നും വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ്.  ഗവണ്ളമന്റെയ് അതനില് ഗമൗരവകേരമനായനി
ഇടെളപടുകേയനാണയ്.  കേശുമനാവയ്  കൃഷനി  വനികേസനിപനിക്കനാന്  പ്രതനിപക്ഷതനിളന്റെയടെക്കന്നും
അകേമഴനിഞ സഹനായന്നും ആവശേര്യമനാണയ്. മന്നുംഗലനാപുരളത ഐ.സനി.എ.ആര. (Indian
Council of Agricultural  Research)  സ്ഥനാപനന്നും,  ഒരു വരഷന്നും ളകേനാണയ് കേനായ്ക്കുന
പുതനിയ  ഇനന്നും  കേശുമനാവയ്  കേണ്ടുപനിടെനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ളസപ്റ്റെന്നുംബര  മനാസതനിലനാണയ്
ഐ.സനി.എ.ആര.-ളന്റെ  അപ്രൂവല്  അതനിനയ്  ലഭനിക്കനാന്  കപനാകനതയ്.  അപ്രൂവല്
ലഭനിച്ചുകേഴനിഞനാല്  അതയ് കലനാഞയ് ളചെയന്നും.  ബുഷയ്  കടെപയ്   കേശുമനാവനാണയ്;  അതയ്
വര്യനാപകേമനായനി  കകേരളതനില്തളന  കൃഷനി  ളചെകയ്യണതുണയ്.  ആ  പ്രശ്നതനില്
എലനാവരുളടെയന്നും പനിന്തുണ കവണളമനനാണയ് എനനിക്കയ് പറയനാനള്ളതയ്. 

ശസ്പീ  .   രകമശേയ് ളചെനനിതല: സര, കേശുമനാവയ് കൃഷനിയളടെ കേനാരര്യതനില് ഞങ്ങളുളടെ
സഹനായമുണനാകന്നും.  പകക്ഷ,  ഇവനിളടെ  കേശുവണനി  കമഖലയനില്  എലനാന്നും  ഭദമനാണയ്
എനള്ള ബഹുമനാനളപട മനനിയളടെ അഭനിപ്രനായന്നും തനികേച്ചുന്നും വസ്തുതനാപരമല. കേനാരണന്നും
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ഇവനിളടെ സസ്വകേനാരര്യ ഫനാക്ടറനികേളളലനാന്നും അടെഞകേനിടെക്കുകേയനാണയ്. സസ്വകേനാരര്യ ഫനാക്ടറനികേളനിളല
ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ് യനാളതനാരു സന്നുംരക്ഷണവമനില.   കനനാടസ്പീസനില് പറഞതുകപനാളല
സ്കൂളുകേള്  തുറക്കനാന് കപനാകന,  കേശുവണനിളതനാഴനിലനാളനികേളുളടെ കടനികേള്ക്കയ് യനാളതനാരു
വനിധതനിലള്ള സഹനായവന്നും  സരക്കനാര പ്രഖര്യനാപനിക്കുനനില എനതനാണയ് ഇവനിടുളത
പ്രശ്നന്നും.  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ  അവസനാനകേനാലതയ് ഫനാക്ടറനികേള് അടെച്ചനിട്ടു
എനതയ് ശേരനിയനാണയ്.  കേനാഷഡ്യൂ കകേനാരപകറഷനമനായനി ബനളപടയ് ചെനില പ്രശ്നങ്ങളുണനായനിരുന.
ഞങ്ങള്  2,000  രൂപ  ആനകൂലര്യവന്നും  അകതനാളടെനാപന്നും  ആ  ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ്
സമൗജനര്യകറഷനന്നും  പ്രഖര്യനാപനിച്ചനിരുന,  എനനാല്  ളതരളഞടുപയ്  ആയതുളകേനാണയ്
അതയ് നടെപനിലനാക്കനാന് കേഴനിഞനില. ഇകപനാള് അതയ്  നല്കകേണ സമയമനാളണനനാണയ്
എളന്റെ വനിശേസ്വനാസന്നും. ളകേനാലന്നും ജനിലയനില് മനാത്രമല, ആലപ്പുഴ, പതനന്നുംതനിട ഉള്ളപളടെയള്ള
ജനിലകേളനിളല  രണരലക്ഷകതനാളന്നും  വരുന സസ്വകേനാരര്യ  കേശുവണനി  ഫനാക്ടറനികേള്
അടെഞയ്  കേനിടെക്കുകേയനാണയ്.  അളതനാനന്നും  വലനിയ  മുതലനാളനിമനാരുളടെ  ഫനാക്ടറനികേളല.
ഇടെതരക്കനാരനായ  ആളുകേളുളടെ  ഫനാക്ടറനികേളനാണയ്  അടെഞകേനിടെക്കുനതയ്.   1974-ളല
കേനാഷഡ്യൂ ഫനാക്ടറസ്പീസയ് (അകേസ്വനിസനിഷന്) ആക്ടയ്   അനസരനിച്ചയ് ഫനാക്ടറനികേള് ഏളറ്റെടുക്കനാന്
കേഴനിയകമനാ എനതയ് സരക്കനാര  ആകലനാചെനികക്കണ  കേനാരര്യമനാണയ്.  കേഴനിഞ
ളതരളഞടുപ്പുകേനാലതയ്  എലനാ  കേശുവണനി  ഫനാക്ടറനികേളുന്നും  തുറക്കുളമനനായനിരുന
വനാഗനാനന്നും  നല്കേനിയതയ്.  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാരനിളന്റെ  ഭരണകേനാലതയ്  75  ദനിവസന്നും
മനാത്രമനാണയ്  ളതനാഴനില് നല്കേനാന് കേഴനിഞളതനയ്  ബഹുമനാനര്യയനായ മനനി  ഇവനിളടെ
പറഞ. എനനാല് വരഷതനില് 288 ദനിവസന്നും കജനാലനി നല്കേനിയനിരുന.   തുറക്കനാത
കേനാഷഡ്യൂ  ഫനാക്ടറനികേള്  എങ്ങളന  തുറനയ്  പ്രവരതനിക്കനാന്നും,  ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ്
എങ്ങളന കജനാലനി  ളകേനാടുക്കനാന്നും  എനള്ളതനാണയ് ഇവനിടെളത ഏറ്റെവന്നും വലനിയ പ്രശ്നന്നും.
ബഹുമനാനര്യയനായ  മനനിളയ  ഉകദര്യനാഗസ്ഥര  ളതറ്റെനിദരനിപനിക്കുകേയനാണയ്.  എലനാ  ദനിവസവന്നും
ഉദ്ഘനാടെനതനിനകവണനി മനനിളയ ളകേനാണ്ടുകപനാകകേയനാണയ്.  ബഹുമനാനളപട മനനി
ഇതയ് മനസനിലനാക്കനാളതയനാണയ് പറഞതയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാര അധനികേനാരതനില്
വനകപനാള്  2016  ജൂണ്  15-നയ് ഫനാക്ടറനികേള് അടെച്ചു.  വസ്പീണ്ടുന്നും തുറനയ് ഉദ്ഘനാടെനന്നും
നടെതനി.  പനിളനയന്നും  അടെച്ചു.  ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ്  കബനാണസയ്  ളകേനാടുക്കുനതനിനയ്
ഉദ്ഘനാടെനന്നും നടെത്തുനതയ് എന്തനിനനാണയ്?  കബനാണസയ് എകപനാഴന്നും  നല്കനതകല?
എത്രകയനാ തവണ കബനാണസയ്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന.  കതനാടണനി കപ്രനാസസയ് ളചെയനാല്
ഉദ്ഘനാടെനന്നും,  കതനാടണനിയമനായനി  കലനാറനി  വനനാല്  ഉദ്ഘനാടെനന്നും,  കലനാറനികേള് കലനാഡുമനായനി
കപനായനാല്  ഉദ്ഘനാടെനന്നും.  എളന്റെ  ബഹുമനാനര്യയനായ  സഹൃത്തുകൂടെനിയനായ  ശസ്പീമതനി
കമഴനിക്കുടനി അമ്മ എന്തനിനനാണയ്  ഇത്രയമധനികേന്നും ഉദ്ഘനാടെനതനിനയ് കപനാകനതയ്;  ഇങ്ങളന
ഉദ്ഘനാടെനന്നും  നടെതനിയനാല്  ആളുകേള്ക്കയ്  ഇതയ്  മനസനിലനാകകേയനികല?  ഇതരന്നും
ഉദ്ഘനാടെനങ്ങള്ളകേനാണയ് എന്തു   കനടമനാണുള്ളതയ്?  ളകേനാലത്തു മനാത്രമല  ആലപ്പുഴ,
പതനന്നുംതനിട  ജനിലകേളനിളല  കേശുവണനിളതനാഴനിലനാളനികേളള  സന്നുംബനനിച്ചനിടെകതനാളന്നും
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അവരുളടെ ജസ്പീവനിതന്നും കൂടുതല്  ദുസഹമനാകന എനള്ള കേനാരര്യന്നും  സരക്കനാര ശദനികക്കണതനാണയ്.
അങ്ങയ് 2016-ളല ളതരളഞടുപ്പുകേനാലതയ് സസ്വകേനാരര്യ ഫനാക്ടറനികേള് തുറക്കനാതതനിളന്റെ
ഉതരവനാദനിതസ്വന്നും  യ.ഡനി.എഫയ്  സരക്കനാരനിനനാളണനനാണയ്  പറഞതയ്;  യ.ഡനി.എഫയ്.
സരക്കനാര സസ്വകേനാരര്യ ഫനാക്ടറനി ഉടെമകേളുമനായണനാക്കനിയ കൂട്ടുളകേടനാളണനനാണയ് പ്രചെരനിപനിച്ചതയ്.
മനാത്രമല  മനിനനിമന്നും  കൂലനി   നല്കേനാതനിരനിക്കനാനനാണയ്  ഈ  കൂട്ടുളകേളടന  പറഞ.
ളതരളഞടുപ്പുകേനാലതയ് സസ്വകേനാരര്യ മുതലനാളനിമനാരുമനായനി യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാരുണനാക്കനിയ
കൂട്ടുളകേട്ടുളകേനാണനാണയ്  ഫനാക്ടറനികേള്  തുറക്കനാതളതന   പറഞവര എന്തുളകേനാണനാണയ്
ഒരു വരഷമനായനിട്ടുന്നും ഫനാക്ടറനികേള് തുറക്കനാതതയ്. അനയ് എലനാ ഫനാക്ടറനികേളുന്നും തുറക്കനാളമനയ്
വനാഗനാനന്നും നല്കേനിയതകല?  സനി.ഐ.ടെനി.യ.വനിളന്റെ കനതൃതസ്വതനില് 58  ദനിവസമനാണയ് ഫനാക്ടറനി
പടെനിക്കല്  സമരന്നും  നടെതനിയതയ്.  ബഹുമനാനര്യയനായ  മനനിയളടെ  ഭരതനാവനാണയ്  ഒരു
ഫനാക്ടറനിയളടെ  മുന്പനില്  സമരന്നും  നടെതനിയതയ്.   58  ദനിവസന്നും  സമരന്നും  നടെതനിയനിട്ടുന്നും
എന്തുളകേനാണനാണയ്  ഫനാക്ടറനികേള്  തുറക്കനാതതയ്?  മുഖര്യമനനിയളടെ  സനാനനിദര്യതനില് നടെതനിയ
ചെരച്ചയ്ക്കുകശേഷന്നും  ളകേനാലതയ്  എലനായനിടെത്തുന്നും  ആഹനാദ  പ്രകേടെനമനായനിരുന.  പനിളന
എന്തുളകേനാണയ് ഫനാക്ടറനികേള് തുറനനില;  ഇതയ് ളതനാഴനിലനാളനികേളള പറ്റെനിക്കുന നടെപടെനിയകല?
വനിധവനാ ളപന്ഷന് സന്നുംബനനിച്ചയ് ശസ്പീ. പനി.  ടെനി.  കതനാമസയ് പറഞതുളകേനാണയ് ഞനാന്
പറയനനില.   കേശുവണനി ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ്,  കകേനാരനയ്  കമനിളനില് കേഞനി എന
സ്ഥനിതനി  തുടെരുകേയനാണയ്.    ബഹുമനാനര്യയനായ മനനിളയ പല കേനാരര്യങ്ങളനിലന്നും  ഇവര
ളതറ്റെനിദരനിപനിക്കുകേയനാണയ്.  കനരനിടയ്  ആഫനിക്കന്  രനാജര്യങ്ങളനില്  നനിനയ്  കതനാടണനി
ഇറക്കുമതനി ളചെയളമനയ്   പറഞനിടയ്  കലനാക്കലനായനിടനാണയ്  ഇകപനാള് വനാങ്ങുനതയ്. 

10.00 AM  ]

3000  ളമട്രേനികേയ്  ടെണ്  ഐവറനി  കകേനാസയ്  കതനാടണനി  ടെണ്ണനിനയ്  2090
കഡനാളറനിനനാണയ്  ഇകപനാള്   പരകച്ചസയ്  നടെതനിയതയ്.  ളകേനാലളത  ഏളതങനിലന്നും
സസ്വകേനാരര്യ ഫനാക്ടറനി മുതലനാളനി 1800 കഡനാളറനിനയ് മുകേളനില് ഈ സസ്പീസണനില് കതനാടണനി
വനാങ്ങനിയനിട്ടുകണനാ  എനയ്  ഞനാന്  ബഹുമനാനര്യയനായ  മനനികയനാടെയ്  കചെനാദനിക്കുകേയനാണയ്.
ഇളതനാളക്ക ളചെയന ഉകദര്യനാഗസ്ഥളര മനനി നനിലയ്ക്കുനനിരതണന്നും.  റനിടയര ളചെയ്യനാന്
കപനാകന  എന്നും.ഡനി.ക്കയ്  എകേയ് സന്ഷന്  നല്കനതനായള്ള  വനാരതകേള്  പുറത്തു
വരുനണയ്;  കേനാരര്യക്ഷമതകയനാളടെയലനാളത  പ്രവരതനിക്കുനവരനാണനിവര.  290  കഡനാളര
അധനികേന്നും നല്കേനിയനാണയ് കേശുവണനി വനികേസന കകേനാരപകറഷന് കേശുവണനി വനാങ്ങുനതയ്.
ഇളതലനാന്നും ഗുരുതരമനായ പ്രശ്നങ്ങളനാണയ്. ബഹുമനാനളപട വനി. ഡനി. സതസ്പീശേന് ഉനയനിച്ച
ഇഷഡ്യൂ  ഇകപനാള്  വനിജനിലന്സനിളന്റെ  പരനിഗണനയനിലനാണയ്.  കകേനാടെതനിയനിലള്ള  വനിഷയമനായതനിനനാല്
ഞനാന്  അതനിളനക്കുറനിളച്ചനാനന്നും പറയനനില. കതനാടണനി വനാങ്ങുനതനിലണനായ ഗുരുതരമനായ
കമകക്കടുകേള് പരനികശേനാധനിക്കനാന് എന്തുളകേനാണയ് ബഹുമനാനളപട മനനി തയ്യനാറനാകനനില?
കതനാടണനിയളടെ  കേസ്വനാളനിറ്റെനി  പരനികശേനാധനിക്കനാനള്ള  അനവനാദന്നും  എന്നും.ഡനി.  പറയന
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ഏജന്സനിക്കനാണയ്   നല്കേനിയനിരനിക്കുനതയ്.   ആര.ബനി.എസയ്.  എളനനാരു പനാരടനിളയ
നനിയമനിച്ചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ളതറ്റെനായ  കേസ്വനാളനിറ്റെനി  റനികപനാരടനാണയ്  എന്നും.ഡനി.-മനാരുളടെ
സമ്മരദ്ദന്നുംമൂലന്നും അവര നല്കനതയ്.  ആര.ബനി.എസയ്.  എന ഏജന്സനിളയ അവരുളടെ
ളകഡനിബനിലനിറ്റെനി പ്രകേനാരന്നും നനിയമനിച്ചതനാളണനനാണയ് കനരകത ഇവനിളടെ സൂചെനിപനിച്ചതയ്.
എന്തയ് ളകഡനിബനിലനിറ്റെനിയനാണയ് ഇവരക്കുള്ളതയ്?  സസ്വകേനാരര്യകമഖലയയ് മനാതൃകേയനാകകേണ
ളപനാതുകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങള് ളകേടുകേനാരര്യസ്ഥതമൂലന്നും നശേനിക്കുന കേനാഴ്ചയനാണയ് നമ്മള്
കേണ്ടുളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്.  അതുളകേനാണയ് എനനിക്കയ് പറയനാനള്ളതയ് ളകേനാലന്നും, ആലപ്പുഴ,
പതനന്നുംതനിട  ജനിലകേളനിളല  കേശുവണനിളതനാഴനിലനാളനികേള്  അനഭവനിക്കുന  ഈ
ഗുരുതരമനായ പ്രശ്നന്നും ഗമൗരവമനായനി  സരക്കനാര  പരനിഗണനിക്കണന്നും. ഫനാക്ടറനികേള് തുറനയ്
പ്രവരതനിപനിക്കനാന് കേഴനിഞനിളലങനില്  മുന്  സരക്കനാര നല്കേനിയതുകപനാളല ഇവരക്കുകവണ
ആശേസ്വനാസ പദതനികേള് ഈ  സരക്കനാരുന്നും നല്കേണന്നും. ഇങ്ങളന ളചെയ്യനാത സനാഹചെരര്യതനില്
ഏറ്റെവന്നും  കൂടുതല്  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുന  ഒരു  കമഖലയനായനി  കേശുവണനി  കമഖല
മനാറനിയനിരനിക്കുകേയനാണയ്.   ആനനാ പ്രകദശേനില്നനിനയ് ഭൂമനി  ലഭനിക്കുന്നും, അവനിളടെ കേശുമനാവയ്
കൃഷനി തുടെങ്ങുന്നും എളനനാളക്ക ബഹുമനാനര്യയനായ  വകപ്പുമനനി ഇവനിളടെ  പറഞനിരുന.  ഭൂമനി
കേനിടനികയനാ,  കൃഷനി  തുടെങ്ങനികയനാ  എളനനാനന്നും  എനനിക്കറനിയനില,  തുടെങ്ങനിയനാല്  നല
കേനാരര്യമനാണയ്.  ഞങ്ങളനാരുന്നും അതനിളന എതനിരക്കുനനില, സസ്വനാഗതന്നും ളചെയകേയനാണയ്. കകേരളതനില്
ഇനയ് ആളകേ ഉല്പനാദനിപനിക്കുന കേശുവണനി നമ്മുളടെ ആവശേര്യങ്ങള്ക്കയ് പരര്യനാപ്തമല.
ഇന്തര്യയനിലനാളകേ ഉല്പനാദനിപനിക്കുന കേശുവണനികപനാലന്നും  കകേരളതനിളല ആവശേര്യതനിനയ്
പരര്യനാപ്തമല. അതുളകേനാണനാണകലനാ വനികദശേത്തുനനിനന്നും ഇറക്കുമതനി ളചെകയ്യണനി വരുനതയ്.
ബഹുമനാനളപട  മനനികൂടെനി  ഇവനിളടെ  ഉനയനിച്ച  ആശേങകേള്  നനിലനനില്ക്കുകമനാള്
തളന ഈ കമഖലയനിളല ളതനാഴനിലനാളനികേളള സന്നുംരക്ഷനിക്കനാനള്ള നടെപടെനി  സരക്കനാര
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണന്നും. അങ്ങളന ളചെയനനില എനതനാണയ് ഞങ്ങളുളടെ പരനാതനി. ഒരു വരഷമനായനി,
പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  സസ്വകേനാരര്യ  കമഖലയനിളല ളതനാഴനിലനാളനികേള്  അനഭവനിക്കുന  പ്രയനാസങ്ങളുന്നും
ബുദനിമുട്ടുകേളുന്നും  സരക്കനാര  കേണക്കനിളലടുകക്ക  ണതനായനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  5000  ടെണ്
കേശുവണനിയളണനനാണയ്  പറഞതയ്,  എനനാല്  1000 ടെണ്  മനാത്രമനാണയ്  ഇകപനാള്
കകേനാരപകറഷളന്റെ കകേവശേമുള്ളളതനനാണയ് എനനിക്കയ്  ലഭനിച്ച വനിവരന്നും.  അങ്ങളനളയങനില്
ഓണന്നും  ഉള്ളപളടെയള്ള  ഉത്സവ  സസ്പീസണ്  വരുകമനാള്   ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ്  പണനി
ലഭനിക്കുകമനാ എന ആശേങയന്നും നനിലവനിലണയ്.  ഈ കേനാരര്യങ്ങള്  സരക്കനാര ഗമൗരവമനായനി
പരനിഗണനികക്കണതനാണയ്.  ഇക്കനാരര്യങ്ങള് സഭ നനിരതനിവച്ചയ് ചെരച്ച ളചെയ്യനാതതനില്
പ്രതനികഷധനിച്ചയ് ഞനാനന്നും എളന്റെ പനാരടനിയന്നും വനാക്കമൗടയ് നടെത്തുകേയനാണയ്.

(സരക്കനാര നനിലപനാടെനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ് ശസ്പീ. രകമശേയ് ളചെനനിതലയന്നും അകദ്ദഹതനിളന്റെ
പനാരടനിയനില്ളപട അന്നുംഗങ്ങളുന്നും  സഭവനിടയ് പുറത്തുകപനായനി.)
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കഡനാ  .    എന്നും  .    ളകേ  .    മുനസ്പീര:  സര,  ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യമുനണനിയളടെ
പ്രകേടെനപത്രനികേയനില്  കേശുവണനിളയ  സന്നുംബനനിച്ചയ്  പറഞനിട്ടുള്ള  കേനാരര്യങ്ങളനാണയ്
ഞനാന് ഇകപനാള് സൂചെനിപനിക്കുനതയ്. കേശുവണനിളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ്  വരഷന്നും മുഴവന്
ളതനാഴനില് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനള്ള ഇടെളപടെല് നടെത്തുന്നും;  അടെഞകേനിടെക്കുന ഫനാക്ടറനികേള്
തുറനയ്  പ്രവരതനിപനിക്കുനതനിനള്ള  നടെപടെനികേള്  കകേളക്കനാളന്നും;  കകേരളതനില്
കതനാടണനിയളടെ  ആഭര്യന്തര  ഉല്പനാദനന്നും  വരദനിപനിക്കനാളത  ഈ  വര്യവസനായളത
നനിലനനിരതനാനനാകേനില;  ഇതനിനയ് ഉല്പനാദനക്ഷമത കൂടെനിയതുന്നും പന്തലനിച്ചയ് വളരനാതതുമനായ
കേശുമനാവയ്  ഇനങ്ങള് കപ്രനാത്സനാഹനിപനിക്കണന്നും;  ഇറക്കുമതനിയമനായനി ബനളപട്ടുണനായനിട്ടുള്ള
അനനാവശേര്യ  പ്രവണതകേള്  ഒഴനിവനാക്കുന്നും.  ഈ  പറഞ  കേനാരര്യങ്ങളനില്  എളന്തലനാന്നും
നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു എനയ്  പരനികശേനാധനിച്ചനാല്   കേശുവണനി കമഖലയനിളല ഇനളത
അവസ്ഥ മനസനിലനാകന്നും.  കകേന്ദ്രതനിളന്റെ ളതറ്റെനായ നയങ്ങളള നമ്മള് എതനിരക്കണന്നും.
ളതനാഴനിലനാളനികേളുളടെ  ഇ.എസയ്.ഐ.,  പനി.എഫയ്.  തുടെങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങളുമനായനി  ബനളപടയ്
കകേന്ദ്രന്നും  സസ്വസ്പീകേരനിച്ച ളതറ്റെനായ നയങ്ങള്ളക്കതനിളര നമുക്കയ് ഒരുമനിച്ചുനനിനയ് കപനാരനാടെനാന്നും.
അക്കനാരര്യങ്ങളനില്  ഏതറ്റെന്നുംവളരയന്നും  ഭരണപക്ഷകതനാളടെനാപന്നും  നനില്ക്കനാനന്നും  കപനാരനാടെനാനന്നും
പ്രതനിപക്ഷന്നും തയ്യനാറനാണയ്.  പകക്ഷ ഇവനിളടെ നമ്മള് ളചെകയ്യണ്ടുന കേനാരര്യങ്ങള് ളചെയ്യകണ?
ആഫനിക്കയനില്നനിനന്നും  കതനാടണനി  ഇറക്കുമതനി  ളചെയനിടനാണയ്  ഈ  കമഖലയനില്
കേനാരര്യങ്ങള് നടെത്തുനളതനയ് ഇവനിളടെ പറഞ. എത്ര ളമട്രേനികേയ് ടെണ് കേശുവണനി ഒരു
ദനിവസകതയയ് വറുക്കനാന് ആവശേര്യമുളണനയ് കനനാക്കണന്നും.  ഏകേകദശേന്നും 2500 ളമട്രേനികേയ്
ടെണ്  ആവശേര്യമനായനി  വരുന്നും.  ഇതനില്  നമുക്കയ്  എത്ര  സന്നുംഭരനിക്കനാന്  കേഴനിഞ;
സന്നുംഭരനിച്ചതനിളന്റെ അവസ്ഥ  എന്തനായനിരനിക്കുന്നും?  സന്നുംഭരനിച്ച  കതനാടണനികേള് അവനിളടെതളന
കേനിളനിരക്കുനകണനാളയനയ് ആദര്യന്നും പരനികശേനാധനിക്കണന്നും.  എത്ര ലക്ഷന്നും ളതനാഴനിലനാളനികേളനാണയ്
ഇതുമനായനി ബനളപടയ് പ്രവരതനിക്കുനളതനയ് കേണക്കനാക്കണന്നും. കനരകത യ.എസയ്.എ.,
യ.ളകേ.,  ഗള്ഫയ്  രനാജര്യങ്ങളനികലയ്ളക്കനാളക്ക കേശുവണനിപരനിപയ്   കേയറ്റെനി  അയച്ചനിരുനതയ്
കകേരളതനില്  നനിനനായനിരുനളവങനില്  ഇനയ്  വനിയറ്റെയ്നനാമനില്  നനിനനാണയ്  കേശുവണനിയളടെ
കേയറ്റുമതനി നടെക്കുനതയ്.  കേശുവണനി വര്യവസനായ കമഖലയനില് കകേരളതനിനയ്  മുമ്പുണനായനിരുന
ആധനിപതര്യന്നും നഷ്ടമനായതയ് നമ്മള് കവണവനിധതനില് ഈ കമഖലളയ ശദനിക്കനാതതു
ളകേനാണനാണയ്.  ഇനയ്  ഈ  കമഖല  നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങളനികലയയ്  കപനാകകേയനാണയ്.
കതനാടണനിയളടെ ആഭര്യന്തര  ഉല്പനാദനാനന്നും വരദനിപനിക്കുനതനിനനായനി വനന്നും വകപയ്  ചെനില
കേനാരര്യങ്ങളനില്  വനാക്കുളകേനാടുതനിരുന.  പനാടതനിനയ്  ഭൂമനി  തരനാളമനന്നും അവനിളടെ  കൃഷനി
ളചെയ്യനാളമനളമനാളക്ക  പറഞനിരുന.  ആനനാ പ്രകദശേനില് നക്സൈലനിസന്നും ഇലനാതനാക്കനാന്
ആ പ്രകദശേളത നക്സൈകലറ്റുകേളളയടെക്കന്നും  പങനാളനികേളനാക്കനിളക്കനാണയ്  അവനിളടെനനിനയ്
കതനാടണനി ഉല്പനാദനിപനിച്ചയ് ളകേനാണ്ടുവരനാളമനന്നും പറഞനിരുന.   ആനനാ പ്രകദശേനില് എത്ര
ടെണ്  കതനാടണനി  ഉല്പനാദനിപനിച്ചു;  എത്ര  ളകേനാണ്ടുവന?  കതനാടണനി  ആഭര്യന്തരമനായനി
ഉല്പനാദനിപനിക്കനാനള്ള  ഒരു നടെപടെനിയന്നും  സരക്കനാര കകേളക്കനാളനനില.  ഇകപനാഴളത
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സനാഹചെരര്യതനില്  ഈ  ളതനാഴനില്  കമഖലളയ  മുകനനാട്ടുളകേനാണ്ടുകപനാകനതനിനയ്
പരര്യനാപ്തമനാകണനാ, ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ്  എത്ര ളതനാഴനില് ദനിനങ്ങള് നല്കേനാന് സനാധനിക്കുന്നും,
ഇതനിനള്ള  സനാഹചെരര്യന്നും  ഒരുക്കുനതനിനനായനി   ഗവണ്ളമന്റെയ്   മുന്കേളയ്യടുതളതങ്ങളന
തുടെങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങള് ഗമൗരവമനായനി ചെരച്ച ളചെകയ്യണതനായനിരുന.  ളകേനാലന്നും ജനിലയനിളല
എന്നും.എല്.എ.-മനാരുന്നും  മനനിയന്നും  ഒപന്നും  നമുക്കുന്നുംകൂടെനി  അവനിളടെ  കപനായനി  വസ്തുതകേള്
മനസനിലനാക്കനിയകശേഷന്നും  ചെരച്ച  കവണകമനാ  എന  കേനാരര്യന്നും  തസ്പീരുമനാനനിച്ചനാല്  മതനി.
ഇളതനാനന്നും  തസ്പീരുമനാനനിക്കനാന്  കേഴനിയനാത  സനാഹചെരര്യതനില്  ഞനാനന്നും  എളന്റെ
കേക്ഷനിയന്നും ഇറങ്ങനികപനാവകേയനാണയ്. 

(സരക്കനാര നനിലപനാടെനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ് കഡനാ.  എന്നും.  ളകേ.  മുനസ്പീറുന്നും അകദ്ദഹതനിളന്റെ
പനാരടനിയനില്ളപട അന്നുംഗങ്ങളുന്നും  സഭവനിടയ് പുറത്തുകപനായനി.)

ശസ്പീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ്:  സര,  കേശുവണനി  കമഖലയനിളല  വനിഷയങ്ങള്
ഗുരുതരമനായനി  നനിലനനില്ക്കുകേയനാണയ്.  കകേരളതനില്  കേനാഷഡ്യൂ  കകസനിസയ്  വളളര
വരദനിതമനായ  നനിലയനിലനാണയ്  മുകനനാട്ടുകപനാകനതയ്.  ഈ  കമഖലയനില്   സരക്കനാര
നടെതനിയ ഇടെളപടെലകേളളക്കുറനിച്ചയ് ബഹുമനാനളപട മനനി ഇവനിളടെ പറയകേയണനായനി.
അതനിളനളയനാനന്നും ളചെറുതനായനി കേനാണനാന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  പകക്ഷ ഈ
ഇടെളപടെലകേളളനാനന്നും  ഫലപ്രനാപ്തനിയനിളലത്തുനനില   എനള്ളതയ്  ഒരു  വസ്തുതയനാണയ്.
ളപനാതുകമഖലയനില്  ആളകേയള്ള  40  കേമനനികേളനില്  എലനാന്നുംതളന  തുറന
പ്രവരതനിക്കുനനില എനയ് ബഹുമനാനളപട മനനിതളന ഇവനിളടെ  സൂചെനിപനിക്കുകേയണനായനി.
460-ഓളന്നും  സസ്വകേനാരര്യ  ഫനാക്ടറനികേള്  ഇകപനാഴന്നും  അടെഞകേനിടെക്കുകേയനാണയ്.  ഇതുമനായനി
ബനളപടയ്  ഒനരലക്ഷകതനാളന്നും  ളതനാഴനിലനാളനികേള്  ദുരനിതമനഭവനിക്കുകേയനാണയ്.  സ്കൂളുകേള്
തുറക്കുന സനരഭതനില് സസ്വനാഭനാവനികേമനായന്നും  ഉണനാകന ബുദനിമുട്ടുകേളുന്നും ചെനികേനിത്സയമനായനി
ബനളപട   പ്രശ്നങ്ങളുന്നും  അവളര  വലനാളത  വനിഷമനിപനിക്കുനണയ്.  ഇ.എസയ്.ഐ.
ആനകൂലര്യതനിളന്റെ കേനാരര്യതനില്  സരക്കനാരനിനള്ള പ്രശ്നങ്ങള് നമുക്കയ് മനസനിലനാക്കനാന്
സനാധനിക്കുന്നും. അടെഞകേനിടെക്കുന ഫനാക്ടറനികേളനിളല ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ് ഒരനാനകൂലര്യവന്നും
ലഭനിക്കനാത   സനാഹചെരര്യമനാണുള്ളതയ്.  പനനി  പടെരന  പനിടെനിക്കുന  അവസ്ഥയനില്
അവരുളടെ  ചെനികേനിത്സനാ  ളചെലവകേള്  കമനാതസ്പീതമനായനി  വരദനിക്കുകേയനാണയ്.   അവനിളടെ
സമൗജനര്യ കറഷന്  നല്കേണളമനന്നും കേഴനിഞ  സരക്കനാര ളചെയ കേനാരര്യങ്ങളളങനിലന്നും
ളചെയ്യണളമനമുള്ള  ആവശേര്യന്നുംകപനാലന്നും  നടെപനിലനാക്കനാന്  കേഴനിഞനിടനില  എനള്ളതയ്
യഥനാരത്ഥ വസ്തുതയനാണയ്.  ഇവനിളടെയള്ള പ്രശ്നങ്ങളള ളചെറുതനായനി കേനാണുനനില,  ളചെയ
കേനാരര്യങ്ങളളലനാന്നും പൂരണ്ണതയനിളലതനിളയനയ്  ഗവണ്ളമന്റെയ്  കേരുതുനളവങനില് അതയ്
മമൗഢര്യമനാണയ്.  ഒരു കേനാരര്യന്നും  പ്രകതര്യകേമനായനി   സരക്കനാരനിളന്റെ ശദയനില്  ളകേനാണ്ടുവരനാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയനാണയ്.  സരക്കനാര  പ്രഖര്യനാപനിച്ച  കബനാണസകപനാലന്നും  നല്കേനാത
സസ്വകേനാരര്യ  മുതലനാളനിമനാരുണയ്  എനള്ള പരനാതനി  ഉയരുകേയനാണയ്.  ളകേനാലന്നും,  ആലപ്പുഴ
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ജനിലകേളനിളല  കേശുവണനി  കമഖലയനില്  ഇതരന്നും  പ്രശ്നങ്ങള്  വര്യനാപകേമനാകകേയനാണയ്,
ഇക്കനാരര്യങ്ങളനില്  ബഹുമനാനളപട  മനനി  അടെനിയന്തരമനായനി  ഇടെളപകടെണതനാണയ്.
അടെഞകേനിടെനതനില്  ഇതുവളര  തുറക്കനാന്  കേഴനിയനാതനിരുന  ഫനാക്ടറനികേള്
ഗവണ്ളമന്റെയ്  ഏളറ്റെടുക്കണന്നും.  കനനാടസ്പീസയ്  ളകേനാടുത്തുളവനയ് പറഞ,  തസ്പീരച്ചയനായന്നും
തുടെര  നടെപടെനികേള്  അതനികവഗതയനിലണനാകേണന്നും.  ഏളറ്റെടുകക്കണ  ഫനാക്ടറനികേള്
ഏളറ്റെടുക്കുനതനിനള്ള ആരജ്ജവന്നും ഗവണ്ളമന്റെയ്  കേനാണനിക്കണന്നും.  ഈ വനിഷയന്നും ചെരച്ച
ളചെയ്യനാതതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  ഞനാന് വനാക്കമൗടയ് ളചെയന.

(സരക്കനാര നനിലപനാടെനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ്   ശസ്പീ.  അനൂപയ് കജക്കബയ്  സഭവനിടയ്
പുറത്തുകപനായനി.)

ശസ്പീ  .    ളകേ  .    എന്നും  .    മനാണനി:  സര,  കേശുവണനി  കമഖലയനിളല  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ്
ബഹുമനാനളപട മനനി അടെനിയന്തരശദ പതനിപനിക്കുളമനനാണയ് പറയനതയ്. അകനകേന്നും
ഫനാക്ടറനികേള്  സസ്വകേനാരര്യ  കമഖലയനില്  അടെഞകേനിടെക്കുന,  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ്
കജനാലനി നഷ്ടളപടുന,  തുറന ഫനാക്ടറനികേളനാളണങനില്കപനാലന്നും കവതനമനില,  കേഴനിഞ
11  മനാസകതനാളമനായനി നനിതര്യദുരനിതതനിലനാണയ് ളതനാഴനിലനാളനികേള്.  ഗവണ്ളമന്റെയ്  ഇതയ്
കേണനിളലനയ്  നടെനിക്കരുതയ്.   കേശുവണനി  ഫനാക്ടറനികേള്  തുറനയ്  പ്രവരതനിപനിക്കണന്നും.
അതുകപനാളല തുറനയ് പ്രവരതനിക്കുന ഫനാക്ടറനികേളനില് കൃതര്യമനായനി കവതനന്നും  നല്കേനാനള്ള
സന്നുംവനിധനാനളമനാരുക്കണന്നും; ളതനാഴനിലനാളനികേളള സന്നുംരക്ഷനിക്കണന്നും.അതനിനള്ള ശേക്തമനായ
നടെപടെനികേളനാണയ്   സരക്കനാര   സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതയ്.   അക്കനാരര്യതനില് ശേക്തമനായ നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കനാത ഈ ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ  നയങ്ങളനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ് ഞനാനന്നും എളന്റെ
പനാരടനിയനില്ളപട അന്നുംഗങ്ങളുന്നും വനാക്കമൗടയ് ളചെയന.

(സരക്കനാര നനിലപനാടെനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ് ശസ്പീ. ളകേ. എന്നും. മനാണനിയന്നും അകദ്ദഹതനിളന്റെ
പനാരടനിയനില്ളപട അന്നുംഗങ്ങളുന്നും സഭവനിടയ്  പുറത്തുകപനായനി.  പുറത്തുകപനായ അന്നുംഗങ്ങള്
അല്പസമയതനിനകശേഷന്നും സഭയനില്  തനിരനിളകേ പ്രകവശേനിച്ചു.) 

IV ശദ ക്ഷണനിക്കല്

(1)   മത്സര്യ അനബന കമഖലകേളനിളല   പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കജനാണ് ളഫരണനാണസയ്:  സര,  കകേരളതനിളല അവഗണനിക്കളപട ഒരു

വനിഭനാഗന്നും  ളതനാഴനിലനാളനികേളനാണയ്  മത്സര്യകമഖലയനിളല  അനബനളതനാഴനിലനാളനികേള്.

ഇനനികപനാള് കക്ഷമനനിധനിയനില് രജനിസര ളചെയനിട്ടുള്ള അനബനളതനാഴനിലനാളനികേളുളടെ

എണ്ണന്നും 77,694  മനാത്രമനാണയ്. എനനാല് കക്ഷമനനിധനിയനിളലനാനന്നും രജനിസര ളചെയ്യനാത

പതനിനനായനിരക്കണക്കനിനയ് ളതനാഴനിലനാളനികേള് അനബന കമഖലയനില് പണനിളയടുക്കുനണയ്. 
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മനി  .   സസ്പീക്കര: ഇനളത ശദ ക്ഷണനിക്കലന്നും സബ്മനിഷനകേളുന്നും വളളര ചുരുക്കനി
അവതരനിപനിക്കണന്നും.

ശസ്പീ  .    കജനാണ്  ളഫരണനാണസയ്:  സര,  വളളര  ചുരുക്കനിപറയനാന്നും.  അനബന
കമഖലയനിളല  ളതനാഴനിളലനയ്  പറയനതനില്  ഒനയ്  പസ്പീലനിന്നുംഗനാണയ്.  അതയ്  വളളര
വനിദഗദമനായനി ളചെകയ്യണ ഒരു ളതനാഴനിലനാണയ്.  ളചെമ്മസ്പീന് കേനിളകേ എനനാണയ് ഞങ്ങളുളടെ
നനാടനില് പറയനതയ്.   അതയ്  കൃതര്യമനായനി  കേനിള്ളനി തൂക്കന്നും കറയനാളത എടുക്കുനതയ് വളളര
കവദഗര്യകമറനിളയനാരു  ളതനാഴനിലനാണയ്.  അതുകപനാളല  കൂന്തല്  കസ്പീന്  ളചെയകമനാള്
അതനിളന്റെ മഷനി മനാന്നുംസതനില് പനിടെനിക്കനാതനിരനിക്കനാനള്ള കവദഗര്യമുണനാകേണന്നും.  അതരതനില്
വനിദഗദമനായ  ളതനാഴനിലനാണയ്  ഈ  രന്നുംഗത്തുള്ള  ളതനാഴനിലനാളനികേള്  നനിരവ്വഹനിച്ചു
ളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്.  ളകേനാലന്നും ജനിലയനിലന്നും ആലപ്പുഴ ജനിലയളടെ വടെക്കന് കമഖലയനിലന്നും
എറണനാകളന്നും  ജനിലയനിളല  തസ്പീരപ്രകദശേങ്ങളനിലളമനാളക്കയനാണയ്  ഈ  രന്നുംഗതയ്
പണനിളയടുക്കുന  ളതനാഴനിലനാളനികേള്  ജസ്പീവനിക്കുനതയ്. വളളര ദുരനിതപൂരണ്ണമനായ
സനാഹചെരര്യങ്ങളനിലനാണയ്  അനബനകമഖലയനിളല  ളതനാഴനിലനാളനികേള്  പണനിളയടുക്കുനതയ്.
അവരക്കയ് കൃതര്യമനായ കസവന-കവതന വര്യവസ്ഥകേളളനാനമനില.  കൃതര്യമനായ ളതനാഴനില്
എകപനാള്  ലഭനിക്കുളമനയ് ഉറപനില. ചെരക്കയ് വനയ് അതയ് ഇടെനനിലക്കനാരന് വനാങ്ങനി, പസ്പീല്
ളചെയ്യനാന്  പസ്പീലനിന്നുംഗയ്  ളഷഡനില്  എതനിക്കുകമനാള്  മനാത്രമനാണയ്  അവരക്കയ്  കജനാലനി
ലഭനിക്കുനതയ്. ലഭനിക്കുന കജനാലനി  കൃതര്യസമയതനിനയ് ളചെയയ് തസ്പീരക്കണന്നും. അതയ് ചെനിലകപനാള്
രനാവനിളല മുതല് പനാതനിരനാത്രനിവളരയനാകേനാന്നും  അളലങനില് പനികറ്റെനവളരയനാകേനാന്നും.  ഈ
മത്സര്യന്നും  ചെസ്പീതയനാകനതനിനമുമ്പുതളന  നനനാക്കനിളയടുത്തുളകേനാടുക്കുകേ  എനള്ളതനാണയ്
ളതനാഴനില്. വളളര കമനാശേളപട സനാഹചെരര്യമനാണയ്.  ഈ കജനാലനി കേഴനിഞയ്  പുറതനിറങ്ങുനവളര
സമൂഹന്നും വളളര കമനാശേമനായനാണയ് കേനാണുനതയ്.  ദുരഗനന്നുംമൂലന്നും ഇവരുളടെ അടുകതയ്ളക്കനാനന്നും
ആരുന്നും വരനില.  അതരതനില് കജനാലനി ളചെയന,  അനബന കമഖലയനിളല പ്രധനാനളപട
ളതനാഴനിലനാളനികേളനാണയ് പസ്പീലനിന്നുംഗയ് ളതനാഴനിലനാളനികേള്. 

രണനാമതയ്,  മത്സര്യസന്നുംസ്കരണ കമഖലയനില് പണനിളയടുക്കുന  ളതനാഴനിലനാളനികേളുണയ്.
കമനസയ്  20-22  ഡനിഗ്രനിവളര  തണുപ്പുള്ള ഫസ്പീസനിന്നുംഗയ്  പനാന്റെനിനകേതയ് പണനിളയടുക്കുന
ളതനാഴനിലനാളനികേളുണയ്. ഇകപനാള് കേണ്ടുവരുളനനാരു പ്രകതര്യകേത, കകേരളതനിളല പ്രധനാനളപട
എലനാ  സമുകദനാല്പന  കേയറ്റുമതനി  സ്ഥനാപനങ്ങളനിളല  ഫസ്പീസനിന്നുംഗയ്  പനാന്റുകേളനിലന്നും
പണനിളയടുക്കുനതയ് ഇതരസന്നുംസ്ഥനാന ളതനാഴനിലനാളനികേളനാണയ്.  അവളര വലനാളത ചൂഷണന്നും
ളചെയകേയനാണയ്.  ഓകരനാ  ആറയ്  മനാസന്നും  കൂടുകമനാഴന്നും ഇതര സന്നുംസ്ഥനാനങ്ങളനില്നനിനയ്
40-ഉന്നും  50-ഉന്നും ആളുകേളള കേങനാണനിമനാര ളകേനാണ്ടുവനയ് ഭക്ഷണന്നും  നല്കേനി കറഞ
കൂലനിക്കയ്  പണനിളയടുപനിക്കുകേയനാണയ്.  അവരുളടെ  പ്രശ്നങ്ങള്  വളളര ഗുരുതരമനാണയ്.
ചെനിലയനിടെങ്ങളനില് അകമനാണനിയ ലസ്പീക്കുണനായനി അപകേടെമരണമുണനാകന സനാഹചെരര്യന്നും
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വളര ഉണനായനിട്ടുണയ്.  പസ്പീലനിന്നുംഗയ്  ളതനാഴനിലനാളനികേളളകപനാളലതളന  ദുരനിതന്നും  അനഭവനിക്കുനവരനാണയ്
ഫസ്പീസനിന്നുംഗയ് പനാന്റെനിലന്നും ഐസയ് പനാന്റെനിലന്നും പണനിളയടുക്കുന ളതനാഴനിലനാളനികേള്.  ഐസയ്
ഉല്പനാദനതനില്  വനനിട്ടുള്ള  കറവയ്  ആ  രന്നുംഗതയ്  കനരനിടുനണയ്.  ഇനയ്  ഏറ്റെവന്നും
പ്രധനാനളപടതയ്,  നമ്മുളടെ സ്ഥനാപനിതകശേഷനി ഉപകയനാഗനിക്കനാന് സമുകദനാല്പന കേയറ്റുമതനി
സ്ഥനാപനങ്ങള്ക്കയ് കേഴനിയനാളതവരുന എനള്ളതനാണയ്.  അതനിനള്ള കേനാരണന്നും മത്സര്യ
ഉല്പനാദനതനില്  വനനിട്ടുള്ള  കറവനാണയ്.   പനിനസ്പീടെയ്  അതയ്  നനികേത്തുനതയ്,  ഇതര
സന്നുംസ്ഥനാനങ്ങളനില്നനിനന്നും  രനാജര്യതനിനപുറത്തുനനിനന്നും മത്സര്യന്നും  ഇറക്കുമതനി  ളചെയയ്,
ഇവനിളടെ പസ്പീലനിന്നുംഗയ്  ളചെയയ്,  സന്നുംസ്കരനിളച്ചടുതയ് വസ്പീണ്ടുന്നും അതയ് കേയറ്റുമതനി   ളചെയനാണയ്.
അങ്ങളന ഇതയ് കേയറ്റുമതനി ളചെയനതനിളന്റെ ഫലമനായനാണയ് ഇനള്ള ളതനാഴനിളലങനിലന്നും
നനിലനനിനകപനാകനതയ്.   കകേരളന്നും മകത്സര്യനാല്പനാദനതനില് ഏതനാനന്നും വരഷങ്ങള്ക്കുമുമയ്
രണനാന്നും  സ്ഥനാനതയ്  ആയനിരുളനങനില്  2014-15  ആയകപനാള്  അഞനാന്നും  സ്ഥനാനകതയയ്
മനാറനി. അതനിനള്ള  കേനാരണന്നും,  ആനനാ പ്രകദശേയ് കപനാലള്ള സന്നുംസ്ഥനാനങ്ങള് മകത്സര്യനാല്പനാദനതനില്
വലനിയ വരദനവണനാക്കനിയതനാണയ്. ഉല്പനാദനതനിളല വരദനളവനയ് പറയകമനാള്,
അതനിളന്റെ  65  ശേതമനാനവന്നും ഇന്തര്യക്കകേത്തുള്ള മത്സര്യ കൃഷനിയനില്നനിനമനാണുണനാകനതയ്.
കേടെല് മകത്സര്യനാല്പനാദനന്നും കറയകേയന്നും മത്സര്യകൃഷനിയനിലൂളടെയള്ള ഉല്പനാദനന്നും കൂടുകേയമനാണയ്.
എനനാല്  കകേരളതനില്  കേനാണുളനനാരു  പ്രകതര്യകേത,  കകേരളതനിളല  ഭൂരനിപക്ഷന്നും
മത്സര്യങ്ങളുന്നും  ഉള്നനാടെന് കേനായലകേളനില് നനിനന്നും കേടെലനില്നനിനന്നും പനിടെനിക്കുനതനാണയ്.
കൃഷനിയനില്നനിനള്ള ഉല്പനാദനളമനയ് പറയനതയ് വളളര കറവനാണയ്.  കൃഷനിയനിലൂളടെയള്ള
ഉല്പനാദനന്നും  വരദനിപനിക്കണളമങനില്  തസ്പീരകദശേ  കമഖലയനില്  വനനാമനി  ളചെമ്മസ്പീന്
അടെക്കമുള്ളവ കൂടുതലനായനി  കൃഷനി  ളചെയ്യണന്നും.  അങ്ങളന കൃഷനി ളചെയനാല് പസ്പീലനിന്നുംഗയ്
ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കടെക്കന്നും കൂടുതല് കജനാലനി  കേനിട്ടുകേയന്നും   അവരുളടെ കടുന്നുംബന്നും പുലരതനാന്
കേഴനിയകേയന്നും ളചെയന്നും.  വളളര ദുരനിതപൂരണ്ണമനായ സനാഹചെരര്യതനില് ജസ്പീവനിക്കുന ഈ
ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ് കക്ഷമപ്രവരതനങ്ങള് ളകേനാണ്ടുവരനാനന്നും കേഴനിയന്നും.  മത്സര്യസന്നുംസ്കരണ
കമഖലയനില്  4,644 കകേനാടെനി രൂപയനാണയ് കകേരളന്നും  ഒരു വരഷന്നും  കനടെനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ആ
കമഖലളയ സന്നുംരക്ഷനിക്കനാനനാവശേര്യമനായ നടെപടെനികേളുണനാകേണളമനനാണയ് അഭര്യരത്ഥനിക്കനാനള്ളതയ്. 

മത്സര്യബനനവന്നും  ഹനാരബര  എഞനിനസ്പീയറനിന്നുംഗുന്നും  കേശുവണനി  വര്യവസനായവന്നും
വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  ളജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മ):  സര,  കകേരളതനില്  10.47  ലക്ഷന്നും
മത്സര്യളതനാഴനിലനാളനികേളുന്നും  77,694  അനബനളതനാഴനിലനാളനികേളുന്നും  മത്സര്യകമഖലളയ
ആശയനിച്ചയ് ജസ്പീവനിക്കുന.  മത്സര്യ കബനാരഡനില് രജനിസര ളചെയ അനബന ളതനാഴനിലനാളനികേള്,
ബസ്പീച്ചയ്  വരക്കരമനാര-4081,  ളചെറുകേനിടെ  മത്സര്യ  വനിതരണക്കനാര  -  22567, മത്സര്യന്നും
ഉണക്കുനവര - 17944, പസ്പീലനിന്നുംഗയ് വരകക്കഴയ് - 33102  എനനിങ്ങളന പ്രധനാനമനായന്നും
നനാല വനിഭനാഗങ്ങളനാണുള്ളതയ്. അനബന ളതനാഴനിലകേളനില് ഏരളപടനിരനിക്കുന 77694
കപരനില്  61495  കപര  വനനിതകേളനാണയ്.  കേനാലനാവസ്ഥനാ  വര്യതനിയനാനവന്നും  അമനിത
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മത്സര്യചൂഷണവന്നും ളചെറുമസ്പീനകേളുളടെ  നശേസ്പീകേരണവന്നുംമൂലന്നും മത്സര്യബനന കമഖല ഏളറ
പ്രശ്നങ്ങള് കനരനിടുകേയനാണയ്.  ഇതയ് മത്സര്യ ഉല്പനാദനളത മനാത്രന്നും ആശയനിച്ചയ് ജസ്പീവനിക്കുന
അനബന  കമഖലയനില്   സൃഷ്ടനിക്കുന  പ്രതര്യനാഘനാതങ്ങള്  ളചെറുതല.  ആദനിവനാസനികേള്
കേഴനിഞനാല് പ്രതനിശേസ്പീരഷ വരുമനാനതനിളന്റെ കേനാരര്യതനില് പനിനനില് നനില്ക്കുന  സമൂഹമനാണയ്
ഇവര. സസ്വന്തമനായനി ഭൂമനി, പടയന്നും, കടെനിളവള്ളന്നും, ശുചെനിമുറനി എനനിവയനിലനാത വനിഭനാഗന്നും.
അകതനാളടെനാപന്നും നനിരക്ഷരതയന്നും മതനിയനായ വനിദര്യനാഭര്യനാസവമനിലനാതതനിനനാല് ഏളതനാരു
ളതനാഴനില്  കമഖലകയയന്നുംകപനാളല  ഏളറ  ചൂഷണന്നും  അനഭവനിക്കുന  കമഖലയനാണയ്  മത്സര്യ
അനബന  കമഖലയന്നും.  ഈ  കമഖലയനില്   പണനിളയടുക്കുനവരനില്  ഏറനിയപങ്കുന്നും
സസ്പീകേള് കൂടെനിയനാകകമനാള് പ്രശ്നങ്ങളുളടെ തസ്പീവ്രത വരദനിക്കുന.  ളതനാഴനിലനിടെങ്ങളനിളല
ളതനാഴനില് നനിയമങ്ങള് പനാലനിക്കളപടുനനില.  ഇതുമൂലന്നും ആകരനാഗര്യപ്രശ്നങ്ങള്  വരദനിക്കുന.
ഇവരനില് ഭൂരനിഭനാഗതനിളന്റെയന്നും പനാരപനിടെങ്ങള് വനാസകയനാഗര്യമലനാതതുന്നും കേടെലനാകമണ
ഭസ്പീഷണനി  കനരനിടുനവയമനാണയ്.  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  സസ്പീകേള്  മത്സര്യ  സന്നുംസ്കരണ
കമഖലയനിലന്നും  പസ്പീലനിന്നുംഗയ്  രന്നുംഗത്തുന്നും  പണനിളയടുക്കുന.  ഇവരുളടെ  അദസ്വനാനതനിളന്റെ
ഫലന്നുംളകേനാണയ്  വന്കേനിടെ  കേമനനികേള് കേയറ്റുമതനിയനിലൂളടെ  ലനാഭന്നും  കനടുകമനാഴന്നും  ഇവര
12 മുതല് 15 മണനിക്കൂര വളരയനാണയ് പണനിളയടുകക്കണനി വരുനതയ്. ളചെമ്മസ്പീന് അളന
നല്കനതനിലന്നും  വൃതനിയനാക്കനി  തനിരനിളച്ചടുക്കുനതനിലന്നും  കൃതര്യത  പനാലനിക്കനാറനില.
വൃതനിഹസ്പീനമനായ  സനാഹചെരര്യതനിലനാണയ്  പലകപനാഴന്നും  കജനാലനി  ളചെകയ്യണനിവരുനതയ്.
ഈ പ്രശ്നങ്ങളളലനാന്നും വളളര പ്രധനാനളപടതനാണയ്.  അതനാണയ് ബഹുമനാനളപട ളമമര ഇവനിളടെ
സൂചെനിപനിച്ചതയ്.  സമയപരനിമനിതനിയള്ളതനിനനാല്  ഞനാന്  അതനിളന്റെ  വനിശേദനാന്നുംശേങ്ങളനികലക്കയ്
കേടെക്കുനനില.  ചെനിലറ വനില്പനയനില് ഏരളപടനിരനിക്കുനവരനില്  ഭൂരനിപക്ഷന്നുംകപരക്കുന്നും
ളതനാഴനിലനിനനാവശേര്യമനായ  പണന്നും  കേളണതനാന്  കേഴനിയനനില.  ജനാമര്യന്നും  നല്കേനാന്
ഒനമനിലനാതതനിനനാല് ധനകേനാരര്യ  സ്ഥനാപനങ്ങള് വനായ്പകേളുന്നും നല്കനനില.  തന്മൂലന്നും ഇവരക്കയ്
ളകേനാള്ളപലനിശേയയ് പണന്നും കേടെളമടുകക്കണനിവരുന.  മത്സര്യ അനബന കമഖലയനില്
പണനിളയടുക്കുന ഇതരന്നും ജനവനിഭനാഗങ്ങളുളടെ ദുരനിതമകേറ്റുനതനിനതകന പദതനികേളനാണയ്
സരക്കനാര ആവനിഷ്കരനിച്ചയ് നടെപനിലനാക്കുനതയ്. എലനാവരക്കുന്നും മനിനനിമന്നും കവജസയ് ഉറപനാക്കുനതനിനയ്
നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതനാണയ്.  മനിനനിമന്നും കവജസയ് നനിയമനാനസൃതമനാക്കനാത സ്ഥലങ്ങളനില്
ളതനാഴനില്  വകപ്പുമനായനി  കചെരനയ്  മനിനനിമന്നും  കവജസന്നും  കജനാലനിസ്ഥനിരതയന്നും   ഉറപനാക്കുനതനിനയ്
നടെപടെനിളയടുത്തുവരുന.  സസ്പീ  സമൗഹൃദ  മനാരക്കറ്റുകേള്  ആരന്നുംഭനിക്കുനതനിനന്നും
നടെപടെനിളയടുക്കുനതനാണയ്.  മത്സര്യളഫഡ്ഡുമനായനികച്ചരനയ് ഹനാരബറുകേളനില്നനിനയ് മത്സര്യന്നും
കനരനിടയ്  മത്സര്യമനാരക്കറ്റുകേളനില്   എതനിക്കുനതനിനയ്  നടെപടെനി  കകേളക്കനാണ്ടുവരുന.
വനില്പനയ്ക്കുകശേഷന്നും ബനാക്കനിവരുന മത്സര്യന്നും  കകേടുകൂടെനാളത സൂക്ഷനിക്കുനതനിനയ്  മനാരക്കറ്റുകേളനില്
ശേസ്പീതസ്പീകേരണ  സന്നുംവനിധനാനന്നും  ഏരളപടുത്തുനതനിനന്നും  മുന്തനിയ  പരനിഗണന  നല്കന്നും.
ഹനാരബറുകേളനില്നനിനന്നും  ശേസ്പീതസ്പീകേരനിച്ച  വനാനകേളനില്  മനാരക്കറ്റുകേളനില്  മത്സര്യന്നും
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എതനിക്കുനതയ്  വര്യനാപകേമനാക്കുനതനിനയ്  ശദനിക്കുനതനാണയ്.  മത്സര്യ  വനില്പനക്കനാരനായ
അനബന ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ് മത്സര്യവനിപണനതനിനയ് ആകരനാഗര്യകേരമനായ   അന്തരസ്പീക്ഷന്നും
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനന്നും ബനാക്കനിവരുന മത്സര്യങ്ങള് സൂക്ഷനിക്കനാന് ഫനിഷയ്  ഔടയ് ളലറ്റുകേള്
സ്ഥനാപനിക്കുനതനിനന്നും  നടെപടെനിളയടുത്തുവരുന.  അനബന  ളതനാഴനിലനാളനികേളുളടെ  അപകേടെ
ഗ്രൂപയ് ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതനി  2017  ഡനിസന്നുംബര മുതല്  5  ലക്ഷന്നും രൂപയനില്നനിനന്നും
10  ലക്ഷന്നും രൂപയനായന്നും അനബനളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ് നല്കേനിവരുന ളപന്ഷന്
600 രൂപയനില്നനിനന്നും 1100 രൂപയനായന്നും  വരദനിപനിച്ചു.  പസ്പീലനിന്നുംഗയ് ളതനാഴനിലനാളനികേളുളടെ
ഉനമനതനിനന്നും അവരുളടെ  പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുനതനിനമനായനി  ഫനിഷറസ്പീസയ്  ളസകടറനി
ളചെയരമനാനന്നും ഫനിഷറസ്പീസയ് ഡയറക്ടര കേണ്വസ്പീനറുമനായന്നും എക്സൈയ്ളപരടയ് കേമ്മനിറ്റെനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ചു.
പ്രസ്തുത കേമ്മനിറ്റെനിയളടെ റനികപനാരടനിളന്റെ അടെനിസ്ഥനാനതനില് ആക്ഷന് പനാന് തയ്യനാറനാക്കനി
വരനികേയനാണയ്. ഫനിഷറസ്പീസയ് ഡയറക്ടര അദര്യക്ഷനനായനി കസറ്റെയ് ളലവല് കമനാണനിറ്റെറനിന്നുംഗയ്
കേമ്മനിറ്റെനിയന്നും  ജനിലനാ  കേളക്ടര അദര്യക്ഷനനായനി  ജനിലനാതല കമനാണനിറ്റെറനിന്നുംഗയ്  കേമ്മനിറ്റെനിയന്നും
രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്. ഈ കേമ്മനിറ്റെനികേള് കയനാഗന്നും കചെരനയ് നടെപടെനി കകേളക്കനാണ്ടുവരുന.
അനബന ളതനാഴനിലനാളനികേള് മരണളപടനാല് ആശനിതരക്കയ് നല്കന ധനസഹനായന്നും
കൂടെനാളത  മത്സര്യകബനാരഡയ്  തനാളഴപറയന  ധനസഹനായങ്ങള്  മത്സര്യ  അനബന
ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ് നല്കേനിവരുന.  പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ധനസഹനായന്നും,  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.
കേര്യനാഷയ് അവനാരഡയ്, കരനാഗ ചെനികേനിത്സനാ സഹനായന്നും,  അനബന കതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കുള്ള
വനിവനാഹ ധനസഹനായ പദതനി,  കടുന്നുംബ  സഹനായ പദതനി,  കബനാരഡനിളന്റെ  പ്രകതര്യകേ
സഹനായന്നും,  ഉനത  വനിദര്യനാഭര്യനാസ  കപ്രനാത്സനാഹന  പദതനി.  ചുരുക്കനിപറഞനാല്
മത്സര്യളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ്  ലഭര്യമനായനിട്ടുള്ള  എലനാ  ആനകൂലര്യങ്ങളുന്നും  അനബന
ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കുന്നും  ഉറപനാക്കുനതനിനയ്  സരക്കനാര ശദനിച്ചനിട്ടുണയ്. 

ശസ്പീ  .   കജനാണ് ളഫരണനാണസയ്: സര, വനനാമനി ളചെമ്മസ്പീനള്ളപളടെ ഉല്പനാദനിപനിച്ചയ്
മത്സര്യ  കൃഷനി  വര്യനാപനിപനിക്കനാന്  തസ്പീരകദശേ  കമഖലയനില്  പ്രകതര്യകേമനാളയനാരു  നയന്നും
ആവനിഷ്കരനിക്കനാകമനാ? 

ശസ്പീമതനി  ളജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മ:  സര,  ഞനാന്   അക്കനാരര്യന്നും  മറുപടെനിയനില്
പറഞനിരുന.  പനാടെകശേഖരങ്ങളുമനായനി ബനളപടയ് അറുപതനി എടനായനിരതനികലളറ
ളഹക്ടര ജലനാശേയങ്ങളുണയ്.  അതനില് 6000 ളഹക്ടര ജലനാശേയങ്ങള് മനാത്രകമ നമ്മള്
ഉപകയനാഗനിക്കുനള. കൂടെനാളത കളങ്ങളുന്നും ജലനാശേയങ്ങളുന്നും ധനാരനാളമനായണയ്.  രണ്ടുമൂനയ്
വരഷതനിനള്ളനില് അകേസ്വനാ കേള്ച്ചര 80000 ടെണ് ആയനി വരദനിപനിക്കനാനനാണയ്  സരക്കനാര
ലക്ഷര്യമനിടുനതയ്.  വനനാമനി  ളചെമ്മസ്പീന്  സസ്പീകറനാ  വനാടറനിലനാണയ്  ഉല്പനാദനിപനികക്കണളതങനിലന്നും
അതുള്ളപളടെ ഈ വരഷന്നും ഉല്പനാദനന്നും നനിലവനിലള്ളതനിളന്റെ ഇരടനിയനായനി വരദനിപനിക്കനാന്
പദതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരനികേയനാണയ്.
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(2) ഡനാറ്റെനാ ബനാങ്കുന്നും പനാരനിസ്ഥനിതനികേനാവസ്ഥ സന്നുംബനനിച്ച ധവളപത്രവന്നും

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റനാന്നും:  സര, 'A White paper will be issued within six
months after the advent of power about the present status of environment.
All the anti-environment and anti people orders will be re-examined. 

As stipulated in the Kerala Conservation of Paddy and Wet Land Act,
data banks will be created and published within six months with the help of
satellite  mapping facility.'  അധനികേനാരകമറ്റെയ്  ഒരു വരഷന്നും പൂരതനിയനാക്കനിയതനിളന്റെ
ആകഘനാഷ പരനിപനാടെനികേളുമനായനി മുകനനാട്ടുകപനാകന ഈ സരക്കനാര പ്രകേടെന പത്രനികേയനിലൂളടെ
കകേരളതനിളല ജനങ്ങള്ക്കയ്  നല്കേനിയ വനാഗനാനതനിളല  71,  72  ഖണനികേകേളനാണയ്
ഞനാന്  വനായനിച്ചതയ്.  പരനിസ്ഥനിതനിയമനായനി  ബനളപടയ്  കകേരളതനിളന്റെ  സമഗ്രമനായ
ധവളപത്രന്നും  6  മനാസതനിനകേന്നും  പുറളപടുവനിക്കുളമനനാണയ്  ഈ  സരക്കനാര  അധനികേനാരകമളറ്റെടുക്കുന
അവസരതനിലന്നും അതനിനമുമയ് ളതരളഞടുപയ് കവളയനിലന്നും പ്രഖര്യനാപനിച്ചനിരുനതയ്.  ഒരു
വരഷന്നും തനികേയന ഈ സനാഹചെരര്യതനിലന്നും അക്കനാരര്യതനില് കൃതര്യമനായ റനിസള്ട്ടുണനായനിടനില
എനതനാണയ് ഈ ശദ ക്ഷണനിക്കലനിലൂളടെ ബഹുമനാനളപട മുഖര്യമനനിയളടെയന്നും സഭയളടെയന്നും
ശദയനില്ളക്കനാണ്ടുവരനാന് ഞനാന് ആഗ്രഹനിക്കുനതയ്.  കേഴനിഞ നനിയമസഭനാ സകമ്മളനതനില്
മനാരച്ചയ്  മനാസന്നും  14-ാം  തസ്പീയതനി  ബഹുമനാനളപട മുഖര്യമനനി  സഭയനില് പറഞതയ്,
പരനിസ്ഥനിതനി ധവളപത്രന്നും തയ്യനാറനായനി, അതയ് ഉടെന് പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കുളമനനാണയ്. മനാരച്ചയ്
മനാസന്നും  15-ാം  തസ്പീയതനിയനിളല കദശേനാഭനിമനാനനി ദനിനപത്രതനിലള്ളപളടെ അതയ് വലനിയ
രസ്പീതനിയനില് വനാരതയനായനി വരനികേയന്നും ളചെയ. ഇകപനാള് രണരമനാസന്നും കേഴനിയകേയനാണയ്,
ഇകപനാഴന്നും ആ കേരടെയ് ധവളപത്രന്നും എന്തനായനി എകനനാ അതയ് എനയ് പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കനാന്
സനാധനിക്കുളമകനനാ ഉള്ള അവര്യക്തത നനിലനനില്ക്കുകേയനാണയ്.  ഈ ധവളപത്രതനിളന്റെ
ഗുണനനിലവനാരളതക്കുറനിച്ചുതളന  വലനിയ  ആകക്ഷപകമനാ  സന്നുംശേയങ്ങകളനാ  നനിലനനില്ക്കുകേയനാണയ്.
കേനാരണന്നും ഇതുമനായനി  ബനളപടയ്  സമഗ്രമനായ പഠനകമനാ  വനിവനിധ വകപ്പുകേള് തമ്മനിലള്ള
ആശേയവനിനനിമയകമനാ  നടെനനിടനില  എനതനാണയ്  പ്രനാഥമനികേമനായനി  മനസനിലനാക്കുനതയ്.
പഞനായത്തുകേളുമനാകയനാ എന്നും.എല്.എ.-മനാരുമനാകയനാ ബനളപടയ് ഓകരനാ പ്രകദശേതനിളന്റെയന്നും
സനാഹചെരര്യന്നും  എളന്തനാളക്കയനാണയ്;  ഓകരനാ  പ്രകദശേളതയന്നും  പനാരനിസ്ഥനിതനികേമനായ
പ്രശ്നങ്ങള് എളന്തനാളക്കയനാണയ് എനറനിയകേകയനാ പഠനിക്കുകേകയനാ ളചെയതനായനി നമ്മുളടെ
ശദയനില്ളപടനിടനില. അതുളകേനാണ്ടുതളന ഈ പരനിസ്ഥനിതനി ധവളപത്രതനിളന്റെ കേരടെയ്
എത്രയന്നുംകവഗന്നും  പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കനാനന്നും  അതനിളന്റെ  അടെനിസ്ഥനാനതനില്  ചെരച്ചകേള്ക്കയ്
തുടെക്കന്നും കറനിക്കനാനന്നും  അന്തനിമ ധവളപത്രന്നും എത്രയന്നും ളപളടനയ്  പുറത്തുളകേനാണ്ടുവരനാനന്നും
സരക്കനാര നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണളമനനാണയ് എനനിക്കയ് സൂചെനിപനിക്കനാനള്ളതയ്. ഇതുതളനയനാണയ്
72-ാം ഖണനികേയനില് സൂചെനിപനിച്ച ളനല്വയല് ഡനാറ്റെനാ ബനാങ്കുമനായനി ബനപട്ടുള്ളതുന്നും.
ഉപഗ്രഹ ചെനിത്രകതനാടുകൂടെനിയള്ളതയ്  6  മനാസതനിനകേന്നും പുറത്തുളകേനാണ്ടുവരുളമനനാണയ്
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പറഞനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിനകവണനി ബജറ്റെനില് ളചെറനിയ തുകേ നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുകേയന്നും ളചെയ.
Kerala State Remote Sensing and Environment Centre-ളന തുകേ ഏല്പനിച്ചനിട്ടുളണനന്നും
മനാരച്ചയ് മനാസതനില് ധവളപത്രന്നും പുറത്തുവരുളമനന്നും ബഹുമനാനളപട മനനി ശസ്പീ.  ഇ.
ചെന്ദ്രകശേഖരന്  2016  ഡനിസന്നുംബര  2 -നയ്   നനിയമസഭയനില്  പറഞനിട്ടുള്ളതനാണയ്. പകക്ഷ
ഇതുവളര  ആ  നനിലയനിലള്ള  നസ്പീക്കളമനാനമുണനായനിടനില.  ആദര്യന്നും  എറണനാകളളത  മരടെയ്
പഞനായത്തുന്നും തനിരുവനന്തപുരളത കേഴക്കൂടന്നും പഞനായത്തുമനാണയ് നനിശ്ചയനിച്ചനിരുനതയ്.
പനിനസ്പീടെയ് അതയ് ആറ്റെനിപ്രയന്നും  കവങ്ങൂരുമനാക്കനി മനാറ്റെനി. 5  കകേനാടെനി രൂപയളടെ പ്രവരതനന്നും
നടെതനിളയനതലനാളത  കകേരളതനിളല  960-ഓളന്നും  പഞനായത്തുകേളനികലയയ്  ഇതയ്
വര്യനാപനിപനിക്കനാന് നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിടനില. ഏകേകദശേന്നും 30 കകേനാടെനികയനാളന്നും രൂപ മനാത്രമനാണയ്
ഇതനിനയ് ളചെലവയ് വരുനളതനനാണയ് അറനിയനാന് സനാധനിക്കുനതയ്.  അതുകപനാളല ഇകത
പ്രകേടെനപത്രനികേയനിളല  77-ാം  ഖണനികേയനില് കമനനിന്നുംഗയ്  കപനാളനിസനിയമനായനി  ബനളപട്ടുള്ള
ചെനില സൂചെനകേളുണയ്.  ഇതയ് ളപനാതുകമഖലയനികലയയ് ളകേനാണ്ടുവരുളമനയ് പറഞനിട്ടുണയ്.
2017  ഏപ്രനില്  മനാസന്നും  25-ാം  തസ്പീയതനി  മുക്കുനനിമലയമനായനി  ബനളപട
കഹകക്കനാടെതനിയളടെ ഒരു വനിധനിയണയ്. This Court is of the opinion that the time
has probably come for the State government to reconsider its policy with
regard to grant of mining or quarrying leases and permits.  ഇക്കനാരര്യതനില്
സരക്കനാര  കനനാക്കുകതനിയനായനി  നനില്ക്കരുതയ്,  ഇകപനാഴള്ള  രസ്പീതനിയനില്  കമനനിന്നുംഗയ്
പനാന് ബനളപട കേക്ഷനികേള് സമരപനിക്കുകമനാള് അതനിനടെനിയനില് ഒപനിട്ടുളകേനാടുക്കുന
രസ്പീതനി  മനാറണന്നും,  ഒരു   പ്രനാക്ടനിക്കല്   അകപ്രനാച്ചയ്  ഗവണ്ളമന്റെയ്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണന്നും.
Doctrine  of  public  trust  ഉള്ളപളടെയള്ള  ആശേയങ്ങള്  ഉള്ളക്കനാണ്ടുളകേനാണയ്
സരക്കനാര ഇക്കനാരര്യതനില് കനിയനാത്മകേമനായ ഇടെളപടെല് നടെതണളമനള്ള കകേനാടെതനി
വനിധനി  നനിലനനില്ക്കുന  സനാഹചെരര്യതനില്  ഈ  കേനാരര്യന്നുംകൂടെനി  ബനളപടുതനി
സമഗ്രമനായള്ള  പരനിസ്ഥനിതനി  നയന്നും  രൂപസ്പീകേരനിക്കനാനന്നും  കകേരളതനിളന്റെ  ഇനളത
പനാരനിസ്ഥനിതനികേമനായള്ള  തകേരച്ചളയക്കുറനിച്ചയ്  ഒരു  ധവളപത്രന്നും  പുറളപടുവനിക്കനാനന്നും
ളനല്വയല്  ഡനാറ്റെനാ  ബനാങ്കുള്ളപളടെയള്ള  കേനാരര്യങ്ങളനില്  കൃതര്യത  വരുതനി  അതയ്
എത്രയന്നും ളപളടനയ് പുറത്തുളകേനാണ്ടുവരനാനന്നും സരക്കനാര തയ്യനാറനാകേണന്നും. അകതനാളടെനാപന്നും
കേനാരഡമന്നും  ഹനില്  റനിസരവയ്  ഉള്ളപളടെ  റവനഡ്യൂ  ഭൂമനിയനാക്കനി  മനാറ്റുനതനിനള്ള  ചെനില
നയവര്യതനിയനാനങ്ങള് നമുക്കയ് കേനാണനാന് സനാധനിക്കുനണയ്. അക്കനാരര്യതനിലന്നും ഇടെളപടയ്
നനാടെനിളന്റെ  പരനിസ്ഥനിതനി  സന്നുംരക്ഷനിക്കണന്നും.  വലനിയ  രസ്പീതനിയനിലള്ള  വരള്ച്ചളയയന്നും
കവനലനിളനയന്നും കേനാലനാവസ്ഥനാ വര്യതനിയനാനളതയന്നും കകേരളന്നും അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുകമനാള്
പശ്ചനിമഘടമുള്ളപളടെയള്ള  പരനിസ്ഥനിതനി  സന്നുംരക്ഷനിക്കുകേ  എന  അതസ്പീവ  പ്രനാധനാനര്യകതനാളടെയള്ള
അജണ  ഈ  സരക്കനാര  ഏളറ്റെടുക്കുകമനാ?  ഹരനിത  കകേരളന്നുംകപനാലള്ള  പദതനികേള്
നനാമമനാത്രമനായനി  ഒരു  ഭനാഗതയ്  പ്രഖര്യനാപനിച്ചയ്  മുകനനാട്ടുകപനാകകമനാള്  പ്രസക്തമനായ
ഇടെളപടെലകേള്  പലകപനാഴന്നും  കേനാണനാനനില  എനപറയന  യനാഥനാരത്ഥര്യന്നും  നനിലനനില്ക്കുന
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സനാഹചെരര്യതനില്  ഇക്കനാരര്യതനില്  ഇടെളപടയ്  അടെനിയന്തരമനായ  തസ്പീരുമനാനളമടുക്കനാന്
ബഹുമനാനളപട മുഖര്യമനനി തയ്യനാറനാകേണളമനയ് അഭര്യരത്ഥനിച്ചുളകേനാണയ് ഈ വനിഷയന്നും
സഭയളടെ ശദയനില് ളകേനാണ്ടുവരനികേയനാണയ്. 

മുഖര്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറനായനി വനിജയന്): സര, ഇതയ് സരക്കനാരനിളന സഹനായനിക്കുന
തരതനിലള്ള ശദ ക്ഷണനിക്കലനാണയ്. ഇടെതുപക്ഷ ജനനാധനിപതര്യ മുനണനി പ്രസനിദസ്പീകേരനിച്ച
പ്രകേടെനപത്രനികേയനില്  പറയന കേനാരര്യങ്ങള് നടെപനാക്കനാന്  സരക്കനാര പ്രതനിജനാബദമനാണയ്.
അതയ്  നടെപനാക്കുനതനില്  കേനാലതനാമസന്നും  വരുനതയ്  ഓരമ്മളപടുത്തുനതയ്  വളളര
സഹനായകേരമനായ കേനാരര്യമനാണയ്. അതനിളലനാനനാണയ് ഇവനിളടെ പറഞ പരനിസ്ഥനിതനി സന്നുംബനനിച്ച
ധവളപത്രതനിളന്റെ കേനാരര്യന്നും.  ആ ധവളപത്രതനിളന്റെ കേരടെയ്  തയ്യനാറനായനിട്ടുണയ്  എനതയ്
വസ്തുതയനാണയ്.  അതയ് പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കതക്ക അവസ്ഥയനിളലതനിയനിട്ടുണയ്;  കേനാലതനാമസന്നും
കൂടെനാളത പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കുന അവസ്ഥയണനാകന്നും.  2008-ല് പ്രനാബലര്യതനില് വന
കകേരള ളനല്വയല് തണ്ണസ്പീരതടെ സന്നുംരക്ഷണ നനിയമന്നും ഡനാറ്റെനാ ബനാങയ് തയ്യനാറനാക്കുനതനിനള്ള
നടെപടെനികമങ്ങള് ആരന്നുംഭനിച്ചതനാണയ്. ഇതനസരനിച്ചയ് പ്രനാകദശേനികേതല നനിരസ്പീക്ഷണ സമനിതനിയനാണയ്
ളനല്വയലകേളുന്നും തണ്ണസ്പീരതടെങ്ങളുന്നും ഉള്ളപടുന പ്രകദശേങ്ങളള സന്നുംബനനിച്ച സരകവ
നമറുകേളുന്നും വനിസ്തൃതനിയന്നും ഉള്ളക്കനാളന ഡനാറ്റെനാ ബനാങയ്  തയ്യനാറനാക്കനിയതയ്.  എനനാല്
ചെനില  തകദ്ദശേഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങള്  നനിയമതനില്  വനിവക്ഷനിക്കുന്നുംപ്രകേനാരന്നും  ഉപഗ്രഹ
ചെനിത്രളത അടെനിസ്ഥനാനളപടുതനി ഡനാറ്റെനാ ബനാങയ് തയ്യനാറനാക്കുനതനിനപകേരന്നും ഭമൗതനികേ
പരനികശേനാധനയളടെയന്നും റവനഡ്യൂ  കരഖകേളുളടെയന്നും അടെനിസ്ഥനാനതനിലനാണയ്   തയ്യനാറനാക്കനിയതയ്.
ഇതയ് ഉപഗ്രഹ ചെനിത്രതനിളന്റെ സഹനായകതനാളടെ വനിശേകേലനന്നും ളചെയയ് അപനാകേതകേള്
നസ്പീക്കുനതനിനന്നും കൂടനികച്ചരക്കുനതനിനന്നും തനിരുതല് വരുത്തുനതനിനന്നും ഉതകന്നുംവനിധമുള്ള
കരഖകേള്  തയ്യനാറനാക്കുനതനിനയ്  കകേരള സന്നുംസയ് ഥനാന  വനിദൂര  സന്നുംകവദന സനാകങതനികേ
പരനിസയ് ഥനിതനി  കകേന്ദ്രളത ചുമതലളപടുതനിയനിട്ടുണയ്.  കകേരളതനിളന്റെ  പ്രകതര്യകേ
പനാരനിസ്ഥനിതനികേനാവസ്ഥ കേണക്കനിളലടുതയ് ആകരനാഗര്യമുള്ള  ജനതളയയന്നും പരനിസ്ഥനിതനിളയയന്നും
സൃഷ്ടനിക്കനാനനാണയ്  സരക്കനാര  ലക്ഷര്യമനിടുനതയ്.  സന്നുംസ്ഥനാനളത  നനിലവനിലള്ള
പനാരനിസ്ഥനിതനികേനാവസ്ഥ,  പനാരനിസ്ഥനിതനികേ  പ്രനാധനാനര്യന്നും  എനനിവ  കനരനിടുനതനിനന്നും
വനിഭവങ്ങളുളടെ  സസ്ഥനിര  ഉപകഭനാഗതനിനന്നും  പരനിപനാലനതനിനമനായള്ള  പദതനികേള്,
ജനങ്ങളുന്നും  പരനിസ്ഥനിതനിയമനായള്ള  ബനതനിളന്റെ  പ്രനാധനാനര്യന്നും  ഇവ  ഉള്ളപടുതനിയനാണയ്
കനരളത  പ്രസനാവനിച്ച  പരനിസ്ഥനിതനിളയ  സന്നുംബനനിച്ചുള്ള  ധവളപത്രതനിളന്റെ  കേരടുരൂപന്നും
തയ്യനാറനാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  സസ്ഥനിര  വനികേസനളമന  സരക്കനാരനിളന്റെ  ലക്ഷര്യന്നും
യനാഥനാരത്ഥര്യമനാക്കണളമങനില്  കൂടനായ  പ്രയതന്നും  അനനിവനാരര്യമനാണയ്.  പനാരനിസ്ഥനിതനികേ
പ്രശ്നങ്ങളളന  ളവല്ലുവനിളനിളയ  കനരനിടുനതനിനന്നും  പ്രകൃതനിയന്നും  ജനങ്ങളുന്നും  തമ്മനിലള്ള
ബനന്നും കൂടുതല് ശേനാക്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനന്നും അതനിലൂളടെ ഹരനിത കകേരളളമന ലക്ഷര്യന്നും
കനടെനിളയടുക്കുനതനിനമനാണയ് ഈ ധവളപത്രതനിലൂളടെ ഉകദ്ദശേനിക്കുനതയ്. ളപനാതുകമഖലയനില്
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കമനനിന്നുംഗയ്  നടെതണളമനതളനയനാണയ്  സരക്കനാര  ഉകദ്ദശേനിക്കുനതയ്.  അതുമനായനി
ബനളപട നടെപടെനികമങ്ങള്   ആരന്നുംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  അതുമനായനി  ബനളപട ചെനില
ചെരച്ചകേള്  നടെനകേഴനിഞ.  ഹരനിത  കകേരളന്നും  മനിഷന്  എനതയ്  ഒരു  നനാമമനാത്രമനായ
പരനിപനാടെനിയല. നമ്മുളടെ നനാടെനിളന വലനിയ  രസ്പീതനിയനില് മനാറ്റെനിതസ്പീരക്കുനതനിനതകന
ഒരു  പരനിപനാടെനിയനാണയ്.  അതയ്  ഗമൗരവമനായനിതളന  നടെപനാക്കനാനനാണയ്  സരക്കനാര
ഉകദ്ദശേനിക്കുനതയ്. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റനാന്നും:  സര, അങ്ങയ് പറഞതനിളന ഞനാന് സസ്വനാഗതന്നും ളചെയകേയനാണയ്.
അകതനാളടെനാപന്നും എനനിക്കയ് ഒരു കേനാരര്യന്നുംകൂടെനി സൂചെനിപനിക്കനാനള്ളതയ്,  നദനികേളുളടെ അവസ്ഥയന്നും
വളളര  പരനിതനാപകേരമനാളണനള്ളതനാണയ്.  നദനികേളുമനായനി  ബനളപടയ്  വനിവനിധ  സരക്കനാര
വകപ്പുകേളുണയ്.  നദനികേളനിളല മണല് റവനഡ്യൂ വകപനിനന്നും ജലന്നും ജലവനിഭവ വകപനിനന്നും
അവകേനാശേളപടതനാണയ്.  ളകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കുന്നും  പഞനായത്തുകേള്ക്കുന്നും  അതനില്
അവകേനാശേമുണയ്.  നനിരവധനി വകപ്പുകേളനാണയ് നദനികേളുമനായനി ബനളപട കേനാരര്യങ്ങള് കകേകേനാരര്യന്നും
ളചെയനതയ്.  എനനാല്  ഉതരവനാദനിതസ്വതനിളന്റെ  കേനാരര്യന്നും  വരുകമനാള്  ഇവളരലനാന്നും
ഒഴനിഞമനാറുകേയനാണയ്.  അതുളകേനാണയ്  നദനികേളുളടെ  സമഗ്രമനായ  സന്നുംരക്ഷണതനിനകവണനി
വൃഷ്ടനിപ്രകദശേന്നും മുതല് അഴനിമുഖന്നും വളരയള്ള  നദസ്പീതടെന്നും സമഗ്രമനായനി കേണ്ടുളകേനാണയ് അതനിളന്റെ
സന്നുംരക്ഷണന്നും ഉറപ്പുവരുതനാന് ജുഡസ്പീഷര്യല് അധനികേനാരമുള്ള  River Basin Authority
രൂപസ്പീകേരനിക്കണളമനള്ളതയ്  കേനാലങ്ങളനായനി  നനിലനനില്ക്കുന  ആവശേര്യമനാണയ്.  ഈ
സരക്കനാര അക്കനാരര്യതനില് അടെനിയന്തര നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകമനാ;  ആ നനിലയനില് ജുഡസ്പീഷര്യല്
അധനികേനാരമുള്ള റനിവര കബസനിന് അകതനാറനിറ്റെനി രൂപസ്പീകേരണന്നും  ഉടെനണനാകകമനാ?   

ശസ്പീ  .    പനിണറനായനി  വനിജയന്:  സര,  നദനികേളള  സന്നുംരക്ഷനിക്കുകേളയനള്ളതയ്
ഒഴനിച്ചുകൂടെനാനനാകേനാത കേനാരര്യമനാണയ്.  അതനിനതകന  നടെപടെനികേളുമനായനാണയ് സരക്കനാര
മുകനനാട്ടുകപനാകനതയ്. ആ ഘടതനില്  ബഹുമനാനളപട ളമമറുളടെ നനിരകദ്ദശേങ്ങളടെക്കന്നും
പരനിഗണനിക്കുകേയന്നും ഉചെനിതമനായ തസ്പീരുമനാനളമടുക്കുകേയന്നും ളചെയനതനാണയ്. 

V സബ്മനിഷന്

(1) ജനിഷ്ണു പ്രകണനായനിയളടെ ബന്ധുക്കളുളടെ നനിരനാഹനാര സമരന്നും

പ്രതനിപക്ഷകനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  ളചെനനിതല):  സര,  സമസ്പീപകേനാലതയ്
കകേരളന്നും കേണ ഏറ്റെവന്നും വലനിയ സഹനസമരമനായനിരുന  ജനിഷ്ണു പ്രകണനായനിയളടെ അമ്മ
ശസ്പീമതനി  മഹനിജ  നടെതനിയ  സമരന്നും.  കകേരളന്നും  ഒറ്റെളക്കടനായനി  ആ  സമരതനിനയ്
ഐകേര്യദനാരഢര്യന്നും   പ്രകേടെനിപനിക്കുകേയണനായനി.   ആ അമ്മ ളമഡനിക്കല് കകേനാകളജനില്
അഞയ്  ദനിവസളത  നനിരനാഹനാര  സമരമനാണയ്   നടെതനിയതയ്.  അകതസമയന്നും
അവരുളടെ  മകേള്  അവനിഷ്ണ  സസ്വന്തന്നും  വസ്പീടനില്  നനിരനാഹനാര  സമരന്നും  നടെതനി.  കകേരളന്നും
ഏറ്റുവനാങ്ങനിയ സമരമനായനിരുന  അതയ്.   മകേന്  നഷ്ടളപട  കവദനയനില്  ഒരമ്മ  നടെതനിയ
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സമരവന്നും അതനികനനാടെയ്  കപനാലസ്പീസയ്  നടെതനിയ കേനിരനാതമനായ നടെപടെനികേളുന്നും കകേരളന്നും മുഴവന്
കേണതനാണയ്. ആ സമരതനിളന്റെ ഒരു ഘടതനില് സമരന്നും കൂടുതല്   ആളനിക്കത്തുളമനയ്
കേണ്ടുളകേനാണയ് അഡസ്വ. സനി. പനി.  ഉദയഭനാനവന്നും കസറ്റെയ് അകറ്റെനാരണനി ജനറല് ശസ്പീ. ളകേ. വനി.
കസനാഹനന്നും ഇടെളപടയ് ബഹുമനാനളപട മുഖര്യമനനിയമനായനി കഫനാണനില് സന്നുംസനാരനിപനിച്ചയ്
10  വര്യവസ്ഥകേളടെങ്ങുന  ഒരു  കേരനാര  ഒപനിട്ടുളവനനാണയ്  മനാധര്യമങ്ങളനില്  നനിനയ്
മനസനിലനായതയ്.  10  കേല്പനകപനാളല  10  നനിരകദ്ദശേങ്ങള്/വര്യവസ്ഥകേള്  അടെങ്ങുന
കേരനാറനിളന്റെ കകേനാപനി  ആ കടുന്നുംബതനിനയ്  ഇതുവളര ലഭനിച്ചനിടനിളലനനാണയ്  ശസ്പീജനിത്തുന്നും
മഹനിജയന്നും  പറയനതയ്.  കേരനാറനില്  പറഞനിട്ടുള്ള  10  നനിരകദ്ദശേങ്ങള്/വര്യവസ്ഥകേള്
എന്തുളകേനാണനാണയ്  സരക്കനാര  ഇതുവളര  പനാലനിക്കനാതതയ്?  17-5-2017-ല് ശസ്പീ.  ഷനാഫനി
പറമനിലനിളന്റെ  കചെനാദര്യതനിനയ്  ബഹുമനാനളപട  മുഖര്യമനനി  നല്കേനിയ  മറുപടെനി,
ജനിഷ്ണു  പ്രകണനായനിയളടെ  കകേസകനസ്വഷണതനിളന്റെ  ആദര്യഘടതനില്  വസ്പീഴ്ചകേളളനാനന്നും
കേളണതനിയനിളലനനാണയ്.  ജനിഷ്ണുവനിളന്റെ  ശേരസ്പീരതനിളല  മരദ്ദനപനാടുകേള്  എഫയ്.ഐ.ആര.-ല്
കപനാലസ്പീസയ്  കരഖളപടുതനാതനിരുനതയ്,  ബന്ധുക്കള് ആവശേര്യളപടനിട്ടുന്നും  കഫനാറന്സനികേയ്
സരജളനളക്കനാണയ്  മൃതകദഹന്നും പരനികശേനാധനിപനിക്കനാതനിരുനതയ്,  ഇടെനിമുറനി  എന കപരനിലള്ള
മുറനിയനില് രക്തക്കറ കേണതയ് ശദനിക്കനാതനിരുനതയ്,  കളനിമുറനിയനിളല  രക്തക്കറ കേഴകേനി
മനാറ്റെനിയതനില്  അകനസ്വഷണന്നും നടെതനാതനിരുനതയ്  ഉള്ളപളടെയള്ള നനിരവധനി  കേനാരര്യങ്ങളനില്
വസ്പീഴ്ച വനതയ് പുറത്തുവന കേനാരര്യമനാണയ്. എനനിട്ടുന്നും അകനസ്വഷണതനില് ഒരു വസ്പീഴ്ചയമനിളലനനാണയ്
ബഹുമനാനളപട  മുഖര്യമനനി  ഈ  സഭയനില്  മറുപടെനി  നല്കേനിയതയ്.  അനയ്  ശസ്പീമതനി
മഹനിജളയ കപനാലസ്പീസയ്  വലനിച്ചനിഴയ്ക്കുനതുന്നും കദകഹനാപദവന്നും ഏല്പനിക്കുനതുന്നും കകേരളന്നും
മുഴവന് ചെനാനലകേളനിലൂളടെ കലവനായനി കേണതനാണയ്. ഇത്രയന്നും കേരളലനിയനിപനിക്കുന ഒരു
സന്നുംഭവമുണനായതനിനകശേഷന്നും 10 വര്യവസ്ഥകേളുണനാക്കനി ഒത്തുതസ്പീരപ്പുണനാക്കനിയനിട്ടുന്നും അതനിളന്റെ
ഒരു  കകേനാപനികപനാലന്നും  ആ  കടുന്നുംബതനിനയ്  നല്കേനാതനിരനിക്കുകേയനാണയ്  ളചെയതയ്.
ഈ സന്നുംഭവവമനായനി ബനളപടയ് ഒരു നടെപടെനിയന്നും സരക്കനാര ഇതുവളര എടുതനിളലനള്ളതു
ളകേനാണനാണയ് അവര നനാളള വസ്പീണ്ടുന്നും ഡനി.ജനി.പനി.-ളയ കേനാണനാന് വരുനതയ്.  ഡനി.ജനി.പനി.-യനില്
നനിനയ് നസ്പീതനി ലഭനിക്കുളമന പ്രതസ്പീക്ഷയനിലനാണയ് ആ കടുന്നുംബന്നും വരുനതയ്.  "പച്ചമരകതനാടെയ്
ഇങ്ങളനയനാളണങനില്  ഉണക്കമരകതനാടെയ്  നനിങ്ങള്  എളന്തനാളക്ക  ളചെയ്യനില"  എനയ്
ലൂക്കനാ:  അദര്യനായന്നും  23:  വനാചെകേന്നും  31  ആയനി കബബനിളനിലണയ്.  പച്ചമരകതനാടെയ് ളചെയതയ്
കകേരളന്നും  കേണതനാണയ്.  ഒരു  കേമ്മഡ്യൂണനിസയ്  കടുന്നുംബകതനാടെയ്  ഇതനാണയ്  ളചെയളതങനില്
മറ്റുള്ളവരുളടെ സ്ഥനിതനി എന്തനാകന്നും? 10 കേല്പനകപനാളല ബഹുമനാനളപട മുഖര്യമനനി കഫനാണനില്
സന്നുംസനാരനിച്ചയ്  തയ്യനാറനാക്കനിയ  കേരനാറനിളന്റെ  പകേരപയ്  നല്കേനിയനിളലന  മനാത്രമല,  ആ
കേരനാര നടെപനാക്കനാതതയ് കകേരളതനിളല ജനങ്ങകളനാടെയ് ളചെയ അപരനാധമനായനിതളന ഞനാന്
കേണക്കനാക്കുന.  ഇതുമനായനി  ബനളപടയ്  എളന്തലനാന്നും  നടെപടെനികേളനാണയ്  സരക്കനാര
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചളതനയ്  ബഹുമനാനളപട  മുഖര്യമനനി  ഈ  സഭയനിലൂളടെ  കകേരളതനിളല
ജനങ്ങളള അറനിയനിക്കണളമനയ് ഞനാന് അഭര്യരത്ഥനിക്കുന. 
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മുഖര്യമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറനായനി വനിജയന്): സര,  തനിരുവനന്തപുരന്നും ളമഡനിക്കല്

കകേനാകളജനില്  ജനിഷ്ണു  പ്രകണനായനിയളടെ  അമ്മ  ശസ്പീമതനി  മഹനിജ  നനിരനാഹനാര  സമരന്നും

നടെതനിയനിരുന  ഘടതനിലനാണയ്  അവരുളടെ  ബന്ധുക്കളുമനായനി  കസറ്റെയ്  അകറ്റെനാരണനി

ജനറല് ശസ്പീ.  ളകേ.  വനി.  കസനാഹനന്നും ജനിഷ്ണു കകേസനിളല ളസഷര്യല് പബനികേയ് കപ്രനാസനികേഡ്യൂടര

അഡസ്വ.  സനി.  പനി.  ഉദയഭനാനവന്നും  സരക്കനാര  നനിരകദ്ദശേനിച്ചതനിളന്റെ  അടെനിസ്ഥനാനതനില്

കൂടെനിയനാകലനാചെന  നടെതനി  ചെനില  ധനാരണകേളനിളലത്തുകേയന്നും  അക്കനാരര്യങ്ങള്  സരക്കനാരനിളന്റെ

ശദയനില്ളപടുത്തുകേയന്നും ളചെയതയ്.  സസ്വനാശയ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന ഇകന്റെണല്

അസസയ്ളമന്റെയ്  തുടെങ്ങനി  പരസ്പീക്ഷനാ  നടെതനിപ്പുമനായനി  ബനളപട  കേനാരര്യങ്ങള്  പരനികശേനാധനി

ക്കുനതനിനയ്  കവസയ്  ചെനാന്സനിലരമനാര  മനാത്രമടെങ്ങുന സമനിതനിയന്നും  ഭനാവനിയനില് ജനിഷ്ണുവനിനയ്

സന്നുംഭവനിച്ചതുകപനാലള്ള  ദുരനഭവന്നും  ഒരു  വനിദര്യനാരത്ഥനിക്കുന്നും  ഉണനാകേരുളതനയ്  സരക്കനാരനിനയ്

നനിരബനമുള്ളതനിനനാല്  ഈ  രന്നുംഗളത  പ്രശ്നങ്ങള്  സമഗ്രമനായനി  പരനികശേനാധനിച്ചയ്

ആവശേര്യമനായ  നനിരകദ്ദശേങ്ങള് സമരപനിക്കുനതനിനയ്  ജസനിസയ്  ളകേ.  ളകേ.  ദനികനശേളന്റെ

കനതൃതസ്വതനില് ഒരു കേമ്മസ്പീഷനന്നും രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  കകേസകനസ്വഷണതനില് പനാളനിച്ച

സന്നുംഭവനിച്ചനിട്ടുകണനാളയനന്നും കപനാസയ്കമനാരടന്നും റനികപനാരടനില് അപനാകേത കേടെനകൂടെനിയനിട്ടുകണനാളയനന്നും

പരനികശേനാധനിക്കുനതനാണയ്.  നനിലവനില്  ഡനികവ.എസയ്.പനി.-യളടെ  കനതൃതസ്വതനിലള്ള

അകനസ്വഷണ സന്നുംഘളത വനിപുലസ്പീകേരനിക്കുന്നും.  ഇളതലനാന്നും ചെരച്ചളയത്തുടെരനയ് എടുത

തസ്പീരുമനാനങ്ങളനായനിരുന.  ഇക്കനാരര്യങ്ങളനില് സരക്കനാര തലതനില് കകേളക്കനാകള്ളണ

നടെപടെനികേളളലനാന്നും  ഇതനിനകേന്നുംതളന  കകേളക്കനാണനിട്ടുണയ്.  ഈ  ധനാരണ  അനസരനിച്ചനാണയ്

ജനിഷ്ണു  പ്രകണനായനിയളടെ  കടുന്നുംബന്നും  നനാളനിതുവളര  സരക്കനാരനികനനാടെയ്  സഹകേരനിക്കുകേയന്നും

കപനാലസ്പീസയ് അകനസ്വഷണതനില് ളപനാതുവനില് തൃപ്തനി കരഖളപടുത്തുകേയന്നും ളചെയനിട്ടുള്ളതയ്.

ചെരച്ചയനില്  നനിനണനാക്കനിയ  ധനാരണയനില്നനിനയ്  സരക്കനാകരനാ  കടുന്നുംബകമനാ  ഒരു

ഘടതനിലന്നും  പനികനനാടയ്  കപനായനിടനില.  ഡനി.ജനി.പനി.  ഓഫസ്പീസനിനയ്  മുനനില്  നടെന

സന്നുംഭവങ്ങളനില്  ഉനതതല  അകനസ്വഷണതനിനനായനി  എ.ഡനി.ജനി.പനി.ളയ  ചുമതലളപടുതനിയനിട്ടുണയ്,

റനികപനാരടയ് ലഭനിച്ചനിടനില.  ഇക്കനാരര്യതനില് സസ്വസ്പീകേരനിച്ച സരക്കനാര നനിലപനാടെയ് സവര്യക്തമനാണയ്.

യനാളതനാരുവനിധ  ആശേങയ്ക്കുന്നും  ഇടെനല്കേനാളത  സരക്കനാരനിളന്റെ  നടെപടെനി  തുടെരുകേതളന

ളചെയന്നും.  ഇനനിയന്നും  ഇതരന്നും  സഭവങ്ങള്  ആവരതനിക്കനാതനിരനിക്കനാന്  ഉതകന്നുംവനിധന്നും

സരക്കനാര സജസ്പീവമനായനിതളന പ്രശ്നളത സമസ്പീപനിക്കുന്നും.  ഈ സന്നുംഭവതനില് നസ്പീതനി

ഉറപ്പുവരുത്തുന നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കനാന് സരക്കനാര പ്രതനിജനാബദമനാണയ്.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമനാനളപട പ്രതനിപക്ഷ കനതനാവനായതുളകേനാണനാണയ് സമയന്നും

കൂടുതല് അനവദനിച്ചതയ്.  കനരളതയള്ള തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരന്നും ബനാക്കനി ളമമരമനാര ഒരു

മനിനനിടനിനള്ളനില് സബ്മനിഷന് അവതരനിപനിക്കണന്നും.  
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(2) കകേനാസയ് ഗനാരഡയ് അക്കനാദമനി

ശസ്പീ  .    റ്റെനി  .    വനി  .    രനാകജഷയ്:  സര,  തസ്പീരകദശേ  സന്നുംരക്ഷണതനിനകവണനി   കകേന്ദ്ര
സരക്കനാര   കേണ്ണൂര  ജനിലയനിളല  ഇരനിണനാവനില്   ഒരു  കകേനാസയ്  ഗനാരഡയ്  അക്കനാദമനി
സ്ഥനാപനിക്കുനതനിനനായനി  2011  കമയയ്  28-ാം  തസ്പീയതനി  അനളത  പ്രതനികരനാധ
വകപ്പുമനനിയനായനിരുന ശസ്പീ. എ. ളകേ. ആന്റെണനി തറക്കലനിടനിരുന.  30 വരഷന്നും മുമയ്
തനാപകവദച്യുതനി  നനിലയന്നും  പണനിയനതനിനനായനി  അവനിടെളത  കേരഷകേരനില്  നനിനയ്
സരക്കനാര വനില ളകേനാടുതയ് വനാങ്ങനിയതനാണയ് ആ സ്ഥലന്നും.  എനനാല് തനാപകവദച്യുതനി
നനിലയവമനായനി ബനളപടയ്  ചെനില പ്രതനികഷധങ്ങള് ഉയരനവന സനാഹചെരര്യതനില്
ആ ഭൂമനി പനിനസ്പീടെയ് വര്യവസനായ വകപനിളന്റെ കേസ്പീഴനിലള്ള കേനിന്ഫയനിലനാണയ് നനിക്ഷനിപ്തമനായതയ്.
കേനിന്ഫയനാണയ് കകേനാസയ് ഗനാരഡയ് അക്കനാദമനിക്കുകവണനി കകേന്ദ്ര പ്രതനികരനാധ വകപനിനയ്
164 ഏക്കര ഭൂമനി കകേമനാറനിയതയ്. തറക്കലനിടനിടയ് ഏതനാണയ് 5 വരഷന്നും പനിനനിളടങനിലന്നും
അവനിളടെ അതുമനായനി ബനളപട യനാളതനാരു പ്രവൃതനികേളുന്നും നടെതനിയനില.  കറച്ചുഭനാഗളത
ചെതുപ്പുനനിലന്നും  മണ്ണനിട്ടുയരതനി  ചുറ്റുന്നും  കേമനികവലനിയന്നും  ഒരു  കഗറ്റുന്നും  ഇന്തര്യന്  കകേനാസയ്
ഗനാരഡയ് അക്കനാദമനി എന കബനാരഡുന്നും  സ്ഥനാപനിച്ചയ് കേനാവലനിനയ് ഒരു ളസകേഡ്യൂരനിറ്റെനിളയയന്നും
ഏരളപടുതനിയനിട്ടുണയ്.  ഏഷര്യയനിളല ഏറ്റെവന്നും വലനിയ കകേനാസയ് ഗനാരഡയ് അക്കനാദമനിയനായനിരനിക്കുന്നും
ഇളതനനാണയ്  തറക്കലനിടെല് ചെടെങ്ങനില് അനളത കകേന്ദ്ര പ്രതനികരനാധ വകപ്പുമനനി
വര്യക്തമനാക്കനിയതയ്.  കൂടെനാളത സനി.ഐ.എസയ്.എഫയ്.,  മകറന് കപനാലസ്പീസയ്,  സനി.ആര.പനി.എഫയ്.
തുടെങ്ങനിയ വനിഭനാഗങ്ങള്ക്കുള്ള പരനിശേസ്പീലനവന്നും ഈ പദതനിയനിലൂളടെ ലക്ഷര്യമനിടനിരുന.
കകേന്ദ്ര സരക്കനാരനിനയ് ഇക്കനാരര്യതനില് യനാളതനാരു തനാല്പരര്യവമനിളലനനാണയ് മനസനിലനാകനതയ്.
അതുളകേനാണയ്  സന്നുംസ്ഥനാന  സരക്കനാര  ആ  ഭൂമനി  കകേന്ദ്ര  സരക്കനാരനില്നനിനയ്
തനിരനിളച്ചടുക്കനാനന്നും അവനിളടെ ഒരു കപ്രനാജക്ടയ് ആരന്നുംഭനിക്കനാനന്നും നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണളമനയ്
വനിനസ്പീതമനായനി അഭര്യരത്ഥനിക്കുന. 

മുഖര്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറനായനി വനിജയന്):  സര,  കേണ്ണൂര ജനിലയനിളല ഇരനിണനാവനില്
കേനിന്ഫ  ഏളറ്റെടുത  164.22  ഏക്കര  ഭൂമനി  കകേന്ദ്ര  പ്രതനികരനാധ  മനനാലയതനിനയ്
കേസ്പീഴനിലള്ള തസ്പീരകദശേ സന്നുംരക്ഷണ കസനയയ് അക്കനാദമനി സ്ഥനാപനിക്കുനതനിനനായനി പനാട
വര്യവസ്ഥയനില് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. ഇന്തര്യന് കകേനാസയ് ഗനാരഡയ് അക്കനാദമനി ഭൂമനിയളടെ ലസ്പീസയ്
പ്രസ്പീമനിയന്നും തുകേ മുഴവന് അടെയ്ക്കുകേയന്നും കകേനാസയ് ഗനാരഡയ് അക്കനാദമനിക്കയ് തറക്കലനിടുകേയന്നും
ളചെയനിട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത സ്ഥലകതയ്ക്കുള്ള കറനാഡയ് വസ്പീതനികൂട്ടുനതനിനന്നും അനബന കറനാഡയ്
നനിരമ്മനിക്കുനതനിനമനായനി  0.8985  ളഹക്ടര  ഭൂമനികൂടെനി  ഏളറ്റെടുക്കുനതനിനള്ള  നടെപടെനികേളുന്നും
ആരന്നുംഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  പദതനിയനില്നനിനന്നും പനിന്മനാറുനതയ് സന്നുംബനനിച്ചയ് കകേനാസയ് ഗനാരഡനില്നനിനന്നും
ഔകദര്യനാഗനികേ അറനിയനിളപനാനന്നും സന്നുംസ്ഥന സരക്കനാരനിനയ് ലഭനിച്ചനിടനില. ലസ്പീസയ് പ്രസ്പീമനിയന്നും
തുകേ മുഴവന് അടെച്ചനിട്ടുള്ള സ്ഥനിതനിക്കയ് നടെപടെനികമങ്ങള് പൂരതനിയനാക്കനി കമല്പറഞ
പദതനി തസ്പീരകദശേ സന്നുംരക്ഷണ കസന നടെപനാക്കുളമനനാണയ് സരക്കനാര പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതയ്.
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[അദര്യക്ഷ കവദനിയനില് മനി. ളഡപഡ്യൂടനി സസ്പീക്കര]

(3) കകേനാളനനി നനിവനാസനികേള്ക്കയ് പടയന്നും

ശസ്പീ  .   വനി  .   കജനായനി:  സര, വരക്കല നനിയമസഭനാ മണലതനിളല നനാവനായനിക്കുളന്നും
വനികലജയ്  ഓഫസ്പീസയ്  പരനിധനിയനില്  വരുന  കനനനാന്നുംകകേനാണന്നും  കകേനാളനനിയനിളല
പടയപ്രശ്നമനാണയ് എളന്റെ സബ്മനിഷനയ്  ആധനാരമനായനിട്ടുള്ള വനിഷയന്നും.  മൂന തലമുറകേളനായനി
അവനിളടെ നനാനൂകറനാളന്നും കടുന്നുംബങ്ങള് തനാമസനിച്ചുവരനികേയനാണയ്.  അവരുളടെ പടയ പ്രശ്നന്നും
ചെരച്ച  ളചെയനതനിനയ്  ബഹുമനാനളപട  മനനിതളന  9-11-2016-ല്  ഒരു  കയനാഗന്നും
വനിളനിക്കുകേയന്നും  അതനിനനാവശേര്യമനായ  കേനാരര്യങ്ങള് ളചെയനതനിനയ്  ളഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടളറ
ചുമതലളപടുത്തുകേയന്നും ളചെയ. ഇവരക്കയ് കറഷന് കേനാരഡുന്നും കവദച്യുതനി കേണക്ഷനമുണയ്,
മൂന  തലമുറകേളനായനി  അവനിളടെ  തനാമസനിക്കുന  അവര  പടയന്നും   ലഭനിക്കനാതതനിളന്റെ
കപരനില് വലനിയ ദുരനിതമനാണയ്  അനഭവനിക്കുനതയ്.  ആ പ്രവരതനങ്ങള് അടെനിയന്തരമനായന്നും
സമയബനനിതമനായന്നും പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനതനിനയ് അങ്ങയ് ശദനിക്കണളമനയ് അഭര്യരത്ഥനിക്കുന.

റവനഡ്യൂവന്നും ഭവനനനിരമ്മനാണവന്നും വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശേഖരന്  ):  സര,
വരക്കല തനാലൂക്കനില് നനാവനായനിക്കുളന്നും വനികലജനില് കനനനാന്നുംകകേനാണന്നും കകേനാളനനിയനില്
തനാമസനിക്കുന നനാനൂറനിലധനികേന്നും കപരക്കയ് പടയന്നും നല്കനതുമനായനി ബനളപടയ് റവനഡ്യൂ
വകപ്പുമനനിയളടെ  അദര്യക്ഷതയനില്  9-11-2016-ല്  കൂടെനിയ  കയനാഗ  തസ്പീരുമനാനതനിളന്റെ
തുടെരച്ചയനായനി ആ പ്രകദശേന്നും സരകവ്വ ഉകദര്യനാഗസ്ഥര അളനയ്  തനിടളപടുത്തുന നടെപടെനി
20-3-2017-നയ്  പൂരതസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതനാണയ്.  കനനനാന്നുംകകേനാണന്നും കകേനാളനനി പ്രകദശേതയ്
33  ഏക്കകറനാളന്നും  ഭൂമനിയണയ്.  ശസ്പീ.  മുഹമ്മദയ് ഹനസ്പീഫ എന ആളനില്നനിനയ് ഏളറ്റെടുക്കുനതനിനയ്
ഉതരവനായ 12.91 ഏക്കര സ്ഥലന്നും നനിലവനിലള്ള കകേവശേക്കനാരനില്നനിനന്നും അകപക്ഷ
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചയ്  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമതനിളന്റെ  വര്യവസ്ഥകേള്ക്കനസൃതമനായനി  പതനിച്ചു
നല്കനതനിനള്ള  നടെപടെനികേള്  തനാലൂക്കയ്  തലതനില്  പുകരനാഗമനിച്ചുവരുന.  ബനാക്കനിയള്ള
20  ഏക്കറനിലധനികേന്നും  ഭൂമനിയളടെ  അടെനിസ്ഥനാന ആധനാരങ്ങളനില് ലഭര്യമനായവ പരനികശേനാധനിച്ചയ്
കേരമടെച്ചയ്   നല്കേനാവനതുന്നും അലനാതവയയ്  ലനാന്ഡയ്  ട്രേനിബഡ്യൂണല്വഴനി  പടയന്നും നല്കേനാവനതുമനാണയ്.
സരകവ നടെപടെനികേളുളടെ തുടെരച്ചയനായനി  കകേവശേക്കനാരുളടെ ലനിസയ്  തനാലൂക്കുതലതനില്
തയ്യനാറനാക്കനിളക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.

(4) ആശേനാ പ്രവരതകേരുളടെ ആവശേര്യങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    ശേരമ്മ:   സര,  കകേരള  കസറ്റെയ്  ആശേനാ വരകക്കഴയ്  ളഫഡകറഷന്
സനി.ഐ.ടെനി.യ.-വനിളന്റെ  കനതൃതസ്വതനില്  വനിവനിധ  ആവശേര്യങ്ങള്  സരക്കനാരനിളന്റെ
ശദയനില്ളപടുതനിളക്കനാണയ് ളസകകടറനിയറ്റെയ് നടെയനില് ഇനമുതല് അനനിശ്ചനിതകേനാല
രനാപകേല് സമരന്നും ആരന്നുംഭനിക്കുകേയനാണയ്. കകേരളതനിളല ആകരനാഗര്യകമഖലയനില് വളളര
തുച്ഛമനായ  ആനകൂലര്യതനില്  പണനിളയടുക്കുന  'ആശേനാ'  പ്രവരതകേരക്കയ്  ജസ്പീവനിക്കനാനള്ള
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യനാളതനാരു വരുമനാനവന്നും  ലഭനിക്കുനനില.   നനാമമനാത്രമനായ കവതനതനിലനാണയ്  കജനാലനി
ളചെയനതയ്.  ഈ വനിഭനാഗളത ളതനാഴനിലനാളനികേളനായനി അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കനാതതനിനനാല് മറ്റെയ്
ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ്  ലഭനിക്കുന  സനാമൂഹര്യ  സരക്ഷനാ  സന്നുംവനിധനാനങ്ങളുന്നും  ആനകൂലര്യങ്ങളുന്നും
'ആശേനാ'  വരക്കരമനാരക്കയ്  ലഭനിക്കുനനില.  അതുളകേനാണയ്  മനിനനിമന്നും  കവതനന്നും നടെപനിലനാക്കുകേ,
ഉപനാധനിരഹനിതമനായനി കവതനന്നും വനിതരണന്നും ളചെയകേ, 'ആരദന്നും'  പദതനിയനില്  'ആശേനാ'
വരക്കരമനാളര  ഉള്ളപടുത്തുകേ,  കറഷന് മുന്ഗണനനാ ലനിസനില് ഉള്ളപടുത്തുകേ,  സരക്കനാര
ജസ്പീവനക്കനാരനായനി അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കുകേ,  ഇന്ളസന്റെസ്പീവകേള് ഏകേസ്പീകേരനിച്ചയ്  വനിതരണന്നും ളചെയകേ,
സനാമൂഹര്യ സരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകേ തുടെങ്ങനിയ ആവശേര്യങ്ങളുനയനിച്ചുളകേനാണയ് നടെത്തുന
സമരന്നും  സരക്കനാരനിളന്റെ  ശദയനില്ളപടുത്തുന.  ആനകൂലര്യങ്ങള്  അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കുനതനിനയ്
നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണളമനന്നും  അവരുമനായനി  ചെരച്ച  നടെതനി  പ്രശ്നന്നും  പരനിഹരനിക്കണളമനന്നും
തനാല്പരര്യളപടുന.

ആകരനാഗര്യവന്നും സനാമൂഹര്യനസ്പീതനിയന്നും വകപ്പുമനനി (  ശസ്പീമതനി ളകേ  .   ളകേ  .   കശേലജ ടെസ്പീച്ചര  ):
സര,  കകേരളതനില്  'ആശേനാ'  പദതനി  2007  മുതലനാണയ്  നടെപനിലനാക്കുനതയ്.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ  ആകരനാഗര്യ കമഖലയനിളല ഒരു കവനാളണറനി ഓരഗകനകസഷനനായനാണയ്
'ആശേനാ'  പദതനി നടെപനിലനാക്കനിവരുനതയ്.   സമൂഹതനിളല ദുരബ്ബല വനിഭനാഗങ്ങള്ക്കയ്
ലഭര്യമനായ  ആകരനാഗര്യ  കസവനങ്ങളളക്കുറനിച്ചയ്  അവളര  കബനാധവല്ക്കരനിക്കുകേ,
ഗരഭനിണനികേള്ക്കുന്നും  കടനികേള്ക്കുമുള്ള  ആകരനാഗര്യ  കസവനങ്ങള്  കനടെനിളയടുക്കനാന്
അവളര  സഹനായനിക്കുകേ,  പ്രനാകദശേനികേനാകരനാഗര്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിളല പ്രശ്നങ്ങള്  മനസനിലനാക്കനി
അവ  പരനിഹരനിക്കനാന്  ജനങ്ങകളനാളടെനാപന്നും  പ്രവരതനിക്കുകേ,  ളകേനാതുകനനിവനാരണന്നും,
പകേരച്ചവര്യനാധനി നനിയനണന്നും കപനാലള്ള പ്രവരതനങ്ങളനില് ജനങ്ങകളനാളടെനാപന്നുംനനിനയ്
അവളര സഹനായനിക്കുകേ എനനിവയനാണയ്  'ആശേനാ'  പ്രവരതകേരുളടെ ഉതരവനാദനിതസ്വന്നും.
കകേരളതനില്  26,526  'ആശേനാ'  പ്രവരതകേര   രജനിസര  ളചെയനിട്ടുണയ്.  'ആശേനാ'
പ്രവരതകേരക്കയ്  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്നനിനയ്  ലഭനിക്കുന  ഇന്ളസന്റെസ്പീവകേളനാണയ്
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ  മനാനദണങ്ങള്ക്കയ് വനികധയമനായനി  നല്കനതയ്.  കൂടെനാളത,
സന്നുംസ്ഥനാന  സരക്കനാര  മനാസന്നുംകതനാറുന്നും  അവരക്കയ്  ഓണകററനിയന്നും  നല്കേനിവരുന.
ഇതുവളര  1,000  രൂപയനായനിരുന  'ആശേനാ'  പ്രവരതകേരുളടെ ഓണകററനിയന്നും.   ഈ
സരക്കനാര അധനികേനാരതനില് വനതനിനകശേഷന്നും അതയ്  1,500  രൂപയനായനി ആദര്യളത
തവണ  വരദനിപനിച്ചു.  ഇതവണ  അവരുളടെ  ഓണകററനിയന്നും  2,000  രൂപയനായനി
വരദനിപനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിളന്റെ അടെനിസ്ഥനാനതനില്  2016-17-ല്  48.74  കകേനാടെനി  രൂപ
ഓണകററനിയന്നും  നല്കനതനിനനായനി  അനവദനിച്ചനിട്ടുണയ്.  2017  ളഫബ്രുവരനി  വളരയള്ള
ഓണകററനിയന്നും  'ആശേനാ'  പ്രവരതകേരക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  'ആരദന്നും'  പദതനിയളടെ
ഭനാഗമനായനി  പ്രനാഥമനികേനാകരനാഗര്യ  കസവനങ്ങള്  ശേക്തനിളപടുത്തുനതനില്  ആകരനാഗര്യ
പ്രവരതകേരുളടെയന്നും  'ആശേനാ'  പ്രവരതകേരുളടെയന്നും കസവനങ്ങളനാണയ്  തനാളഴതടനില്
ഉപകയനാഗനിക്കുനതയ്.  ആകരനാഗര്യ  കമഖലയളടെ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ്  സ്തുതര്യരഹമനായ
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കസവനമനാണയ്  'ആശേനാ'  പ്രവരതകേര നല്കേനിവരുനതയ്.  ജനിലകേളനില് പ്രനാകദശേനികേമനായള്ള
പകേരച്ചവര്യനാധനി നനിയനണ പരനിപനാടെനികേളനിലന്നും മറ്റുന്നും സജസ്പീവമനായനി പ്രവരതനിച്ചുവരുന
ഇവരക്കയ് 'ആശേനാ കേനിരണന്നും' എന കപരനില് ഒരു ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതനിയന്നും വനിഭനാവനന്നും
ളചെയനിട്ടുണയ്.  അതുപ്രകേനാരന്നും  80  രൂപ  വനാരഷനികേ  പ്രസ്പീമനിയതനില്  2  ലക്ഷന്നും  രൂപ
അപകേടെമരണതനിനന്നും  2  ലക്ഷന്നും രൂപ പൂരണ്ണ അന്നുംഗകവകേലര്യന്നും സന്നുംഭവനിച്ചവരക്കുന്നും
ഒരു  ലക്ഷന്നും  രൂപ  ഭനാഗനികേ  അന്നുംഗകവകേലര്യതനിനന്നും  നല്കനകതനാളടെനാപന്നും
അപകേടെകതനാടെനബനനിച്ചയ് ആശുപത്രനിളച്ചലവനിനയ്  10,000  രൂപയന്നും കഞങ്ങളുളടെ
വനിദര്യനാഭര്യനാസതനിനയ്  2,000  രൂപയന്നും  സസ്വനാഭനാവനികേ  മരണ  സന്നുംസ്കനാരകേരമ്മതനിനയ്
50,000 രൂപയമനാണയ് ലഭര്യമനാക്കുനതയ്. ഇതുപ്രകേനാരന്നും 48 കപരക്കയ് ഇന്ഷസ്വറന്സനിളന്റെ
ആനകൂലര്യന്നും  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  'ആശേനാ'  പ്രവരതകേരുളടെ  പ്രവരതന  നനിലവനാരന്നും
പരനികശേനാധനിക്കുകേയന്നും കവണ രസ്പീതനിയനിലള്ള പങനാളനിതവന്നും കേനാരര്യക്ഷമതയന്നും ഇലനാതവളര
അവ ളമച്ചളപടുതനി പ്രവരതന നനിരതരനാക്കുനതനിനന്നും മുഖര്യപ്രവരതന കമഖലയനികലയയ്
ളകേനാണ്ടുവരുനതനിനമുള്ള പ്രവരതനങ്ങള് നടെക്കുകേയനാണയ്.  ഈ സരക്കനാര അധനികേനാരതനില്
വനതനിനകശേഷന്നും  'ആശേനാ'  പ്രവരതകേരുളടെ പ്രവരതനന്നും പുനരനനിരവ്വചെനിച്ചുളകേനാണയ്
അവരക്കനായനി  ഒരു  പ്രകതര്യകേ  മനാരഗ്ഗകരഖ  തയ്യനാറനാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   അതനസരനിച്ചയ്
അവരുളടെ  ഇന്ളസന്റെസ്പീവയ്  വരദനിപനിക്കനാനള്ള തസ്പീരുമനാനളമടുതനിട്ടുണയ്.  2,000  രൂപയ്ക്കുപുറകമ
ഇന്ളസന്റെസ്പീവകൂടെനി വരദനിക്കുകമനാള് കകറക്കുടെനി ളമച്ചളപട ഒരവസ്ഥയണനാകന്നും. കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ളമന്റെയ്  അവരക്കയ്  600  രൂപ ഇന്ളസന്റെസ്പീവയ്  നല്കനതയ് ഒരു ഗരഭനിണനിളയ
പ്രസവനിക്കനാന് ആശുപത്രനിയനിളലതനിക്കുകമനാഴനാണയ്.  കനനാരതയ്  ഇന്തര്യന്  മനാനദണമനസരനിച്ചനാണയ്
ഇപ്രകേനാരന്നും നല്കനതയ്.  എനനാല് ഇവനിളടെ 'ആശേനാ'  പ്രവരതകേര ഇടെളപടയ് അവളര
ആശുപത്രനിയനിളലതനികക്കണതനായനിടനില.  അതനിനനാല്  ഞങ്ങളതയ്  പുനരനനിരവ്വചെനന്നും
ളചെയളകേനാണയ്  ഗരഭനാവസ്ഥയനിലള്ള  ഒരു  സസ്പീയളടെ  പരനിചെരണവന്നും  മറ്റുന്നും  നടെതനി
അവരുളടെ ബനി.പനി.,  മറ്റെയ് ആകരനാഗര്യ കേനാരര്യങ്ങള് എനനിവ കനനാക്കുനതനിനമനായനി ഈ
പണന്നും  നല്കേണളമനള്ള  രസ്പീതനിയനില്  വര്യനാഖര്യനാനനിച്ചനിട്ടുണയ്.  അതുളകേനാണയ്  ആ
ഇന്ളസന്റെസ്പീവയ് അവരക്കയ് കൃതര്യമനായനി ലഭനിക്കനാന് ഇടെവരുനണയ്.  ഇവനിളടെ ബഹുമനാനളപട
മുന്മനനി പറഞതുകപനാളല  'ആശേനാ'  വരക്കരമനാളര ജസ്പീവനക്കനാരനായനി അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കണളമന
ആവശേര്യവമനായനി അവരുളടെ സന്നുംഘടെന  സമരതനിലനാണയ്.  അവരുളടെ പ്രതനിനനിധനികേളുമനായനി
ചെരച്ച നടെതനി അവരക്കയ് കൂടുതലനായനി ളചെയ്യനാന് കേഴനിയന കേനാരര്യങ്ങളള സന്നുംബനനിച്ചയ്
ഈ സരക്കനാര ആകലനാചെനിക്കുനതനാണയ്.

(5) '  കസ്നേഹപൂരവ്വന്നും  '   പദതനി

ശസ്പീ  .    വനി  .    ളകേ  .    ഇബനാഹനിന്നും കഞയ്:  സര,  കകേരളതനിളല  മനാതനാപനിതനാക്കളളകയനാ
അതനിളലനാരനാളളകയനാ  നഷ്ടളപട  കടനികേള്ക്കയ്  വരഷങ്ങളനായനി  ധനസഹനായന്നും   ലഭനിച്ചുളകേനാണനിരുന
ഒരു  പദതനിയനാണയ്  'കസ്നേഹപൂരവ്വന്നും'  പദതനി.  ആ പദതനിയനസരനിച്ചയ്  പഠനിക്കനാനള്ള
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ഒരു  ളചെറനിയ  സഹനായന്നും  എലനാവരഷവന്നും  നല്കേനാറുണയ്.  2015-16  വളര  അതയ്
കൃതര്യമനായനി   നല്കേനിയനിരുന.  എനനാല്  2016-17-ല് ഒരു വനിദര്യനാരത്ഥനിക്കുകപനാലന്നും
അതയ്  ലഭനിച്ചനിടനില.  80,000-ലധനികേന്നും  അകപക്ഷകേള്  ലഭനിച്ചനിട്ടുണയ്.  അകതനാളടെനാപന്നും
തളന  അച്ഛനന്നും  അമ്മയമനിലനാത കടനികേള്  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.,  പസയ് ടു
പരസ്പീക്ഷകേളനില്  എ  പസയ്  കനടെനിയനാല്  കസ്കനാളരഷനിപയ്  നല്കന  പദതനി  കേഴനിഞ
ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ  അവസനാന കേനാലതയ് ഏരളപടുതനിയനിരുന. ഈ രണയ് പദതനിയന്നും
ഇകപനാള് നനിലച്ചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.   വളളര ഔദനാരര്യപൂരവ്വമനായ ഒരു നനിലപനാളടെടുതയ്
ആ പദതനി  കൃതര്യമനായനി  നടെത്തുകേയന്നും ഫണയ്  റനിലസ്പീസയ്  ളചെയകേയന്നും  ളചെയ്യണളമനയ്
വളളര കസ്നേഹപൂരവ്വന്നും ബഹുമനാനളപട  മനനികയനാടെയ് അഭര്യരത്ഥനിക്കുന.

ആകരനാഗര്യവന്നും സനാമൂഹര്യനസ്പീതനിയന്നും വകപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ളകേ  .    ളകേ  .    കശേലജ
ടെസ്പീച്ചര  ):   സര,  മനാതനാപനിതനാക്കള്  രണ്ടുകപരുന്നും  മരണളപടയ്  കപനാകകേകയനാ  അഥവനാ
ഒരനാള് മരണളപടുകേകയനാ   ജസ്പീവനിച്ചനിരനിക്കുനവരക്കയ് സസ്വന്തന്നും ഭവനങ്ങളനില് കടനികേളള
തനാമസനിപനിച്ചയ് വനിദര്യനാഭര്യനാസന്നും നല്കനതനിനയ് സനാമതനികേ ബുദനിമുടയ് അനഭവളപടുകേകയനാ
ളചെയന അവസ്ഥയനില് ഇതരന്നും കടനികേളള സസ്വഭവനങ്ങളനില് തനാമസനിപനിച്ചയ് വനിദര്യനാഭര്യനാസന്നും
നല്കേനി  സമൂഹതനിളന്റെ  മുഖര്യധനാരയനികലയയ്  ളകേനാണ്ടുവരുനതനിനള്ള  ധനസഹനായ
പദതനിയനാണയ്  'കസ്നേഹപൂരവ്വന്നും'  പദതനി.  സരക്കനാര  എയ നിഡഡയ്  സ്ഥനാപനങ്ങളനില്
ഡനിഗ്രനി ളപ്രനാഫഷണല്  കനാസ്സുവളര  പഠനിക്കുന  ബനി.പനി.എല്.  കടുന്നുംബതനില്ളപട
വനിദര്യനാരത്ഥനികേള്ക്കനാണയ്  ആനകൂലര്യതനിനയ്  അരഹതയള്ളതയ്.  26,000-ലധനികേന്നും
വനിദര്യനാരത്ഥനികേള്ക്കനാണയ്  കനരളത ധനസഹനായന്നും  നല്കേനിളക്കനാണനിരുനതയ്.  ബനളപട
വനിദര്യനാഭര്യനാസ  സ്ഥനാപനങ്ങള്  മുകഖന  ഓണ്കലന്  വഴനിയനാണയ്  അകപക്ഷകേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതയ്.  2016-17  സനാമതനികേ വരഷളത അകപക്ഷകേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കനാനള്ള
അവസനാന തസ്പീയതനി  2016  ഒകക്ടനാബര  31-ല് നനിനന്നും  2016  ഡനിസന്നുംബര വളരയന്നും
വസ്പീണ്ടുന്നും  വനിദര്യനാരത്ഥനികേളുളടെ  അഭര്യരത്ഥന  പ്രകേനാരന്നും  2017  ജനവരനി  15  വളരയന്നും
ദസ്പീരഘനിപനിച്ചയ്  നല്കേനിയനിരുന.   അതനിളനത്തുടെരനയ്  68788  അകപക്ഷകേള് ലഭനിച്ചു.
ജനവരനി  15-നയ്  കശേഷന്നും  മനാത്രമനാണയ്  സ്ഥനാപന  കമധനാവനികേളനില്നനിനന്നും  കേമഡ്യൂടര
ജനകററ്റെര പ്രനിന്റെമൗടയ് സനാമൂഹര്യ സരക്ഷനാ മനിഷളന്റെ ഓഫസ്പീസനില് ലഭര്യമനായതയ്. ലഭര്യമനായ
അകപക്ഷകേളനില്  അരഹരനായവരക്കയ്  ധനസഹനായന്നും  അനവദനിക്കുനതനിനള്ള
നടെപടെനികേള്  പൂരതനിയനാക്കുകേയന്നും  ളചെയ.  അകപക്ഷനിച്ച  എലനാ  കടനികേള്ക്കുന്നും  ഈ
പദതനിക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റെയ് വനിഹനിതമനായ 18 കകേനാടെനി രൂപ തനികേയനാളത വനതുകേനാരണന്നും
ഉപധനനാഭര്യരത്ഥനയനിലൂളടെ 20 കകേനാടെനി രൂപകൂടെനി ഇകപനാള് അനവദനിച്ചനിട്ടുണയ്. സനാമൂഹര്യ
സരക്ഷനാ മനിഷളന്റെ ട്രേഷറനി അക്കമൗണനില് ലഭര്യമനായ തുകേ ഡനി.ബനി.ടെനി. (Direct Benefit
Transfer)-യനായനി  ളകഡനിറ്റെയ്  ളചെയനതനിനയ്  ളവയ്സയ്  ആന്ഡയ്  മസ്പീന്സയ്
കനിയറന്സയ്   ലഭര്യമനായതയ്  2017  ളമയയ്  17-ാം  തസ്പീയതനിയനാണയ്.  2014-15  വരഷന്നും
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ധനസഹനായതനിനയ്  അരഹരനായ  2810  കപരക്കുന്നും  2015-16  വരഷന്നും ധനസഹനായതനിനയ്
അരഹരനായ  26650  കപരക്കുന്നും  2016-17  വരഷന്നും  അകപക്ഷനിച്ച  26831  കപരക്കുന്നും
ഉള്ളപളടെ ഈ വരഷന്നും ആളകേ  56291  കപരക്കയ്  28,94,08,400  രൂപ വനിതരണന്നും
ളചെയനതനിനള്ള  എലനാ  നടെപടെനികേളുന്നും  പൂരതനിയനാക്കനികേഴനിഞ.   സരക്കനാര  തുകേ
നനികക്ഷപനിച്ചുകേഴനിഞതനിനനാല്  അരഹരനായ  എലനാവരുളടെയന്നും  ബനാങയ്  അക്കമൗണനില്
രണനാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില്  ധനസഹനായന്നും  എത്തുന്നും.  കേഴനിഞ  പ്രനാവശേര്യളതക്കനാള്  ഇരടനി
ആളുകേള്ക്കയ്  ഇതവണ ധനസഹനായന്നും ലഭര്യമനാകന്നും.  

(6) ഫനാന്നും ഡനി കകേനാഴന്നും കനിനനിക്കല് ഫനാരമസനിസയ് തസനികേയന്നും

ശസ്പീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമനാള് : സര, പതനിറ്റെനാണ്ടുകേളനായനി ളപനാതുജനനാകരനാഗര്യ
രന്നുംഗതയ്  കകേരളതനിനയ്  ഒരു  മനാതൃകേ  സൃഷ്ടനിക്കനാന്  കേഴനിയനണയ്.  എനനാല്
അശേനാസസ്പീയമനായ  മരുനപകയനാഗന്നുംമൂലന്നും  നമ്മുളടെ  സന്നുംസ്ഥനാനന്നും  ഇനയ്  ഗുരുതരമനായ
പ്രതനിസനനി കനരനിടുനണയ്.  അതനില് ഏറ്റെവന്നും ഗമൗരവതരമനായനി പരനിഗണനികക്കണതയ്,
മരുനകേള് ഉപകയനാഗനിക്കുനതയ് എന്തനിനകവണനിയനാണയ്, എന്തയ് മരുനനാണയ് ഉപകയനാഗനിക്കുനതയ്
എനനിവയനാണയ്.  ഉപകയനാഗനിക്കുന  മരുനനിളന്റെ   പനാരശേസ്വഫലളത  സന്നുംബനനിച്ചയ്
അറനിവനിലനാളതയനാണയ്  പലകപനാഴന്നും  കരനാഗനികേള്  മരുനകേള്  കേഴനികക്കണനിവരുനതയ്.
അവനവളന്റെ  ആകരനാഗര്യളത  സന്നുംബനനിച്ചയ്  പലകപനാഴന്നും  ആളുകേള്ക്കയ്  കവണത്ര
ധനാരണയനിലനാളത മരുനകേഴനിക്കുനതുളകേനാണ്ടുണനാകന ദൂഷര്യഫലങ്ങളുന്നും ധനാരനാളമുണയ്.
കകേരളതനിനകേത്തുന്നും പുറത്തുന്നും ഫനാരമസനി കേമൗണ്സനില് ഓഫയ് ഇന്തര്യ അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ച
ആറയ് വരഷ കകേനാഴനായ 'ഫനാന്നും ഡനി' ബനിരുദധനാരനികേളുളടെ കസവനന്നും പ്രനാഥമനികേ ചെനികേനിത്സ,
സനാന്തസ്വനന്നും  ചെനികേനിത്സനാ  രന്നുംഗങ്ങളനില്  ഫലപ്രദമനായനി  വനിനനികയനാഗനിക്കനാന്  നമുക്കയ്
സനാധനിക്കുന്നും.  ഗുണനനിലവനാരമുള്ള മരുനകേളളക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരന്നും ലഭര്യമനാക്കനാന് കേഴനിയന ഡ്രഗയ്
ഇന്ഫരകമഷന്  ളസന്റെറുകേള്,  കരനാഗനികേളുളടെ  ആകരനാഗര്യളതക്കുറനിച്ചുള്ള  അറനിവയ്  നല്കന
കപഷര്യന്റെയ്  കേമൗണ്സനിലനിന്നുംഗയ്  ളസന്റെര  എനനിവളയലനാന്നും  ഉള്ളപടുതനി  ഒരു  മനികേച്ച
ഫനാരമസനി കസവനന്നും ഉറപ്പുനല്കന മനാതൃകേനാ സന്നുംസ്ഥനാനമനായനി കകേരളളത മനാറ്റെണളമനയ്
അഭര്യരത്ഥനിക്കുകേയനാണയ്.  കകേരളതനിളല  സരക്കനാര  ളമഡനിക്കല്  കകേനാകളജുകേളനില്
ഫനാരമസനി കേമൗണ്സനില് ഓഫയ് ഇന്തര്യയളടെ നനിരകദ്ദശേന്നും അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചയ് ഫനാന്നും ഡനി കകേനാഴയ്
ആരന്നുംഭനിക്കുകേയന്നും പനി.എച്ചയ്.സനി.  മുതല് ളമഡനിക്കല് കകേനാകളജുവളരയള്ള സരക്കനാര
ആശുപത്രനികേളനില് കനിനനിക്കല് ഫനാരമസനിസയ് തസനികേ സൃഷ്ടനിച്ചയ്  ഫനാന്നും ഡനി ബനിരുദധനാരനികേളള
നനിയമനിക്കുനതനിനള്ള നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണളമനന്നും അഭര്യരത്ഥനിക്കുന. 

ആകരനാഗര്യവന്നും സനാമൂഹര്യനസ്പീതനിയന്നും വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ളകേ  .    ളകേ  .    കശേലജ
ടെസ്പീച്ചര):  സര, സരക്കനാര ആകരനാഗര്യ സ്ഥനാപനങ്ങളനില് പ്രവരതനിക്കുന കഡനാക്ടരമനാര
എന്നും.ബനി.ബനി.എസയ്.,  എന്നും.ഡനി.,  എന്നും.എസയ്.,  സൂപര ളസഷര്യനാലനിറ്റെനി ഡനിഗ്രനി  എനനിവ
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ഉള്ളവരനാണയ്.  ഏതയ് കരനാഗതനിനയ്  എന്തയ് മരുനയ് എങ്ങളന നനിരകദ്ദശേനിക്കണളമനതയ്
പഠനകേനാലയളവനിളല  പഠനവനിഷയമനാണയ്.  കൂടെനാളത  വനാരഡയ്  പരനിശേസ്പീലനതനിനനിടെയനില്
എങ്ങളന പ്രനാകയനാഗനികേമനായനി ഇതയ്  നടെപനിലനാക്കനാളമനയ്  വനിശേദമനായനി മനസനിലനാക്കനി
അഞയ് വരഷളത പഠനവന്നും ഒരു വരഷന്നും വനിവനിധ വനിഷയങ്ങളനില് ഹമൗസയ് സരജന്സനിയന്നും
കേഴനിഞതനിനകശേഷമനാണയ് അകലനാപതനി കഡനാക്ടരമനാരക്കയ് കരനാഗനികേളള ചെനികേനിത്സനിക്കനാനള്ള
രജനികസ്ട്രേഷന് നല്കനതയ്.  എന്നും.ഡനി.,  എന്നും.എസയ്.  കഡനാക്ടരമനാരക്കയ്  മൂനവരഷന്നുംകൂടെനി
നനിശ്ചനിത  വനിഷയതനില്  ഉപരനിപഠനന്നും  നടെതനി  എന്നും.ഡനി.,  എന്നും.എസയ്.  ഡനിഗ്രനികേള്
രജനിസര ളചെയതനിനകശേഷന്നും മനാത്രകമ അവര ഉപരനിപഠനന്നും നടെതനിയ വനിഷയതനില്
പ്രനാക്ടസ്പീസയ് ളചെയ്യനാനള്ള അനമതനി ലഭനിക്കുകേയള. ഡനി.എന്നും. ഡനിഗ്രനിക്കുകവണനി വസ്പീണ്ടുന്നും
മൂനവരഷന്നും പഠനന്നും നടെകതണനിവരുന ശേരസ്പീരതനിളന്റെ അനനാടമനി,  ഫനിസനികയനാളജനി,
ബകയനാളകേമനിസ്ട്രേനി എനസ്പീ വനിഷയങ്ങളനില് അറനിവയ് കനടെനിയതനിനകശേഷന്നും ഫനാരമകക്കനാളജനിയന്നും
കനിനനിക്കല് വനിഷയങ്ങളുന്നും ഇവര പഠനവനികധയമനാക്കുന.  ശേരനിയനായ അറനികവനാളടെയന്നും
ശേനാസസ്പീയവമനായനാണയ് കഡനാക്ടരമനാര ചെനികേനിത്സ നടെത്തുനതയ്.  മരുനയ് കറനിച്ചയ് നല്കനതനിനമുമ്പുതളന
പനാരശേസ്വഫലങ്ങളളപറ്റെനിയന്നും മുന്പയ് മരുനയ് ഉപകയനാഗനിച്ചുണനായ ശേനാരസ്പീരനികേനാസസ്വനാസ്ഥര്യങ്ങള്,
ഡ്രഗയ്  അലരജനി  എനനിവ മനസനിലനാക്കനിളക്കനാടുത്തുമനാണയ്  മരുനകേള് നനിരകദ്ദശേനിക്കുനതയ്.
മരുനയ് കേഴനിക്കുനവനിധന്നും പറഞയ് മനസനിലനാക്കനിളക്കനാടുതനാണയ് മരുനകേള് കരനാഗനികേള്ക്കയ്
എഴതനി നല്കനതയ്.  ഈ മരുനകേള് ഫനാരമസനി വഴനി വനിതരണന്നും ളചെയകേകയനാ മറ്റെയ്
മരുനയ്  കസനാറുകേളനില്നനികനനാ  കരനാഗനി   വനാങ്ങുകേകയനാ  ളചെയന.  അകപനാഴന്നും  മരുനയ്
കേഴനിക്കുന  വനിധന്നും  എഴതനിയനാണയ്  ഫനാരമസനിസ്റ്റുകേള്  മരുനയ്  നല്കനതയ്.  പ്രസ്തുത
സനാഹചെരര്യതനില് കഡനാക്ടരമനാരക്കുന്നും  ഫനാരമസനിസ്റ്റുകേള്ക്കുമനിടെയനില് കനിനനിക്കല് ഫനാരമസനിസയ്
എന തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുനതയ് സരക്കനാരനിനയ് അധനികേ ബനാദര്യതയണനാക്കുന എനതുകൂടെനി
പരനിഗണനിച്ചയ്  ഇകപനാള് ഈ കേനാരര്യന്നും ആകലനാചെനയനിലനില.  എങനിലന്നും ബഹുമനാനളപട
ളമമര വളളര  കപനാസനിറ്റെസ്പീവനായനിടനാണയ്  ഇക്കനാരര്യന്നും  അവതരനിപനിച്ചതയ്.  അകതക്കുറനിച്ചയ്
നമുളക്കനാരു ചെരച്ച നടെതനാവനതനാണയ്. പകക്ഷ ഇകപനാള് ഇക്കനാരര്യന്നും പരനിഗണനിക്കനാന്
നനിരവ്വനാഹമനിലനാളയന കേനാരര്യന്നും ഞനാന് കഖദപൂരവ്വന്നും അറനിയനിക്കുകേയനാണയ്. 

(7) വനിധവകേളുളടെ സന്നുംരക്ഷണന്നും

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജനാരജയ്  : സര,  തങ്ങളുകടെതലനാത കേനാരണങ്ങള്ളകേനാണ്ടുന്നും തങ്ങള്
ഒരു  പനാപവന്നും  ളചെയ്യനാതനിരുനനിട്ടുന്നും  കവധവര്യന്നും  അനഭവനികക്കണനിവന  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്
വരുന  സസ്പീസമൂഹതനിളന്റെ  വനിഷയമനാണയ്  അങ്ങയളടെയന്നും  ഈ  സഭയളടെയന്നും
ശദയനില്ളപടുത്തുനതയ്.  അവരക്കുകവണനി  ആളകേയള്ളതയ്  തൃശ്ശൂര  കകേന്ദ്രമനായനി
പ്രവരതനിക്കുന 859/11  ആയനി രജനിസര ളചെയ  കകേരള വനിധവ  സന്നുംഘളമന ഒറ്റെ
സന്നുംഘടെനയനാണയ്.  11.6 ശേതമനാനന്നും വനിധവകേളുന്നും അഗതനികേളുന്നും ഉളണനനാണയ് 2010-ല്
സനാമൂഹര്യകക്ഷമ വകപയ് പുറളപടുവനിച്ച കേണക്കയ്. 30  ലക്ഷകതനാളന്നും വനിധവകേള് ഈ
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സന്നുംസ്ഥനാനത്തുണനാകളമനനാണയ്  എനനിക്കയ്  കതനാനനതയ്.  എളന്റെ  നനികയനാജകേ
മണലതനിളല മുണക്കയന്നും പഞനായതനില് മനാത്രന്നും 1200 വനിധവകേളനാണുള്ളതയ്. അവര ഒരു
പനാപവന്നും ളചെയനിടല.  ഭരതനാക്കനനാര മരണളപടകതനാ അളലങനില്  കേനാപനാലനികേന്മനാരനാല്
ളകേനാലളപടകതനാ   മദര്യപനാനനികേളനായ  ഭരതനാക്കനനാര  ഉകപക്ഷനിച്ചുകപനായകതനാ  ആയ
വനിധവകേളനാണനിവര.  ഇവളര സഹനായനിക്കനാന് എന്തനാണയ് മനാരഗ്ഗന്നും?  സനാമതനികേമനായനി
ബുദനിമുടനഭവനിക്കുനവരുന്നും അലനാതവരുമനായനി  അകനകേന്നും വനിധവകേളുണയ്.  അവരക്കയ്
ഒരു  സഹനായവമനിളലന  സതര്യന്നും  നമ്മുളടെ  മുനനിലള്ളകപനാള്  എന്തയ്  ളചെയ്യനാന്
കേഴനിയളമനയ് ആകലനാചെനിക്കണന്നും. ഒരു  വനനിതനാ മനനിതളന ഈ വകപയ്  കകേകേനാരര്യന്നും
ളചെയകേയനാണയ്.  അതുളകേനാണയ് സന്നുംസ്ഥനാനളത വനിധവ  സമൂഹളത സന്നുംബനനിച്ചയ്
സമഗ്രമനായ  പഠനന്നും  നടെതനാന്  ഒരു  കേമ്മസ്പീഷളന  നനിയമനിക്കണളമനനാണയ്  എളന്റെ
അഭനിപ്രനായന്നും.  അകേനാലതനില്  ഭരതനാവയ്  മരണമടെഞയ്  വനിധവയനാകകേണനി  വന
സസ്പീക്കുന്നും അവളുളടെ കടുന്നുംബതനിനന്നും സന്നുംരക്ഷണന്നും നല്കേനാന് ളതനാഴനില് അളലങനില്
ജസ്പീവനനാന്നുംശേന്നും  നല്കന  ഒരു  പദതനി  ഈ   സരക്കനാര  നടെപനാക്കണളമനയ്  ഞനാന്
ആവശേര്യളപടുകേയനാണയ്.  വനിധവകേള്  ഗൃഹനനാഥയനായ  കടുന്നുംബങ്ങളള  ബനി.പനി.എല്.
കടുന്നുംബങ്ങളനായനി സന്നുംസ്ഥനാനതലതനില് പ്രഖര്യനാപനിക്കനാന് ഈ  സരക്കനാര ഒരു മടെനിയന്നും
വനിചെനാരനികക്കണ  കേനാരര്യമനില.  വനിധവനാ  ളപന്ഷന്  ജസ്പീവനനാന്നുംശേമനായനി  കേണക്കനാക്കനി
2000 രൂപയനായനി വരദനിപനിക്കണന്നും, നനിലവനിലള്ള വനിധവനാ ആനകൂലര്യ പദതനികേളുളടെ
അപനാകേതകേള് പരനിഹരനിച്ചയ് കേനാകലനാചെനിതമനായനി പരനിഷ്കരനിച്ചയ് നടെപനാക്കണന്നും, അറുപതയ്
വയസ്സുകേഴനിഞവളര  ആശയ  പദതനിയനില്  ഉള്ളപടുത്തുകേയന്നും  ഇവരുളടെ  പൂരണ്ണ
സന്നുംരക്ഷണന്നും സരക്കനാര ഏളറ്റെടുക്കുകേയന്നും കവണന്നും,  സസ്വന്തമനായനി ഭൂമനിയന്നും ഭവനവമനിലനാത
എലനാ വനിധവകേള്ക്കുന്നും പ്രകതര്യകേ പനാകക്കജയ്  ളകേനാണ്ടുവരണന്നും.  ഇത്രയന്നും  കേനാരര്യങ്ങള്
ശദനിക്കണളമനയ് അഭര്യരത്ഥനിക്കുകേയനാണയ്. 

ആകരനാഗര്യവന്നും സനാമൂഹര്യനസ്പീതനിയന്നും വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ളകേ  .    ളകേ  .    കശേലജ
ടെസ്പീച്ചര): സര, വളളര പ്രധനാനളപളടനാരു സനാമൂഹര്യ പ്രശ്നമനാണയ് ബഹുമനാനളപട ളമമര
അവതരനിപനിച്ചതയ്.  നമ്മുളടെ സന്നുംസ്ഥനാനതയ് വനിധവകേളനായ സസ്പീകേളള സന്നുംരക്ഷനിക്കുനതനിളന്റെ
ഭനാഗമനായനി സനാമൂഹര്യനസ്പീതനി വകപയ് മുകഖന നടെപനിലനാക്കനി വരുന വനിവനിധ സനാമൂഹര്യകക്ഷമ
പദതനികേളുണയ്. വനിധവകേള്, വനിവനാഹബനന്നും കവരളപടുതനിയവര, ദുരനിതബനാധനിതരുന്നും
അഗതനികേളുമനായ  സസ്പീകേള് എനനിവളര  സന്നുംരക്ഷനിക്കുനതനിനയ്  ഇടുക്കനി  ജനില  ഒഴനിളകേ
എലനാ ജനിലകേളനിലന്നും ഇകപനാള്  മഹനിളനാ മനനിരങ്ങള് പ്രവരതനിച്ചുവരുനണയ്.  കമല്പറഞ
വനിഭനാഗന്നും സസ്പീകേളള ഇവനിളടെ പനാരപനിച്ചയ് സന്നുംരക്ഷണകമകനകതനാളടെനാപന്നും വനിവനിധതരന്നും
ളതനാഴനില് പരനിശേസ്പീലനന്നും നല്കേനി സസ്വയന്നും പരര്യനാപ്തമനാക്കുനതനിനകവണ പരനിശമങ്ങളുന്നും
നടെതനിവരുന.  ദനാരനിദര്യകരഖയയ്  തനാളഴയള്ള വനനിതകേള് ഗൃഹനനാഥരനായള്ള കടുന്നുംബങ്ങളനിളല
കടനികേള്ക്കയ്  നനാലയ്  കേനാറ്റെഗറനികേളനിലനായനി  പ്രതനിമനാസന്നും  യഥനാകമന്നും  300,  500,  750,
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1000  രൂപ  എനനിങ്ങളന  വനിദര്യനാഭര്യനാസ  ധനസഹനായന്നും  നല്കേനിവരുനണയ്.  നടെപയ്
സനാമതനികേ  വരഷന്നും  ഈയനിനതനില്  ബഡ്ജറ്റെയ്  വനിഹനിതമനായനി  40  ലക്ഷന്നും  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ്.  വനിധവകേളനായ  സസ്പീകേള്ക്കയ്  അവസനാന  നനാളുകേളനില്  ആരുന്നും
രക്ഷനിക്കനാനനിലനാത അവസ്ഥ ഒഴനിവനാക്കുനതനിനയ്  വനിധവനാ  വനിവനാഹ കപ്രനാത്സനാഹന
പദതനിയനിലൂളടെ  (മന്നുംഗലര്യ  പദതനി)  25,000  രൂപയളടെ  സഹനായന്നും  അനവദനിച്ചു
വരുനണയ്.  സന്നുംസ്ഥനാനളത ബനി.പനി.എല്.  കടുന്നുംബങ്ങളനിളല വനിധവകേളുളടെ ളപണ്മക്കള്ക്കയ്
വനിവനാഹതനിനനായനി  ഒറ്റെതവണ ധനസഹനായമനായനി  30,000  രൂപ  നല്കേനിവരുന.
അഭയസ്ഥനാനന്നും  ഇലനാതവരുന്നും  ആലന്നുംബഹസ്പീനരുമനായ  വനിധവകേളള  തനാമസനിപനിച്ചയ്
സന്നുംരക്ഷനിക്കുന  ബന്ധുക്കള്ക്കയ്  പ്രതനിമനാസന്നും  1,000  രൂപ  സഹനായന്നും  നല്കന
'അഭയകേനിരണന്നും' എന പദതനി  ഇകപനാള് ആരന്നുംഭനിച്ചനിട്ടുണയ്. കകേനാഴനികക്കനാടെയ് ജനിലയനില്
വനിധവകേള്,  വനിവനാഹകമനാചെനിതരനായ സസ്പീകേള് എനനിവരുളടെ  സനാമതനികേ  ശേനാക്തസ്പീകേരണതനിനനായനി
സസ്വയന്നുംളതനാഴനില് പരനിശേസ്പീലനന്നും നല്കേനി,  സസ്വയന്നുംളതനാഴനില് യൂണനിറ്റുകേളനാരന്നുംഭനിക്കുന ഒരു
പദതനിയന്നും  ഈ  സരക്കനാര  ഇകപനാള്  കപലറ്റെനായനി കകേനാഴനികക്കനാടെയ്  ജനിലയനില്
ആരന്നുംഭനിക്കനാന്  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ജയനില്  കമനാചെനിതരനായവര,  വനിധവകേള്,
അഗതനികേളനായ സസ്പീകേള് എനനിവരക്കയ് ഭക്ഷണന്നും, തനാമസന്നും, വസന്നും, കേമൗണ്സനിലനിന്നുംഗയ്,
ളതനാഴനില് പരനിശേസ്പീലനന്നും എനനിവ നല്കേനി പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനള്ള കകേന്ദ്രനാവനിഷ്കൃത
പദതനിയനായ 'സസ്വനാധനാര സ്കസ്പീന്നും' സനാമൂഹര്യനസ്പീതനി വകപ്പുമുകഖന നടെപനിലനാക്കനിവരുനണയ്.
തകദ്ദശേ സസ്വയന്നുംഭരണ വകപയ് മുകഖന വനിധവനാ ളപന്ഷനന്നും നല്കേനിവരുനണയ്. 2017-18-ല്
55  വയസ്സുവളരയള്ള വനിധവകേള്ക്കുകവണനി പതയ് സ്ഥലങ്ങളനിലനായനി  സന്നുംരഭകേതസ്വ
പരനിശേസ്പീലന പരനിപനാടെനി  (വനിധവകേള്ക്കയ്)  എന പദതനി  സന്നുംസ്ഥനാന വനനിതനാ  വനികേസന
കകേനാരപകറഷന് തയ്യനാറനാക്കനിയ വനിവരവന്നും  സകന്തനാഷകതനാളടെ  അറനിയനിക്കുകേയനാണയ്.
വനിധവകേളുളടെ  പ്രശ്നന്നും  പ്രകതര്യകേന്നും  പരനിഹരനിക്കനാന്  സനാമൂഹര്യനസ്പീതനി  വകപയ്  ചെരച്ച
നടെതനി നനിരവധനി തസ്പീരുമനാനങ്ങള് കകേളക്കനാളകേയനാണയ്.  ഒരുകേനാരര്യന്നുംകൂടെനി എനനിക്കയ്
പറയനാനണയ്.  ഇവരക്കയ്  സന്നുംഘടെനയണനാകനതയ്  നലതനാണയ്.  ഞനാന്  മഹനിളനാ
അകസനാസനികയഷളന്റെ സന്നുംസ്ഥനാന ളസകടറനിയനായ സമയതയ് വനിധവകേള് ക്കുകവണനി
കകേരള  വനിധവനാ  സന്നുംഘന്നും  എന  കപരനില്  ഒരു  സന്നുംഘടെന  രജനിസര  ളചെയനിട്ടുണയ്.
സസ്വയന്നുംളതനാഴനില്  പരനിശേസ്പീലനമടെക്കന്നും  അവര  ധനാരനാളന്നും  കേനാരര്യങ്ങള്  നടെത്തുനണയ്.
അങ്ങയ് പറഞ സന്നുംഘടെനയന്നും നനനായനി പ്രവരതനിക്കളട.  ബഹുമനാനളപട ളമമര
ഉനയനിച്ച  പ്രശ്നന്നും  കൂടുതല്  പഠനിക്കുനതനിനകവണനി  വകപനിളന  ചുമതലളപടുതനാന്നും.
അതനിളന്റെ  രസ്പീതനി  എന്തനാളണനയ്  ഞനാന്  പനിനസ്പീടെയ്  പറയനാന്നും.  എന്തനായനാലന്നും  കൂടുതല്
പരനിഗണന അരഹനിക്കുന  വനിഭനാഗമനാണനിവര. അങ്ങയളടെ സബ്മനിഷളന വളളര നല
രസ്പീതനിയനില് കേനാണുന.  ഗവണ്ളമന്റെയ്  ഇക്കനാരര്യതനില് അനഭനാവപൂരവ്വമനായ നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതനാണയ്. 
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(8) സന്നുംഭരനിച്ച ളനലനിളന്റെ വനില

ശസ്പീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതനാമസയ്:  സര,  ഇനളല  ധനകേനാരര്യ  ബനിലനിളന്റെ  ചെരച്ചനാ
കവളയനില്  ശസ്പീ.  ളകേ.  കൃഷ്ണന്കടനി  ളനല്കേരഷകേരുളടെ  അവസ്ഥ  സന്നുംബനനിച്ചയ്
വനിവരനിക്കുകേയണനായനി. അവര കേണ്ണസ്പീരനിലനാണയ്, ളനളലടുതനിടയ് രണയ് മനാസമനായനി.  അതനിളന്റെ
പണന്നും കചെനാദനിച്ചകപനാള് പലനിശേ നല്കേനാളമനയ് പറയന.  ഇക്കനാരര്യതനിളലനാരു വര്യക്തതയനില.
ളനലനിളന്റെ വനില എനയ് ളകേനാടുക്കുന്നും?  ഞനാന് ഭക്ഷര്യ വകപ്പുമനനിളയ കറ്റെന്നും പറയനനില.
അകദ്ദഹന്നും നനിസഹനായനനാണയ്; പണന്നും  ലഭനിക്കകണ?  കൃഷനി വകപ്പുമനനിയന്നും എകപനാഴന്നും
ആകവശേകതനാളടെ ളനല്കേരഷകേരുളടെ കേനാരര്യന്നും പറയനയനാളനാണയ്. മനാരച്ചയ് മനാസതനില്
കൃഷനിക്കനാരക്കയ് പനി.ആര.എസയ്. ളകേനാടുതതനാണയ്.  ഇകപനാള് കമയയ് 23 ആയനി.  നനാളള
കേഴനിഞനാല് നനിയമസഭനാ സകമ്മളനന്നും അവസനാനനിക്കുന്നും. ഈ നനിയമസഭനാ സകമ്മളനതനില്
ഇതുസന്നുംബനനിച്ചയ്  വര്യക്തമനായ  പ്രഖര്യനാപനമുണനാകളമനനാണയ്  ളനല്കേരഷകേര
വനിചെനാരനിക്കുനതയ്.  ബഹുമനാനളപട  ഭക്ഷര്യ വകപ്പുമനനി ഇനളല കകേന്ദ്ര ഗവണ്ളമന്റെയ്
നല്കേനിയ  130  കകേനാടെനി രൂപ വനിതരണന്നും ളചെയളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാളണനയ് പറഞ;
പകക്ഷ,  ഇതനിലള്ള  സന്നുംസ്ഥനാന  വനിഹനിതന്നും  എവനിളടെയനാണയ്?   ഈ   സരക്കനാര
അധനികേനാരതനില് വനകപനാള് ളനളലടുതയ് പതയ് ദനിവസതനിനകേന്നും കൃഷനിക്കനാരക്കയ്
പണന്നും നല്കളമനയ്  പറഞതനാണയ്.   ഈ കേര്യനാബനിനറ്റെനിലള്ള എത്രകയനാ മനനിമനാര
ളനല്കേരഷകേ കമഖലയനില് നനിനള്ളവരനാണയ്.  ഇക്കനാരര്യതനില് സവര്യക്തമനായ ഒരു
പ്രഖര്യനാപനന്നും   എനണനാകന്നും?   ളചെറനിയ കേരഷകേളരനയ്  പറഞനാല്  പനാവളപടവരനാണയ്.
പണയ്  വലനിയ  മുതലനാളനിമനാരനായനാണയ്  അവളര  ചെനിത്രസ്പീകേരനിച്ചനിരുനതയ്.   ഇവളരലനാന്നും
10-20  പറ ളനല്വയല് മനാത്രമുള്ളവരനാണയ്.  അദസ്വനാനനിക്കുന വനിഭനാഗമനാണയ്.  കേടെന്നും
വനാങ്ങനിയന്നും  പണയന്നും  വച്ചുമനാണയ്  അവര  കൃഷനിയനിറക്കനിയതയ്.   അതനിളന്റെ  പണന്നും
നല്കന കേനാരര്യന്നും കേര്യനാബനിനറ്റെനില് ചെരച്ച ളചെയ്യകണ?  ഭക്ഷര്യ വകപ്പുമനനിളയ മനാത്രന്നും
ഈ ചുമതല ഏല്പനിച്ചനാല് ബുദനിമുടനാണയ്.   കൃഷനി  വകപ്പുമനനിയളടെ  വനാക്കുകേളനില്
എകപനാഴന്നും ളനല്കേരഷകേരുളടെ കേനാരര്യതനില് അതര്യനാകവശേന്നും കേനാണുനണയ്.  ധനകേനാരര്യ
വകപ്പുമനനി  ഇവനിളടെയളണനള്ളതയ്  ആശേസ്വനാസകേരമനാണയ്.  അകദ്ദഹന്നും  ആലപ്പുഴ
ജനിലക്കനാരനനാണയ്.  ബഹുമനാനളപട കൃഷനി  വകപ്പുമനനിയമനായനി ഞനാന് ഇനളല രനാത്രനി
ളടെലനികഫനാണനില്  സന്നുംസനാരനിക്കുകേയണനായനി.  മനാരച്ചയ്  18-നയ്  മുമയ്  പനി.ആര.എസയ്.
ളകേനാടുതവരക്കയ് കേനാശേയ് കേനിടനിയനിടനിളലനയ് അറനിഞ.  റബ്ബറനിളന്റെ കേനാരര്യതനില് കകേന്ദ്ര
സരക്കനാരനിളനതനിരനായനി  നമ്മള്  ഒനനിച്ചുനനില്ക്കുനണയ്.  ളനല്കേരഷകേരുളടെ  കേനാരര്യതനില്
ഈ  സരക്കനാര ളചെകയ്യണ കേനാരര്യങ്ങള് ളചെയ്യണന്നും.  കേരഷകേരുളടെ പണന്നും എനകതയയ്
നല്കളമനള്ളതയ് പറയണന്നും.
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ഭക്ഷര്യവന്നും സനിവനില് സകപസന്നും വകപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലനാതമന്): സര,
1-10-2016  മുതല്  22-5-2017  വളര ആളകേ  4.51  ലക്ഷന്നും ളമട്രേനികേയ് ടെണ് ളനലനാണയ്
സന്നുംഭരനിച്ചതയ്.  സന്നുംഭരനിച്ച  ളനലനിളന്റെ  വനില  1015.13  കകേനാടെനി  രൂപയനാണയ്.  രണയ്
ദനിവസങ്ങള്ക്കയ് മുമ്പുവളര വനിതരണന്നും ളചെയതയ് 798.59 കകേനാടെനി രൂപയനാണയ്.  ബനാക്കനി
നല്കേനാനള്ളതയ് 216.54 കകേനാടെനി രൂപയനാണയ്.  ളനലനിളന്റെ സന്നുംഭരണ വനിലയനില് രണയ്
ഘടെകേങ്ങള് ഉള്ളപടുന.  അടെനിസ്ഥനാന തനാങ്ങുവനില കകേന്ദ്ര സരക്കനാര നല്കേനിവരുന.
നനിലവനില് ഇതയ് കേനികലനാഗ്രനാമനിനയ്  14.70  രൂപയന്നും കപ്രനാത്സനാഹന കബനാണസയ് കേനികലനാഗ്രനാമനിനയ്
7.80  രൂപയമനാണയ്.  കപ്രനാത്സനാഹന  കബനാണസയ്  സന്നുംസ്ഥനാന  സരക്കനാര  ബഡ്ജറ്റെയ്
വനിഹനിതമനായനി നല്കേനിവരുന. ഈ രണയ് ഘടെകേങ്ങളുന്നും കചെരതയ് നനിലവനില് ളനലനിളന്റെ
വനിലയനായനി  കേനികലനാഗ്രനാമനിനയ്  22.50  രൂപയനാണയ്  നല്കനതയ്.   22-4-2017  വളര
സന്നുംഭരനിച്ച ളനലനിളന്റെ കപ്രനാത്സനാഹന കബനാണസന്നും  27-3-2017 വളരയള്ള ളനലനിളന്റെ
അടെനിസ്ഥനാന തനാങ്ങുവനിലയന്നും വനിതരണന്നും ളചെയനിട്ടുണയ്.  27-3-2017 വളരയള്ള കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതമനാണയ് നമുക്കയ് ലഭനിച്ചതയ്.  അതുന്നും വനിതരണന്നും ളചെയനിട്ടുണയ്.  23-4-2017 മുതല്
15-5-2017 വളര സന്നുംഭരനിച്ച ളനലനിളന്റെ കപ്രനാത്സനാഹന കബനാണസയ് അനവദനിക്കുനതനിനള്ള
നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.  വളളര കവഗന്നും സന്നുംസ്ഥനാന  സരക്കനാര ആ തുകേ  നല്കന്നും.
അതയ് നമുക്കയ് വനിതരണന്നും ളചെയ്യനാന് കേഴനിയന്നും.   ജനവരനി മുതല് മനാരച്ചയ്  വളര കകേന്ദ്ര
സരക്കനാരനില് നനിനന്നും ലഭനിക്കനാനള്ള തുകേയളടെ ളപ്രനാവനിഷണല് ളകയനിമനായ  238.23
കകേനാടെനി  രൂപയളടെ  ളപ്രനാകപനാസല് കകേന്ദ്ര  സരക്കനാരനിനയ്  സമരപനിച്ചനിട്ടുണയ്.   അതുന്നും
തനാമസനിയനാളത  ലഭനിക്കുളമനനാണയ് അറനിയനിച്ചനിരനിക്കുനതയ്.  14-3-2017, 16-3-2017
എനസ്പീ  തസ്പീയതനികേളനില്  ബഹുമനാനളപട  കൃഷനി  വകപ്പുമനനിയളടെ  അദര്യക്ഷതയനില്
കചെരന  കയനാഗ  തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരന്നും  കേരഷകേര  ളനലയ് ല്ല്  നല്കേനിയതനിളന്റെ  രസസ്പീതയ്
ഹനാജരനാക്കുകമനാള്  ബനാങനില്നനിനന്നും  ളനലനിളന്റെ  വനില  കേരഷകേരക്കയ്  ഉടെന്തളന
നല്കനതനിനന്നും സകപകകേനാ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന്നും ലഭനിക്കുന മുറയയ്  പലനിശേ വനിഹനിതന്നും
ബനാങ്കുകേള് കേരഷകേരുളടെ  അക്കമൗണനില്  അടെയ്ക്കുനതനിനതകന  പനി.ആര.എസയ്.  കലനാണ്
സന്നുംവനിധനാനന്നും ബനാങ്കുകേളുമനായനി സഹകേരനിച്ചയ് നടെപനിലനാക്കുനതയ് സന്നുംബനനിച്ചുള്ള നടെപടെനിയന്നും
പുകരനാഗമനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  വളളര  കവഗന്നും  ആ  സ്കസ്പീന്നും  നടെപനിലനാക്കനാന്
കേഴനിയന്നും.  അതയ് നടെപനിലനാക്കനിയനാല് കൃഷനിക്കനാര ളനലയ് ല്ല് മനില്ലുകേനാളര ഏല്പനിക്കുകമനാള്
നല്കന പനി.ആര.എസയ്. ബനാങനില്  നല്കേനിയനാല് പണന്നും ലഭനിക്കുന പദതനി വളളര
കവഗന്നും നടെപനിലനാകന്നും.  അതനിളന്റെ എലനാ ആകലനാചെനകേളുന്നും പൂരതനിയനായനി അവസനാന
ഘടതനികലയയ്  എത്തുകേയനാണയ്.  ഇനനി  216.54  കകേനാടെനി  രൂപകയ  നല്കേനാനള.
ബനാക്കനി തുകേ  നല്കേനിക്കഴനിഞനിട്ടുണയ്.

(9) കകേരള കയനാഗ അകസനാസനികയഷന്

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതനാമസയ്: സര, ശേരസ്പീരമനാദര്യന്നും ഖല ധരമ്മ സനാദനന്നും-എന്തയ് കജനാലനി
ളചെയ്യണളമങനിലന്നും ശേരസ്പീരമനാദര്യന്നും കവണന്നും;  ആ ശേരസ്പീരതനിനയ് കജനാലനി ളചെയ്യണളമങനില്
പ്രനാണന്  കവണന്നും-ആ  തതസ്വളത  അടെനിസ്ഥനാനമനാക്കനിയനാണയ്  കയനാഗ  പരനിശേസ്പീലനിക്കുനതയ്.
332/2020
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ഇതനിനയ് മതകമനാ ജനാതനികയനാ രനാഷസ്പീയകേക്ഷനി കഭദകമനാ ഇല. സന്നുംസ്ഥനാനതയ് കയനാഗയളടെ
ഉനമനതനിനനായനി  കകേരള  കസനാരട്സയ്  കേമൗണ്സനിലനിളന്റെ  കേസ്പീഴനില്  രജനിസര  ളചെയയ്
1986  മുതല് പ്രവരതനിച്ചുവരുന സന്നുംഘടെനയനാണയ്  കകേരള  കയനാഗ അകസനാസനികയഷന്.
എനനാല് ഇകപനാള് ഈ അകസനാസനികയഷളന തകേരക്കനാന് ശമന്നും നടെക്കുകേയനാണയ്.
ശസ്പീ.  ആനയറ  ശസ്പീകമനാര  പ്രസനിഡന്റുന്നും  ശസ്പീ.  ളകേ.  പനി.  ഭനാസ്കര  കമകനനാന്
ളസകടറനിയമനായ ഈ സന്നുംഘടെന എഡഡ്യൂകക്കഷന് ആന്ഡയ് ചെനാരനിറ്റെബനിള് ളസനാകസറ്റെസ്പീസയ്
ആക്ടയ്  അനസരനിച്ചനാണയ്  രജനിസര  ളചെയനിട്ടുള്ളതയ്.  കയനാഗളയ  ഒരു കസനാരട്സയ്  ഇനമനായനി
അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കുനതനിനയ് വരഷങ്ങളനായനി ശമനിക്കുന ഒരു സന്നുംഘടെനയനാണനിതയ്.  കയനാഗ
ആയഷയ് വകപനിനയ് കേസ്പീഴനിലനാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  സന്നുംസ്ഥനാന സരക്കനാര ഈ സന്നുംഘടെനയയ്
അന്നുംഗസ്പീകേനാരന്നും നല്കകേകയനാ സഹനായന്നും നല്കകേകയനാ ളചെയനനില.  എനനാല് 2016-ല്
കയനാഗ  അകസനാസനികയഷന്  എന  കപരനില്  കേണ്ണൂരനില്  രജനിസര  ളചെയ  ഒരു
സന്നുംഘടെനയയ് കകേരള സരക്കനാര അന്നുംഗസ്പീകേനാരന്നും നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  മനിനനിമന്നും മൂനയ്
വരഷളത  പ്രവരതനന്നും  കനനാക്കനി  മനാത്രകമ  അന്നുംഗസ്പീകേനാരന്നും  നല്കേനാവൂ  എനതനാണയ്
ചെടന്നും.  അതനിനയ്  വനിരുദമനായനാണയ്  രനാഷസ്പീയ  തനാല്പരര്യതനിളന്റെ  കപരനില്  പുതനിയ
സന്നുംഘടെനയയ്  അന്നുംഗസ്പീകേനാരന്നും  നല്കേനിയനിരനിക്കുനതയ്.  ഈ  പുതനിയ  സന്നുംഘടെനയനില്
ഇടെതുപക്ഷക്കനാളര മനാത്രമനാണയ് ഉള്ളപടുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഈ സന്നുംഘടെന സനി.പനി.ഐ.
(എന്നും.)-കേനാളര മനാത്രന്നും സന്നുംഘടെനിപനിച്ചുളകേനാണയ് 2017 ളഫബ്രുവരനിയനില് ളകേനാലതയ് ഒരു
കയനാഗനാ ചെനാമര്യന്ഷനിപയ് നടെത്തുകേയണനായനി.  ഇതനിനനായനി സരക്കനാര ഏകേകദശേന്നും ഒരു
കകേനാടെനി രൂപകയനാളന്നും ളചെലവഴനിച്ചുളവനനാണയ് അറനിയനതയ്.  എനനാല് കകേരള കയനാഗനാ
അകസനാസനികയഷന്  2012-ല്  കസനാണ്സറനിന്നുംഗയ്  വഴനി  ളകേനാച്ചനി  വനികദര്യനാദയയനില്
ളഫഡകറഷന് കേപയ്  നടെത്തുകേയണനായനി.   ഇതനിനനാളകേ  9  ലക്ഷന്നും രൂപ മനാത്രമനാണയ്
ളചെലവനായതയ്.   അഴനിമതനിയന്നും സസ്വജനപക്ഷപനാതവന്നും നടെക്കുന,  തനികേച്ചുന്നും രനാഷസ്പീയനാടെനിസ്ഥനാനതനില്
രൂപസ്പീകേരനിച്ച ഒരു സന്നുംഘടെനയയ്  അന്നുംഗസ്പീകേനാരവന്നും  സഹനായവന്നും നല്കനതയ്  വരഷങ്ങളനായനി
സതനാരര്യമനായനി  പ്രവരതനിക്കുന  ഒരു  സന്നുംഘടെനളയ  തകേരക്കനാന്  ശമനിക്കുനതനിനയ്
തുലര്യമനാണയ്.  ബഹുമനാനളപട  മനനി  ഇക്കനാരര്യതനില്  ആവശേര്യമനായ  പരനികശേനാധന
നടെതനി  കവണ  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുളമനയ്  വനിചെനാരനിക്കുന.  കയനാഗ  ആരന്നുംഭനിച്ച
കേനാലന്നുംമുതല്  അതനിനകവണനി  പ്രവരതനിക്കുന  പ്രതനിഭനാധനരനായ  ആളുകേളുളടെ
കനതൃതസ്വതനിലനാണയ്  കകേരള  കയനാഗ  അകസനാസനികയഷളന്റെ  പ്രവരതനന്നും  മുകനനാട്ടു
കപനാകനതയ്.

വര്യവസനായവന്നും  കസനാരട്സന്നും  യവജനകേനാരര്യവന്നും  വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ളമനായസ്പീന്):  സര,  കകേരള  കയനാഗ  അകസനാസനികയഷന്  എന  കപരനില്  ഒരു
സന്നുംഘടെനയയ് കകേരള കസനാരട്സയ് കേമൗണ്സനില് അന്നുംഗസ്പീകേനാരന്നും നല്കേനിയനിടനില.  പ്രസ്തുത
സന്നുംഘടെനയയ്  കേമൗണ്സനിലനില്നനിനന്നും  ധനസഹനായളമനാനന്നും  അനവദനിച്ചനിടനില.   കദശേസ്പീയ
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കയനാഗ ളഫഡകറഷളന്റെ അന്നുംഗസ്പീകേനാരന്നും ലഭനിച്ച അഡസ്വ.  ബനി.  ബനാലചെന്ദ്രന് പ്രസനിഡന്റുന്നും
കഡനാ.  ഇ.  രനാജസ്പീവയ്  ളസകടറനിയന്നും  കഡനാ.  രനാജകഗനാപനാലന്  ട്രേഷററുമനായ  കയനാഗ
അകസനാസനികയഷന്  ഓഫയ്  കകേരളയയ്  കകേരള  കസനാരട്സയ്  കേമൗണ്സനില്  2017-ല്
അന്നുംഗസ്പീകേനാരന്നും  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അന്നുംഗസ്പീകൃത  കസനാരട്സയ്  അകസനാസനികയഷനകേള്
സന്നുംഘടെനിപനിക്കുന  നനാഷണല്  ചെനാമര്യന്ഷനിപ്പുകേള്ക്കയ്  പ്രകതര്യകേമനായനി  ഗ്രനാന്റെയ്
അനവദനിക്കനാറുണയ്.   ആയതയ്  പരനിഗണനിച്ചനാണയ്  2017  മനാരച്ചയ്  24  മുതല്  26  വളര
ളവള്ളയമലന്നും ജനിമ്മനി കജനാരജയ് ഇന്കഡനാര കസഡനിയതനില്വച്ചയ് സന്നുംഘടെനിപനിച്ച ഫസയ്
ളഫഡകറഷന്  കേപയ്  കയനാഗ  നനാഷണല്  ചെനാമര്യന്ഷനിപനിളന്റെ  നടെതനിപനികലക്കനായനി
26-4-2017-ളല  സരക്കനാര  ഉതരവപ്രകേനാരന്നും  കയനാഗനാ  അകസനാസനികയഷന്  ഓഫയ്
കകേരളയയ്  കകേരള കസറ്റെയ്  കസനാരട്സയ് കേമൗണ്സനില് ധനസഹനായന്നും നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
ഏളതങനിലളമനാരു സന്നുംഘടെനളയ പ്രകതര്യകേമനായനി അവഗണനിക്കനാകനനാ ആളരളയങനിലന്നും
പ്രകതര്യകേ തനാല്പരര്യകതനാടുകൂടെനി സന്നുംരക്ഷനിക്കനാകനനാ ഉള്ള നടെപടെനികേളളനാനന്നും സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിടനില.
കയനാഗയളടെ  പ്രചെനാരണതനിനകവണനി  സമസ്പീപനിക്കുന  എലനാ  സന്നുംഘടെനകേളളയന്നും
സഹനായനിക്കുന നനിലപനാടെയ് തളനയനാണയ് കസനാരട്സയ് കേമൗണ്സനില് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതയ്.

(10) പ്രമനാണങ്ങള് തനിരനിളകേ ലഭര്യമനാക്കല്

ശസ്പീമതനി പനി  .   അയനിഷനാ കപനാറ്റെനി: സര, ളകേനാടനാരക്കര നനികയനാജകേമണലതനിളല
ഉമ്മന്നൂര  ഗ്രനാമപഞനായതനിലള്ള  38  കടുന്നുംബശസ്പീ  യൂണനിറ്റെന്നുംഗങ്ങള്  2008-09-ല്
ഭവനശസ്പീ  പദതനിപ്രകേനാരന്നും  കകേനാരപകറഷന്  ബനാങനില്നനിനയ്  വനായ്പളയടുതനിരുന.
അതനില്  മൂനകപര  പണന്നും  തനിരനിച്ചടെച്ചയ്  പ്രമനാണന്നും  തനിരനിളകേ  വനാങ്ങനി.  2010-ല്
സരക്കനാര ഈ പദതനിപ്രകേനാരമുള്ള തുകേ എഴതനിതള്ളനി ഉതരവനായനി.  ബനാക്കനിയള്ള
ബനാങ്കുകേളളലനാന്നും പ്രമനാണങ്ങള് തനിരനിച്ചുളകേനാടുളതങനിലന്നും  കകേനാരപകറഷന് ബനാങനിലള്ള
ബനാക്കനി  35  കപരുളടെ  പ്രമനാണങ്ങള് ഇതുവളര തനിരനിച്ചുകേനിടനിയനിടനില.   അതുളകേനാണയ്
ഈ പദതനി പ്രകേനാരമുള്ള ആനകൂലര്യങ്ങള് അവരക്കയ് നല്കേനിളക്കനാണയ് പ്രമനാണങ്ങള്
തനിരനിച്ചയ് കേനിടനാനള്ള അടെനിയന്തര നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണന്നും.

തകദ്ദശേ സസ്വയന്നുംഭരണവന്നും നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന്നും വഖഫയ് ഹജ്ജയ്  തസ്പീരത്ഥനാടെനവന്നും
വകപ്പുമനനി  (കഡനാ  .    ളകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്):  സര, 2005-ല് കടുന്നുംബശസ്പീ സനി.ഡനി.എസയ്.
മുഖനാന്തരന്നും  പഞനായത്തുകേളനില്  നടെപനിലനാക്കനിയ  ഭവനശസ്പീ  വനായ്പകേള്  സരക്കനാര
ഏളറ്റെടുക്കുനതനായനി  2010-11-ളല ബഡ്ജറ്റെയ്  പ്രസന്നുംഗതനില് അനളത ധനകേനാരര്യ
വകപ്പുമനനി  പ്രഖര്യനാപനിച്ചനിരുന.  ബനാങ്കുകേളനില്നനിനയ്  കടുന്നുംബശസ്പീ  കശേഖരനിച്ചയ്  സമരപനിച്ച
വനിവരങ്ങളുളടെ  അടെനിസ്ഥനാനതനില്  പ്രസസ്തുത  ഭവനശസ്പീ  അക്കമൗണ്ടുകേള്  സരക്കനാര
ഏളറ്റെടുതയ് ഉതരവനായനിരുന.  എനനാല് ചെനില ബനാങ്കുകേള് കടുന്നുംബശസ്പീക്കയ് സമരപനിച്ച
ലനിസനില്  മുഴവന്  ഭവനശസ്പീ  അക്കമൗണ്ടുകേളുന്നും  ഉള്ളപടുതനിയനിട്ടുണനായനിരുനനില.
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എസയ്.എല്.ബനി.സനി.  തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരന്നും  ഇതരതനില്  വനിട്ടുകപനായ  ഭവനശസ്പീ  അക്കമൗണ്ടുകേളുളടെ
വനിവരന്നും വസ്പീണ്ടുന്നും ബനാങ്കുകേളനില്നനിനന്നും കശേഖരനിക്കുകേയന്നും അവ സരക്കനാര ഏളറ്റെടുതയ്
ഉതരവനാകകേയന്നും  ളചെയനിരുന.  കമല്  രണയ്  ഘടങ്ങളനിലന്നും  ചെനില  ബനാങ്കുകേളനിളല
ഭവനശസ്പീ അക്കമൗണ്ടുകേള് ലനിസനില്ളപടെനാളത കപനായതനായനി ശദയനില്ളപടതനിളനത്തുടെരനയ്
അതരന്നും അക്കമൗണ്ടുകേളുളടെ കകനാഡസ്പീകേരനിച്ച പടനികേ കടുന്നുംബശസ്പീ മനിഷന് മൂനനാന്നുംഘടമനായനി
സമരപനിച്ചതയ് സരക്കനാര പരനികശേനാധനിച്ചുവരനികേയനാണയ്.  ഉമ്മന്നൂര ഗ്രനാമപഞനായതനിളല
കകേനാരപകറഷന്  ബനാങനില്നനിനള്ള  ഭവനശസ്പീ  അക്കമൗണ്ടുകേളുന്നും  ടെനി  പടനികേയനില്
ഉള്ളപടനിട്ടുണയ്.  ഇതുസന്നുംബനനിച്ച  ഉതരവയ്  തനാമസന്നുംവനിനനാ  പുറളപടുവനിക്കുനതുന്നും
അതനസരനിച്ചുള്ള ആശേസ്വനാസന്നും ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കയ് ലഭനിക്കുനതുമനാണയ്.

(11) തകദ്ദശേഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങളനിളല കയനാഗന്നും

ശസ്പീ  .    അനനില് അക്കര:  സര,  നമ്മുളടെ സന്നുംസ്ഥനാനതയ്  തകദ്ദശേഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങളുളടെ
കയനാഗങ്ങള് വനിളനിച്ചുകചെരക്കനാന് പ്രകതര്യകേ നനിയമങ്ങളുന്നും മനാനദണങ്ങളുമുണയ്.  പകക്ഷ
ഇകപനാള് പഞനായത്തുകേള് കയനാഗങ്ങള് വനിളനിച്ചുകചെരക്കുകമനാള് അജണയനില് കചെരക്കനാത
കേനാരര്യങ്ങള് പനിനസ്പീടെയ് കയനാഗതസ്പീരുമനാനങ്ങളനായനി നടെപനിലനാക്കുകേയനാണയ്. ഇനളല തൃശ്ശൂര
കകേനാരപകറഷനനില് പ്രകതര്യകേമനായ കനനാടസ്പീസയ്  നല്കേനി കയനാഗന്നും വനിളനിക്കുകേയണനായനി.
അജണയനിലനിലനാത കേനാരര്യങ്ങള് എഴതനികച്ചരതയ് നടെപനിലനാക്കനിയതുമനായനി ബനളപട
വനിഷയമനാണയ്.  അതയ്  ആ  കയനാഗതനില്  ചെരച്ച  ളചെയ്യണളമനന്നും  കവനാളടടുപയ്
കവണളമനന്നും ആവശേര്യളപട്ടു.  എനനാല് കവനാളടടുപയ് നടെതനാളത ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായനി
കയനാഗന്നും പനിരനിച്ചുവനിടനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  അതനിളനത്തുടെരനയ്  ഉച്ചയ്ക്കുകശേഷന്നും 3.30 മുതല്
സസ്പീകേള് ഉള്ളപളടെയള്ള  കകേനാണ്ഗ്രസയ് അന്നുംഗങ്ങള് ഇകപനാഴന്നും ആ ഹനാളനില്നനിനന്നും
പുറത്തുകപനായനിടനില. പ്രനാഥമനികേനാവശേര്യതനിനകപനാലന്നും കപനാകേനാളത കകേനാരപകറഷനനിളല
ഭൂരനിഭനാഗന്നും  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുന്നും  അവനിളടെയനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  തകദ്ദശേഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങള്
ശേക്തനിളപടുത്തുനതനിന കവണനിയനാണയ് എലനാന്നും ഏകകേനാപനിപനിച്ചളതനയ് ബഹുമനാനളപട
മനനി പറയകേയണനായനി.  ഇകപനാള് മനനിതലതനില് മനാത്രമനാണയ് ശേക്തനിളപടനിട്ടുള്ളതയ്.
തനാളഴതടനില്  അധനികേനാരന്നും  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചുകപനാകന  സ്ഥനിതനിയനാണുള്ളതയ്.   നനിയമങ്ങള്
മുഴവന് കേനാറ്റെനില്  പറത്തുകേയനാണയ്. ചെടപ്രകേനാരന്നും കയനാഗന്നും വനിളനിച്ചുകചെരക്കനാന്  സന്നുംസ്ഥനാന
സരക്കനാരനിളന്റെ  ഭനാഗത്തുനനിനയ്  പ്രകതര്യകേ  നനിരകദ്ദശേന്നും  നല്കേണളമനനാണയ്  ഈ
സബ്മനിഷന് വഴനി ഉനയനിക്കനാനള്ളതയ്.

തകദ്ദശേസസ്വയന്നുംഭരണവന്നും  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന്നും  വഖഫയ്  ഹജ്ജയ്  തസ്പീരത്ഥനാടെനവന്നും
വകപ്പുമനനി  (കഡനാ  .    ളകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്):  സര,  ബഹുമനാനളപട  അന്നുംഗന്നും   ഉനയനിച്ച
കേനാരര്യന്നും  അടെനിയന്തരമനായനി  അകനസ്വഷനിച്ചയ്  റനികപനാരടയ്  സമരപനിക്കനാന്  അരബന്
കജനായനിന്റെയ്  ഡയറക്ടളറ  ചുമതലളപടുതനിയനിട്ടുണയ്.  റനികപനാരടയ്  കേനിടനിയനാലടെന്തളന
നനിയമപരമനായനി പരനികശേനാധനിച്ചയ് ആവശേര്യമനായ നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതനാണയ്.
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ശസ്പീ  .   ഒ  .   രനാജകഗനാപനാല്: സര, ഇക്കനാരര്യതനില് കനരളത പറഞതനിനപുറളമ,
ബനി.ളജ.പനി.യളടെ ആറയ് അന്നുംഗങ്ങളുന്നും ഇനളല രനാത്രനി മുതല് തൃശ്ശൂര കകേനാരപകറഷനനില്
ഉപവനാസമനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇതയ്  ഗമൗരവമനായനിട്ടുള്ള  പ്രശ്നമനാണയ്.   ഭൂരനിപക്ഷ
വനികേനാരങ്ങളള  മറനികേടെനളകേനാണയ്  നനിയമവനിരുദമനായ  രസ്പീതനിയനില്  കകേനാരപകറഷന്
പ്രവരതനിക്കുന. അതനില് ഇടെളപടെണളമനയ് ആവശേര്യളപടുകേയനാണയ്.

VI കമശേപ്പുറത്തുവച്ച കേടെലനാസകേള്

(1)  ലനിസയ്   1   പ്രകേനാരമുള്ള കേടെലനാസ്സുകേള്

ധനകേനാരര്യവന്നും കേയറുന്നും വകപ്പുമനനി (കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്) : സര,
തനാളഴപറയന കേടെലനാസകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന.

കമ 

നമര
സ്ഥനാപനന്നും

റനികപനാരടനിളന്റെ 

കേനാലതനാമസ
പത്രനികേ

സഹനിതമനാ
കണനാളയനയ്

 വരഷന്നും സസ്വഭനാവന്നും

അല.
1

കേന്നുംപയ് കട്രേനാളര
ആന്ഡയ് ഓഡനിറ്റെര

ജനറല് ഓഫയ്
ഇന്തര്യ

2015-16

ളപനാതുകമഖലനാ
സ്ഥനാപനങ്ങളള
സന്നുംബനനിച്ച

റനികപനാരടയ്

(2)  ചെടന്നും   236 (5)   അനസരനിച്ചുള്ള കേടെലനാസകേള്   (  ലനിസയ്   2   പ്രകേനാരന്നും  )

മുഖര്യമനനിക്കുകവണനി  പടനികേജനാതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവന്നും
നനിയമവന്നും  സനാന്നുംസ്കനാരനികേവന്നും  പനാരലളമന്റെറനികേനാരര്യവന്നും  വകപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    ളകേ  .
ബനാലന്  ):  സര, തനാളഴപറയന കേടെലനാസകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന.

സബ് ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി

കേനാലതനാമസ പത്രനികേകേളുളടെ വനിശേദനാന്നുംശേന്നും

സനാമതനികേ
വരഷന്നും

റനികപനാരടയ്
നമര

ഖണനികേ നമര

X- വനവന്നും
പരനിസ്ഥനിതനിയന്നും വനികനനാദ

സഞനാരവന്നും 2015-16 5 16, 17, 18, 19, 20
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വര്യവസനായവന്നും  കസനാരട്സന്നും  യവജനകേനാരര്യവന്നും  വകപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ളമനായസ്പീന്  ): സര, തനാളഴപറയന കേടെലനാസകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന :

സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി

കേനാലതനാമസ പത്രനികേകേളുളടെ വനിശേദനാന്നുംശേന്നും

സനാമതനികേ
വരഷന്നും

റനികപനാരടയ് നമര
ഖണനികേ
നമര

IV- വര്യവസനായവന്നും
ധനാതുക്കളുന്നും 2015-16 5 23, 24

മത്സര്യബനനവന്നും  ഹനാരബര  എഞനിനസ്പീയറനിന്നുംഗുന്നും  കേശുവണനി  വര്യവസനായവന്നും
വകപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വര്യവസനായവന്നും  കസനാരട്സന്നും  യവജനകേനാരര്യവന്നും  വകപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .   എ  .   സനി  .   ളമനായസ്പീന്  ): സര, തനാളഴപറയന കേടെലനാസകേള് ഞനാന്  കമശേപ്പുറതയ്
വയ്ക്കുന.

സബ് ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി

കേനാലതനാമസ പത്രനികേകേളുളടെ വനിശേദനാന്നുംശേന്നും

സനാമതനികേ
വരഷന്നും റനികപനാരടയ് നമര ഖണനികേ

നമര

IX- തകദ്ദശേസസ്വയന്നുംഭരണവന്നും
ഗ്രനാമവനികേസനവന്നും ഭവന

നനിരമ്മനാണവന്നും
2015-16 5 22

ളതനാഴനിലന്നും  എകക്സൈസന്നും  വകപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    റ്റെനി  .    പനി  .    രനാമകൃഷ്ണന്  ):  സര,
തനാളഴപറയന കേടെലനാസകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന.

സബ് ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി

കേനാലതനാമസ പത്രനികേകേളുളടെ വനിശേദനാന്നുംശേന്നും

സനാമതനികേ
വരഷന്നും

റനികപനാരടയ്
നമര

ഖണനികേ നമര

VII- വനിദച്യുച്ഛക്തനിയന്നും
ളതനാഴനിലന്നും ളതനാഴനിലനാളനി

കക്ഷമവന്നും
2014-15 4 28
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വനിദര്യനാഭര്യനാസ വകപ്പുമനനി  (  ളപ്രനാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്  ):  സര,  തനാളഴപറയന
കേടെലനാസകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന :

സബ് ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി

കേനാലതനാമസ പത്രനികേകേളുളടെ വനിശേദനാന്നുംശേന്നും

സനാമതനികേ
വരഷന്നും

റനികപനാരടയ്
നമര

ഖണനികേ നമര

VI-  വനിദര്യനാഭര്യനാസന്നും

2014-15 4 44

2015-16 5 33, 34

(3)  ചെടന്നും   236 (6)   അനസരനിച്ചുള്ള കേടെലനാസകേള്   (  ലനിസയ്   3   പ്രകേനാരന്നും  )

മുഖര്യമനനിക്കുകവണനി  പടനികേജനാതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവന്നും
നനിയമവന്നും  സനാന്നുംസ്കനാരനികേവന്നും  പനാരലളമന്റെറനികേനാരര്യവന്നും  വകപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    ളകേ  .
ബനാലന്  ):  സര, തനാളഴപറയന കേടെലനാസകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന :

ധനനാഭര്യരത്ഥന നമര

വനാരഷനികേ പ്രവരതന റനികപനാരടനിളന്റെ വനിശേദനാന്നുംശേന്നും 

സനാമതനികേ
വരഷന്നും

വകപയ്/സ്ഥനാപനന്നും

II-(സന്നുംസ്ഥനാന
ഭരണതലവനനാര,
മനനിമനാര,ആസ്ഥനാന
ഉകദര്യനാഗസ്ഥന്മനാര)

2014-15

ളപനാതുഭരണ (ളപനാളനിറ്റെനിക്കല്) വകപയ്

XIV-കസഷനറനിയന്നും
അച്ചടെനിയന്നും  മറ്റെയ്  ഭരണപരമനായ
സരവസ്പീസകേളുന്നും

2016-17
ഉകദര്യനാഗസ്ഥ ഭരണ പരനിഷ്കനാര
(ഔകദര്യനാഗനികേ ഭനാഷ) വകപയ്

XVII-(വനിദര്യനാഭര്യനാസന്നും,
കേനായനികേ  വനികനനാദന്നും,  കേല,
സന്നുംസ്കനാരന്നും)

2015-16
ശേനാസ സനാകങതനികേ വകപയ്
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പടനികേജനാതനി പടനികേവരഗ്ഗ പനികനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവന്നും നനിയമവന്നും സനാന്നുംസ്കനാരനികേവന്നും

പനാരലളമന്റെറനികേനാരര്യവന്നും വകപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   എ  .   ളകേ  .   ബനാലന്  ):  സര, തനാളഴപറയന

കേടെലനാസകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന.

ധനനാഭര്യരത്ഥന നമര

വനാരഷനികേ പ്രവരതന റനികപനാരടനിളന്റെ വനിശേദനാന്നുംശേന്നും

സനാമ

തനികേ

വരഷന്നും

വകപയ്/സ്ഥനാപനന്നും

II-(സന്നുംസ്ഥനാന

ഭരണതലവനനാര,

മനനിമനാര,ആസ്ഥനാന

ഉകദര്യനാഗസ്ഥന്മനാര)
2015-16 നനിയമ വകപയ്

III(നസ്പീതനിനര്യനായനനിരവ്വഹണന്നും)

തകദ്ദശേസസ്വയന്നുംഭരണവന്നും  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന്നും  വഖഫയ്  ഹജ്ജയ്  തസ്പീരത്ഥനാടെനവന്നും

വകപ്പുമനനി  (കഡനാ  .    ളകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്):  സര,  തനാളഴപറയന കേടെലനാസകേള് ഞനാന്

കമശേപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന.

ധനനാഭര്യരത്ഥന നമര

വനാരഷനികേ പ്രവരതന റനികപനാരടനിളന്റെ വനിശേദനാന്നുംശേന്നും 

സനാമതനികേ

വരഷന്നും
വകപയ്/സ്ഥനാപനന്നും

XVI-ളപന്ഷനന്നും

പലവകേയന്നും
2016-17

ആഭര്യന്തര (എഫയ്) വകപയ് (കകേരള

സന്നുംസ്ഥനാന ഹജ്ജയ് കേമ്മനിറ്റെനി)

വര്യവസനായവന്നും  കസനാരട്സന്നും  യവജനകേനാരര്യവന്നും  വകപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .

ളമനായസ്പീന്  ): സര, തനാളഴപറയന കേടെലനാസകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന :
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ധനനാഭര്യരത്ഥന നമര

വനാരഷനികേ പ്രവരതന റനികപനാരടനിളന്റെ വനിശേദനാന്നുംശേന്നും

സനാമതനികേ
വരഷന്നും

വകപയ്/സ്ഥനാപനന്നും

XXXVII-  
വര്യവസനായങ്ങള്

2013-14

കകേരള ആകടനാളമനാകബല്സയ്
ലനിമനിറ്റെഡയ് കേമനനി

ളകേല്കട്രേനാണ് കകേനാന്നുംകപനാണന്റെയ്
കകേനാന്നുംപക്സൈയ് ലനിമനിറ്റെഡയ് കേമനനി

2014-15
കകേരള ആകടനാളമനാകബല്സയ്

ലനിമനിറ്റെഡയ് കേമനനി

2015-16

കകേരള ആകടനാളമനാകബല്സയ്
ലനിമനിറ്റെഡയ് കേമനനി

കേനാഡ്കകേനാ, എച്ചയ്.ഡനി.സനി.ളകേ.,
ളകേ.എസയ്.ബനി.സനി, സരഭനി

സസ്പീല് ആന്ഡയ് ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്
കഫനാരജനിന്നുംഗ്സയ് ലനിമനിറ്റെഡയ്

വനവന്നും മൃഗസന്നുംരക്ഷണവന്നും മൃഗശേനാലകേളുന്നും വകപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .    ളകേ  .    രനാജു  ):സര,
തനാളഴപറയന കേടെലനാസകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന :

ധനനാഭര്യരത്ഥന നമര

വനാരഷനികേ പ്രവരതന റനികപനാരടനിളന്റെ

വനിശേദനാന്നുംശേന്നും

സനാമതനികേ വരഷന്നും വകപയ്/സ്ഥനാപനന്നും

XXXII-ക്ഷസ്പീരവനികേസനന്നും 2015-16 ക്ഷസ്പീര വനികേസന വകപയ്
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കൃഷനി വകപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില് കമനാര  ):  സര,  തനാളഴപറയന
കേടെലനാസകേള് ഞനാന് കമശേപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന :

ധനനാഭര്യരത്ഥന നമര
വനാരഷനികേ പ്രവരതന റനികപനാരടനിളന്റെ വനിശേദനാന്നുംശേന്നും

സനാമതനികേ വരഷന്നും വകപയ്/സ്ഥനാപനന്നും

XXIX-(കൃഷനി) 2013-14

കകേരള ലനാന്ഡയ്

ളഡവലപ്ളമന്റെയ്

കകേനാരപകറഷന് ലനിമനിറ്റെഡയ്

VII ബഡ്ജറ്റെയ് പ്രസന്നുംഗതനിളല തനിരുതയ്

ധനകേനാരര്യവന്നും കേയറുന്നും വകപ്പുമനനി (  കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്  ): സര,
2017-18  സനാമതനികേ  വരഷളത  ബഡ്ജറ്റെയ്  പ്രസന്നുംഗതനിളല  191,  209
ഖണനികേകേളനിളല  വരക്കുകേളുളടെ  കപരനിലള്ള  അച്ചടെനി  പനിശേകേയ്  തനിരുതനിളക്കനാണ്ടുള്ള
തനാളഴപറയന കസറ്റെയ്ളമന്റെയ് ഞനാന് കമശേപ്പുറതയ് വയ്ക്കുന.  

നനിലവനിലള്ളതയ് മനാറ്റെന്നും വരുകതണതയ്

ഖണനികേ 191 -  കമ നമര 18

ളമനാഗ്രനാല് ഗവളണ്മെന്റെയ് എച്ചയ്.എസയ്. എസയ്.

ഖണനികേ 191 -  കമ നമര 18

ഗവളണ്മെന്റെയ് ളവനാകക്കഷണല്
ഹയര  ളസക്കന്ഡറനി  സ്കൂള്,
ളമനാഗ്രനാല്

പ്രസസ്തുത ഭനാഗതനിളന്റെ ഇന്നുംഗസ്പീഷയ് പരനിഭനാഷ തനാളഴളകേനാടുക്കുന്നുംപ്രകേനാരന്നും നല്കേനാവനതനാണയ് :

Existing

Para 191 - Sl. No. 18

Mogral Govt. H.S.S.

To be Modified

Para 191 - Sl. No. 18

Government Vocational Higher

Secondary School, Mogral



റനികപനാരടയ് സമരപണന്നും 379

ഖണനികേ 209

നനിലവനിലള്ളതയ് മനാറ്റെന്നും വരുകതണതയ്

Kayyur Varshika Kalapa Museum   Kayyur Karshika Kalapa Museum

VIII റനികപനാരടയ് സമരപണന്നും

(1) 2016-17      സനാമതനികേ വരഷളത ധനനാഭര്യരത്ഥനകേളുളടെ

പരനികശേനാധന സന്നുംബനനിച്ച സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി   I-  ളന്റെ ഒനനാമതയ്  റനികപനാരടനിളല

ശേനിപനാരശേകേളനികനലള്ള ആക്ഷന്  കടെക്കണ് റനികപനാരടയ് 

കൃഷനി  വകപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില്  കമനാര  ):  സര,  കൃഷനിയന്നും

മൃഗസന്നുംരക്ഷണവന്നും  മത്സര്യബനനവന്നും സന്നുംബനനിച്ച  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മനിറ്റെനി  I-ളന്റെ

ളചെയരമനാനനായ ഞനാന് 2016-17 സനാമതനികേ വരഷകതയ്ക്കുള്ള ധനനാഭര്യരത്ഥനകേളുളടെ

പരനികശേനാധന  സന്നുംബനനിച്ച  ഒനനാമതയ്  റനികപനാരടനിളല  ശേനിപനാരശേകേളനികനലള്ള

ആക്ഷന് കടെക്കണ് റനികപനാരടയ് സമരപനിക്കുന. 

(2) 2016-17      സനാമതനികേ വരഷളത ധനനാഭര്യരത്ഥനകേളുളടെ പരനികശേനാധന

സന്നുംബനനിച്ച സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി   VI-  ളന്റെ  ഒനനാമതയ് റനികപനാരടനിളല

ശേനിപനാരശേകേളനികനലള്ള ആക്ഷന് കടെക്കണ് റനികപനാരടയ് 

വനിദര്യനാഭര്യനാസ വകപ്പുമനനി  (  ളപ്രനാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്  ):  സര,  വനിദര്യനാഭര്യനാസന്നും

സന്നുംബനനിച്ച  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മനിറ്റെനി  VI-ളന്റെ ളചെയരമനാനനായ ഞനാന്  2016-17  സനാമതനികേ

വരഷകതക്കുള്ള  ധനനാഭര്യരത്ഥനകേളുളടെ  പരനികശേനാധന  സന്നുംബനനിച്ച  ഒനനാമതയ്

റനികപനാരടനിളല ശേനിപനാരശേകേളനികനലള്ള ആക്ഷന് കടെക്കണ് റനികപനാരടയ് സമരപനിക്കുന. 

(3) 2016-17      സനാമതനികേ വരഷളത ധനനാഭര്യരത്ഥനകേളുളടെ പരനികശേനാധന

            സന്നുംബനനിച്ച  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മനിറ്റെനി   VII-  ളന്റെ  ഒനനാമതയ് റനികപനാരടനിളല

ശേനിപനാരശേകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന് കടെക്കണ് റനികപനാരടയ് 

ളതനാഴനിലന്നും എകക്സൈസന്നും വകപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .    റ്റെനി  .    പനി  .    രനാമകൃഷ്ണന്  ):  സര, വനിദച്യുച്ഛക്തനിയന്നും

ളതനാഴനിലന്നും  ളതനാഴനിലനാളനികക്ഷമവന്നും  സന്നുംബനനിച്ച  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മനിറ്റെനി  VII-ളന്റെ

ളചെയരമനാനനായ ഞനാന് 2016-17 സനാമതനികേ വരഷകതയ്ക്കുള്ള ധനനാഭര്യരത്ഥനകേളുളടെ

പരനികശേനാധന  സന്നുംബനനിച്ച  ഒനനാമതയ്  റനികപനാരടനിളല  ശേനിപനാരശേകേളനികനലള്ള

ആക്ഷന് കടെക്കണ് റനികപനാരടയ് സമരപനിക്കുന. 
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     (4) 2017-  ളല കകേരള ധനകേനാരര്യ ബനിലനിളന സന്നുംബനനിച്ച സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി
VIII-  ളന്റെ റനികപനാരടയ് 

ധനകേനാരര്യവന്നും കേയറുന്നും വകപ്പുമനനി (കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്): സര,
സനാമതനികേ കേനാരര്യങ്ങള്  സന്നുംബനനിച്ച സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി  VIII-ളന്റെ ളചെയരമനാനനായ
ഞനാന് 2017-ളല  കകേരള  ധനകേനാരര്യ  ബനിലനിളന  സന്നുംബനനിച്ച  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മനിറ്റെനി
റനികപനാരടയ് സമരപനിക്കുന. 

      (5)  2016-17      സനാമതനികേ വരഷളത ധനനാഭര്യരത്ഥനകേളുളടെ      പരനികശേനാധന 
 സന്നുംബനനിച്ച  സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി   IX-  ളന്റെ ഒനനാമതയ് റനികപനാരടനിളല
ശേനിപനാരശേകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന് കടെക്കണ് റനികപനാരടയ്

തകദ്ദശേസസ്വയന്നുംഭരണവന്നും  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന്നും  വഖഫയ്  ഹജ്ജയ്  തസ്പീരത്ഥനാടെനവന്നും
വകപ്പുമനനി  (  കഡനാ  .    ളകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല്  ):  സര,  തകദ്ദശേസസ്വയന്നുംഭരണവന്നും  ഗ്രനാമവനികേസനവന്നും
ഭവനനനിരമ്മനാണവന്നും സന്നുംബനനിച്ച സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി  IX-ളന്റെ ളചെയരമനാനനായ ഞനാന്
2017-ളല  കകേരള  ധനകേനാരര്യ  ബനിലനിളന  സന്നുംബനനിച്ച  ഒനനാമതയ്  റനികപനാരടനിളല
ശേനിപനാരശേകേളനികനലള്ള ആക്ഷന് കടെക്കണ് റനികപനാരടയ് സമരപനിക്കുന. 

(6)  സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി    X-  ളന്റെ    2017       മനാരച്ചയ്   31   വളരയള്ള    ആനകേനാലനികേ
റനികപനാരട്ടുന്നും   2016-17      സനാമതനികേ വരഷളത  ധനനാഭര്യരത്ഥനകേളുളടെ പരനികശേനാധന
സന്നുംബനനിച്ച  ഒനനാമതയ്  റനികപനാരടനിളല ശേനിപനാരശേകേളനികനലള്ള ആക്ഷന് കടെക്കണ്

റനികപനാരട്ടുന്നും

വനവന്നും മൃഗസന്നുംരക്ഷണവന്നും മൃഗശേനാലകേളുന്നും വകപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   ളകേ  .   രനാജു  ): സര,
വനവന്നും പരനിസ്ഥനിതനിയന്നും വനികനനാദസഞനാരവന്നും സന്നുംബനനിച്ച സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി  X-ളന്റെ
ളചെയരമനാനനായ ഞനാന്  2017  മനാരച്ചയ്  31  വളരയള്ള ആനകേനാലനികേ റനികപനാരട്ടുന്നും  2016-17
സനാമതനികേ വരഷളത ധനനാഭര്യരത്ഥനകേളുളടെ പരനികശേനാധന സന്നുംബനനിച്ച ഒനനാമതയ്
റനികപനാരടനിളല ശേനിപനാരശേകേളനികനലള്ള ആക്ഷന് കടെക്കണ് റനികപനാരട്ടുന്നും   സമരപനിക്കുന. 

(7)      ളപനാതുകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങളള സന്നുംബനനിച്ച സമനിതനിയളടെ  നനാല്പതനിരണയ്
മുതല് അന്പതനിനനാലയ് വളരയള്ള  റനികപനാരട്ടുകേള്

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവനാകേരന് :  സര,  ളപനാതുകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങളള സന്നുംബനനിച്ച
സമനിതനിയളടെ  അദര്യക്ഷനനായ  ഞനാന്  സമനിതനിയളടെ  നനാല്പതനിരണയ്  മുതല്
അന്പതനിനനാലയ് വളരയള്ള റനികപനാരട്ടുകേള് സമരപനിക്കുന.  

(8)    ഹരജനികേള് സന്നുംബനനിച്ച സമനിതനിയളടെ ഒനനാമതയ് റനികപനാരടയ്

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബഹനാന്നും :  സര,  ഹരജനികേള്  സന്നുംബനനിച്ച  സമനിതനിയളടെ
അദര്യക്ഷനനായ ഞനാന് സമനിതനിയളടെ ഒനനാമതയ് റനികപനാരടയ് സമരപനിക്കുന. 
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(9) സസ്പീകേളുളടെയന്നും കടനികേളുളടെയന്നും വനികേലനാന്നുംഗരുളടെയന്നും കക്ഷമന്നും സന്നുംബനനിച്ച
സമനിതനിയളടെ മൂനനാമതയ് റനികപനാരടയ്

ശസ്പീമതനി  പനി  .    അയനിഷനാ  കപനാറ്റെനി:  സര,  സസ്പീകേളുളടെയന്നും  കടനികേളുളടെയന്നും
വനികേലനാന്നുംഗരുളടെയന്നും  കക്ഷമന്നും  സന്നുംബനനിച്ച  സമനിതനിയളടെ  അദര്യക്ഷയനായ  ഞനാന്
സമനിതനിയളടെ മൂനനാമതയ് റനികപനാരടയ് സമരപനിക്കുന.  

മനി  .   ളഡപഡ്യൂടനി സസ്പീക്കര: റനികപനാരട്ടുകേള് സമരപനിച്ചനിരനിക്കുന.

IX നനിയമനനിരമ്മനാണകേനാരര്യന്നും

(1) 2017-  ളല കകേരള ധനവനിനനികയനാഗ   (2-  ാം നമര  )   ബനിലനിളന്റെ
അവതരണവന്നും അനന്തരഘടങ്ങളുന്നും

ധനകേനാരര്യവന്നും കേയറുന്നും വകപ്പുമനനി (കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്) : സര,
2017-ളല കകേരള ധനവനിനനികയനാഗ (2-ാം നമര) ബനില് ഞനാന് അവതരനിപനിക്കുന.

മനി  .   ളഡപഡ്യൂടനി സസ്പീക്കര : ബനില് അവതരനിപനിച്ചനിരനിക്കുന. 

ധനകേനാരര്യവന്നും കേയറുന്നും വകപ്പുമനനി (കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്) : സര,
2017-ളല കകേരള ധനവനിനനികയനാഗ  (2-ാംനമര)  ബനില് പരനിഗണനയ്ളക്കടുക്കണളമന
പ്രകമയന്നും അവതരനിപനിക്കുന.

കൃഷനി  വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില്  കമനാര)  :  സര,  ഞനാന്
പ്രകമയളത പനിന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    അച്ചുതനാനനന് :  സര,  ധനവനിനനികയനാഗ ബനിലനിളന ഞനാന്
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയനാണയ്. നമ്മുളടെ ഭരണസന്നുംവനിധനാനവന്നും അതുവഴനി സനാമൂഹനികേ ജസ്പീവനിതവന്നും
ചെനിടളപടുതനാനന്നും ളമച്ചളപടുതനാനന്നും ഉതകന പരനിപനാടെനികേളുന്നും  പദതനികേളുന്നും  ദസ്പീരഘ
വസ്പീക്ഷണകതനാളടെ  ഏളറ്റെടുത്തുളകേനാണനാണയ്  ഈ  സരക്കനാര  മുകനറുനതയ്.  അടുത
പതനിറ്റെനാണ്ടുകേളനില് കകേരളന്നും കനരനികടെണനിവരുന ഗമൗരവതരമനായ പ്രശ്നങ്ങളള അഭനിസന്നുംകബനാധന
ളചെയന നനിരവധനി പദതനികേളനാണയ് സരക്കനാര മുകനനാടയ് വച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  അതുളകേനാണ്ടുതളന
പദതനികേളുളടെ സഖകേരമനായ നടെതനിപനിനന്നും വനിജയകേരമനായ പൂരതസ്പീകേരണതനിനന്നും
കവണനിയള്ളതനാണയ് ബഡ്ജറ്റുന്നും അതുമനായനി ബനളപട ധനവനിനനികയനാഗ ബനില്ലുന്നും.

ഐകേര്യകകേരളതനിളന്റെ  വജ്ര  ജൂബനിലനി  ആകഘനാഷനിക്കുന  കേനാലമനാണനിതയ്.
കകേരളപനിറവനിക്കുകശേഷന്നും നടെന പ്രഥമ ളപനാതുളതരളഞടുപനില് ജനങ്ങള് അധനികേനാര
തനികലറ്റെനിയതയ്  ഇ.എന്നും.എസയ്.-ളന്റെ  കനതൃതസ്വതനിലള്ള  കേമ്മഡ്യൂണനിസയ്  പനാരടനിയളടെ
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ഗവണ്ളമന്റെനിളനയനായനിരുന.  ഏളറ  പറഞയ്  പഴകേനിയതനാളണങനിലന്നും  പറയനാതനിരനിക്കനാന്
കേഴനിയനില. 1957-ളല  ഗവണ്ളമന്റെനായനിരുന  കകേരളതനിളന്റെ സനാമൂഹനികേ വനികേസനതനിനയ്
ദനിശേനാസൂചെനികേ  നല്കേനിയതയ്.  ആ  ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ  സസ്ഥനിരമനായ  നനിലനനില്പയ്
സ്ഥനാപനിത  തനാല്പരര്യക്കനാരക്കുന്നും  ചൂഷകേരക്കുന്നും  അകലനാസരമുണനാക്കുനതുളകേനാണനാണകലനാ
അതരക്കനാര വനികമനാചെന  സമരതനിളനതനിളര അടനിമറനി സമരന്നും നടെതനിയതുന്നും ഇ.എന്നും.എസയ്.
ഗവണ്ളമന്റെനിളന  ഇലനാതനാക്കനിയതുന്നും.  ആ പനാപതനിളന്റെ കേറ അപ്പുറതനിരനിക്കുന കസ്നേഹനിതനനാരനായ
പലരുളടെയന്നും കകേകേളനില് ഇകപനാഴന്നും കേനാണുനണയ്.  ഇക്കനാരര്യന്നും സൂചെനിപനിച്ചതയ്,  കേമ്മഡ്യൂണനിസയ്
സരക്കനാരുന്നും കേമ്മഡ്യൂണനിസയ് പനാരടനിക്കയ് കനതൃതസ്വന്നും നല്കന സരക്കനാരുകേളുന്നും ജനകക്ഷമകേരമനായനി
മുകനനാട്ടുകപനാകകമനാള് അതനിളന ഇലനായ്മ ളചെയ്യനാനള്ള ശമങ്ങള് ജനവനിരുദ ശേക്തനികേളുളടെ
ഭനാഗത്തുനനിനയ്  എലനാക്കനാലത്തുന്നും  ഉണനാകളമനയ്  ഓരമ്മനിപനിക്കനാന്  കവണനിയനാണയ്.
അതനികപനാഴന്നും  യ.ഡനി.എഫയ്.  പരസ്പീക്ഷനിക്കനാന്  ശമനിക്കുനണയ്.  എനനാല്  അവരുളടെ
ശേമൗരര്യന്നും പകണകപനാളല ഫലനിക്കുനനിലനാളയനതനാണയ് സതര്യന്നും. വജ്രജൂബനിലനി ആകഘനാഷങ്ങള്
പൂരതനിയനാകനകതനാളടെ കകേരളതനിനയ് പുതനിയ രൂപഭനാവങ്ങള് നല്കേനാനള്ള ശമങ്ങളനാണയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്. സരക്കനാര ആരന്നുംഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്. കകേരളതനിളന്റെ വനികേസന മുകനറ്റെളത
അതനിളന്റെ സനാകേലര്യനാവസ്ഥയനില് കേണ്ടുളകേനാണ്ടുള്ള പദതനികേളനാണയ്  സരക്കനാര വനിഭനാവനന്നും
ളചെയനിട്ടുള്ളതയ്.  നവകകേരള  മനിഷന്  എന  കപരനില്  പ്രഖര്യനാപനിച്ചനിട്ടുള്ള  ബൃഹതനായ
പദതനികേളളലനാന്നും  കകേരളളത പുതനിയ ഉയരങ്ങളനികലയയ്  ളകേനാണ്ടുകപനാകേനാന് ലക്ഷര്യന്നും
വച്ചനിട്ടുള്ളതനാണയ്. 

എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാര ഇതവണളത ബജറ്റെയ് അവതരനിപനിച്ചതയ് കകേന്ദ്ര
സരക്കനാര  അടെനികച്ചല്പനിച്ച  കനനാടയ്  നനികരനാധനതനിളന്റെ  പശ്ചനാതലതനിലനാണയ്.
പ്രതനിസനനിയനിലനാഴനിയ ഇതരളമനാരു ഘടതനില് കകേരളളത മുകനനാടയ് നയനിക്കനാനതകന
ബഡ്ജറ്റെയ്  അവതരനിപനിക്കുകേ  എനതയ്  അത്ര  എളുപമുള്ള  കേനാരര്യമല.  അതയ്  വളളര
സമരത്ഥമനായനാണയ്   കഡനാ.  ടെനി.  എന്നും.  കതനാമസയ് ഐസകേയ് കകേകേനാരര്യന്നും ളചെയനിരനിക്കുനതയ്.
കനനാടയ് നനികരനാധനന്നും സൃഷ്ടനിച്ച പ്രശ്നങ്ങളുന്നും പ്രതനിസനനികേളുളമലനാന്നും 50 ദനിവസന്നുംളകേനാണയ്
മനാറ്റുളമനനാണയ് പ്രധനാനമനനി   ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമനാഡനി പറഞനിരുനതയ്. 50  ദനിവസന്നും
ളകേനാണയ്  പ്രശ്നന്നും  പരനിഹരനിച്ചനിളലങനില്  തളന  പരസര്യമനായനി  തൂക്കനിളക്കനാകനനാള
എനവളര  ശസ്പീ. നകരന്ദ്ര കമനാഡനി പറഞ. ഇകപനാള് 50 ദനിവസതനിളന്റെ സ്ഥനാനതയ്
200  ദനിവസതനികനനാടെയ്  അടുക്കുകേയനാണയ്.   ശസ്പീ.  കമനാഡനിയളടെ വനാക്കുന്നും പഴഞനാക്കുന്നും
ഒരുകപനാളല എനതനാണയ് ഇകപനാഴളത സ്ഥനിതനി.  കകേരളളത ശേസ്വനാസന്നുംമുടനിക്കനാനള്ള
കകേന്ദ്ര സരക്കനാരനിളന്റെ എലനാ കത്സനിത  ശമങ്ങളളയന്നും ധസ്പീരമനായനി കനരനിടയ്  മുകനനാട്ടു
കപനാകേനാന് ഈ സരക്കനാരനിനയ് കേഴനിയനണയ്. കകേരളതനിളന്റെ സസ്വന്തന്നും ബനാങനായ കസറ്റെയ്
ബനാങയ്  ഓഫയ്  ട്രേനാവന്കൂറനിളന  കകേന്ദ്ര  സരക്കനാര  ഇലനാതനാക്കനി.  അതയ്  കനരനിടെനാന്
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കകേരളന്നും  സസ്വന്തമനായനി  ബനാങയ്  തുടെങ്ങനാന്  കപനാകകേയനാണയ്.  സനാധനാരണക്കനാരുന്നും
പനാവളപടവരുമനായ ആളുകേളുളടെ കക്ഷമ ളപന്ഷനകേള് വസ്പീടുകേളനിളലതനിച്ചയ് നല്കനതനിനയ്
ശനാഘനസ്പീയമനായ പ്രവരതനങ്ങളനാണയ്  ഈ സരക്കനാര നടെതനിളക്കനാണനിരനിക്കുനതയ്.
അതനാണയ് ഈ സരക്കനാരനിനയ് ജനങ്ങകളനാടുള്ള പ്രതനിബദത.  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാരനിളന്റെ
ഭരണകേനാലതയ്  20  മനാസന്നുംവളര  കടെനിശനികേയനായനിരുന  കക്ഷമ  ളപന്ഷനകേളനാണയ്
ഇകപനാള്  യഥനാസമയന്നും  ഗുണകഭനാക്തനാക്കളുളടെ  വസ്പീടുകേളനില്  എതനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്.
യ.ഡനി.എഫയ്.നയ് സസ്വപന്നും കേനാണനാന് കേഴനിയനാത കേനാരര്യമനാണനിതയ്. 1957-ല് ഭൂമനിയനിലനാതവരക്കയ്
ഭൂമനി  നല്കേനാന്  കകേളക്കനാണ  ധസ്പീരമനായ  നടെപടെനികേളള  ഓരമ്മനിപനിക്കുന  തരതനിലനാണയ്
ഇകപനാഴളത  സരക്കനാര  ഭവനരഹനിതരനിലനാത  കകേരളന്നും  പദതനി  ആസൂത്രണന്നും
ളചെയനിരനിക്കുനതയ്.  ഇനനിയന്നും  ഭൂമനിയനിലനാതവരക്കയ്  ഭൂമനി  ലഭര്യമനാക്കനാനള്ള  നടെപടെനി
സരക്കനാര  ആരന്നുംഭനിച്ചനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  കേഴനിഞ ദനിവസന്നും ഇടുക്കനിയനില് 5,500-കലളറ
കടുന്നുംബങ്ങള്ക്കയ് പടയന്നും നല്കേനി. ആകരനാഗര്യ, വനിദര്യനാഭര്യനാസ കമഖലയനിലന്നും പരനിസ്ഥനിതനി
സന്നുംരക്ഷണ  രന്നുംഗത്തുളമനാളക്ക  സമനാനമനായ  പദതനികേളുമനായനാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.
സരക്കനാര  മുകനറനിളക്കനാണനിരനിക്കുനതയ്.  ഈ  മുകനറ്റെതനിനനിടെയനില്  വലകപനാഴളമനാളക്ക
വസ്പീണുകേനിട്ടുന  എളന്തങനിലളമനാളക്ക  ഊതനിളപരുപനിച്ചയ്  ബഹളന്നും  വയനാനനാണയ്
യ.ഡനി.എഫയ്.  ശമനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്.  യ.ഡനി.എഫയ്.-നയ്  കനതൃതസ്വന്നും  നല്കന കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ
കേനാരര്യന്നും  കേടപ്പുറതകല?  കകേനാണ്ഗ്രസസ്തുകേനാര അടെക്കനിവനാണനിരുന സന്നുംസ്ഥനാനങ്ങളനില്
ഇകപനാള് ബനി.ളജ.പനി.  ഭരണമകല;  എങ്ങളനയനാണയ് ഇതയ് സന്നുംഭവനിച്ചതയ്?  ഉറങ്ങനാന്
കേനിടെക്കുന കകേനാണ്ഗ്രസയ് കനതനാക്കള് പലരുന്നും ഉണരുകമനാള് ബനി.ളജ.പനി.ക്കനാരനായനി
മനാറുന  മനാജനിക്കകല  രനാജര്യത്തുടെനസ്പീളന്നും  കേനാണുനതയ്.  ഉതരപ്രകദശേനില്  റസ്പീത
ബഹുഗുണ,  ജഗദന്നുംബനികേ  പനാല്  ഹരനിയനാനയനില്  ഇന്ദ്രജനിതയ്  സനിന്നുംഗയ്  ചെമൗധരനി,
ഉതരനാഖണനില്  വസ്പീകരന്ദ്ര  സനിന്നുംഗയ്,  വനിജയയ്  ബഹുഗുണ  എനനിവര  ഇകപനാള്
ബനി.ളജ.പനി.-യനിലനാണയ്.  കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ  മുന്  മുഖര്യമനനിമനാരുന്നും  മനനിമനാരുന്നും
പ്രസനിഡന്റുമനാരുളമനാളക്ക  ആയനിരുന  ഇവരനില്  പലരുന്നും  വനിവനിധ  ബനി.ളജ.പനി.
സരക്കനാരുകേളനില്  മനനിമനാരനാണയ്.  ഉതരനാഖണനില്  കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ  അഞയ്
പ്രമുഖരനികപനാള് ബനി.ളജ.പനി.  മനനിസഭയനിളല അന്നുംഗങ്ങളനാണയ്.  മുന്  വനികദശേകേനാരര്യ
വകപ്പുമനനിയന്നും കേരണ്ണനാടെകേ മുഖര്യമനനിയന്നും മഹനാരനാഷ ഗവരണ്ണറുളമനാളക്കയനായനിരുന
എസയ്. എന്നും. കൃഷ്ണ ഇകപനാള് ബനി.ളജ.പനി.യനിലനാണയ്. ഇവളരനാളക്ക ചെനിലറക്കനാരനാകണനാ?
ഇനളലവളര  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചെനാണനിക്കുന്നും  ശസ്പീ.  രകമശേയ്  ളചെനനിതലയ്ക്കുളമനാപമനിരുനയ്
കേമ്മനിറ്റെനി  കൂടെനിയനിരുനവര കേമ്മനിറ്റെനി കേഴനിഞയ് ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചെനാണനിയന്നും മറ്റുന്നും കേണ്ണുതുറനയ്
കനനാക്കനിയകപനാള് അവളരലനാന്നും ബനി.ളജ.പനി.യളടെ കൂടെനാരതനിനകേതനിരനിക്കുന.  ഇനനി
എനനാണയ്  ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചെനാണനിയന്നും ശസ്പീ.  രകമശേയ്  ളചെനനിതലയളമനാളക്ക കേനാവനിളക്കനാടെനി
പനിടെനിക്കുനളതകന അറനിയനാനള.  മുന്പയ് മുഖര്യമനനിയനായനിരുന കേനാലതയ് പ്രവസ്പീണ്
ളതനാഗനാഡനിയളയ പുഷന്നുംകപനാളല മനാറനാടെയ് കനിമനിനല് കകേസനില്നനിനയ്  രക്ഷളപടുതനിയ



384 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 23, 2017

ആളകല  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചെനാണനി.  അങ്ങളന  ബനി.ളജ.പനി.-യനികലയയ്  ഒരു  പനാലന്നും
പകണതളന ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതനാണയ്.  അകദ്ദഹളത ബനി.ളജ.പനി.യനികലക്കയ്   ളകേനാണ്ടുകപനാകേനാന്
ഒരു ദൂതന്  വനനിരുനളവനയ്  കറച്ചുദനിവസന്നും  മുമയ്  ഒരു  കകേനാണ്ഗ്രസയ്  കനതനാവയ്
പറയനതയ് കകേട്ടു.  ആ ദൂതന് ഇകപനാള് ശേനാസമന്നുംഗലത്തുന്നും കേകന്റെനാണ്ളമന്റെയ് ഹമൗസനിളന്റെ
പരനിസരങ്ങളനിലന്നും  ചുറ്റെനി  നടെക്കുനളവനനാണയ്  കകേള്ക്കുനതയ്.   കമനാഡനി-കയനാഗനിമനാര
തസ്പീവ്രഹനിന്ദുതസ്വന്നും അഴനിച്ചുവനിടയ് രനാജര്യതയ് സന്നുംഘരഷമുണനാക്കനാന് ശമനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
ഇവരുളടെ ഈ നസ്പീക്കങ്ങള്ളക്കതനിളര ഒനയ് ഉറളക്ക മൂളനാന്കപനാലന്നും കകേനാണ്ഗ്രസനിനയ്
കേഴനിയനകണനാ? കകേനാണ്ഗ്രസയ് എങ്ങളന ബനി.ളജ.പനി.-ളയ കനരനിടുളമനനാണയ് പറയനതയ്;
രനാജര്യതയ്  എവനിളടെയനാണനികപനാള്  കകേനാണ്ഗ്രസ്സുള്ളതയ്;  പഞനാബുന്നും  കേരണ്ണനാടെകേവന്നും
കേഴനിഞനാല്  പനിളന  എവനിളടെയനാണയ്  കകേനാണ്ഗ്രസ്സുള്ളതയ്?  കകേനാണ്ഗ്രസനിനയ് കദശേസ്പീയ
പനാരടനിയളടെ പദവനിതളന നഷ്ടളപടുകമനാളയന സ്ഥനിതനിയനാണയ്.  അടുത  പനാരലളമന്റെയ്
ളതരളഞടുപ്പുകൂടെനി കേഴനിയകമനാള് ഇതയ് സന്നുംഭവനിച്ചനാലന്നും അത്ഭുതളപടെനാനനില.  കേമ്മഡ്യൂണനിസ്റ്റുകേനാര
കസനാണനിയ  ഗനാനനിക്കയ്  സനിനനാബനാദയ്  വനിളനിക്കുളമനയ്  കറച്ചുദനിവസന്നും  മുമയ്  ശസ്പീമനാന്
എ. ളകേ. ആന്റെണനി പറയനതയ് കകേട്ടു.  ശസ്പീ. എ. ളകേ. ആന്റെണനി ബഹുതമനാശേക്കനാരനനാളണനയ്
പകണ ളതളനിഞനിട്ടുള്ളതനാണകലനാ.  മനാരക്സൈനിസ്റ്റുകേനാര നൂറയ്  വരഷകതയയ്  അധനികേനാരതനില്
വരനിളലനയ്  വളളര  കൃതര്യമനായനി  പ്രവചെനിച്ച  ആളനാണകലനാ മനി.  എ.  ളകേ.  ആന്റെണനി.
ഇളതനാളക്കയനാണയ് രനാജര്യളത വസ്തുനനിഷ്ഠ യനാഥനാരത്ഥര്യങ്ങള്.  

ബനി.ളജ.പനി.-യളടെയന്നും  സന്നുംഘയ്  പരനിവനാറനിളന്റെയന്നും  ഭസ്പീഷണനികേള്  കനരനിടെനാന്
കേമ്മഡ്യൂണനിസ്റ്റുകേനാരക്കുന്നും ഇടെതുപക്ഷക്കനാരക്കുന്നും മനാത്രകമ കേഴനിയൂ.  കകേനാണ്ഗ്രസയ് വലനാളത
ളമലനിഞണങ്ങനികപനായനികല;  ആന കകേനാട്ടുവനാ ഇടുനതുകപനാളല അണ്ണനാന് കകേനാട്ടുവനാ
ഇടനിടയ്  വല കേനാരര്യവമുകണനാ?  അതുളകേനാണയ് ഇടെതുപക്ഷ മതനനിരകപക്ഷ പ്രസ്ഥനാനന്നും
കൂടുതല് ശേക്തനിളപകടെണതയ് രനാജര്യതനിളന്റെ നനിലനനില്പനിനയ് അതര്യന്തനാകപക്ഷനിതമനാണയ്.
ഭരണരന്നുംഗതയ് അതനിനയ് കേരുതയ് പകേരുന തരതനില് എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാര
മുകനകറണതുന്നും ഈ കേനാലഘടതനിളന്റെ ആവശേര്യമനാണയ്.  അതനിനയ്  സഹനായകേരമനാണയ്
ഈ ധനവനിനനികയനാഗ ബനില്.  എളന്റെ വനാക്കുകേള് നനിരത്തുന.

ശസ്പീ  .    ളകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:  സര,  2017-ളല കകേരള  ധനവനിനനികയനാഗ ബനിലനിളന
ഞനാന് എതനിരക്കുകേയനാണയ്.   ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതനാനനന് തളന്റെ  ദസ്പീരഘമനായ
പ്രസന്നുംഗതനില് കകേനാണ്ഗ്രസയ് - ബനി.ളജ.പനി. ബനന്നും ആകരനാപനിച്ചയ്  സന്നുംതൃപ്തനിയടെഞ.
നനിയമസഭയനിളല അകദ്ദഹതനിളന്റെ എലനാ പ്രസന്നുംഗങ്ങളുന്നും കകേടനിട്ടുള്ള ആളനാണയ് ഞനാന്.
ഇനയ്  ആദര്യമനായനിടനാണയ്  അകദ്ദഹന്നും  അഴനിമതനിളയക്കുറനിച്ചയ്  ഒനന്നും  പറയനാതനിരുനതയ്.
അകദ്ദഹന്നും എഴകനറ്റെനാലടെളന യ.ഡനി.എഫയ്.ളനതനിരനായ അഴനിമതനി ആകരനാപണങ്ങള്
ഉനയനിക്കുന്നും.  ഇനളല  അകദ്ദഹന്നും  സബ്മനിഷനനിലൂളടെ  വനിഴനിഞളതക്കുറനിച്ചുമനാത്രകമ
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പറഞള. ഇനയ് അഴനിമതനിളയക്കുറനിച്ചയ് ഒരക്ഷരന്നും പറഞനില.  കേനാരണന്നും ദസ്പീരഘകേനാലമനായനി
നനിയമകപനാരനാടന്നും നടെതനി അകദ്ദഹന്നും ജയനിലനിലനാക്കനിയ ശസ്പീ. ആര. ബനാലകൃഷ്ണപനിള്ളയന്നും
അകദ്ദഹവന്നും  മനാത്രമനാണയ്  ഇനയ്  ഇടെതുപക്ഷ ജനനാധനിപതര്യമുനണനിയനില് കേര്യനാബനിനറ്റെയ്
റനാങയ് പദവനിയള്ള  രണ്ടു കപര. ജയനിലനില് കേയറ്റെനിയ ശസ്പീ. വനി. എസയ്. അച്ചുതനാനനനന്നും
ജയനികലക്കുകപനായ  ശസ്പീ.  ആര.  ബനാലകൃഷ്ണപനിള്ളയന്നും  ഒകര  സനാറ്റെസനിളലതനിളയനള്ളതനാണയ്
ഈ  ഒരു  വരഷളത  ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യമുനണനി  സരക്കനാരനിളന്റെ  ഏറ്റെവന്നും
വലനിയ കനടന്നും. 2014 മനാരച്ചയ് മനാസന്നും 12-ാം തസ്പീയതനിയനാണയ് ശസ്പീ. വനി. എസയ്. അച്ചുതനാനനന്
ഈ  സഭയനില്  ഏറ്റെവന്നും  കൂടുതല്  ഉറങ്ങനിയ  ദനിവസന്നും.  ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനിയനായനിരുന
ശസ്പീ.  ളകേ.  എന്നും.  മനാണനി മനാരച്ചയ്  മനാസന്നും  13-ാം  തസ്പീയതനി  നനിയമസഭയനില് ബഡ്ജറ്റെയ്
അവതരനിപനിക്കനാന് വരുകമനാള് അതയ് തടെയനാന്കവണനി പ്രനായന്നുംകപനാലന്നും വകേവയനാളത
അകദ്ദഹന്നും ഈ സഭയകേതയ് കേനിടെനറങ്ങനിയ ഒരു ദനിവസമനായനിരുന അതയ്.   മനാരച്ചയ്
മനാസന്നും  13-ാം  തസ്പീയതനി ഈ സഭയനിലണനായ സന്നുംഭവങ്ങളളക്കുറനിച്ചയ് അകദ്ദഹന്നുംതളന
കചെനാദനിച്ചു,  ബഡ്ജറ്റെയ് അവതരനിപനികച്ചനാ;  ളകേ.  എന്നും.  മനാണനി എകന്തനാ വനിളനിച്ചുപറയന,
കകറ  ആളുകേള്  തുള്ളനിച്ചനാടുന  എനപറഞ  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതനാനനളന്റെ
പനാരടനിയനാണയ്  കകേനാടയന്നും  ജനിലനാ  പഞനായതനില്  ശസ്പീ.  ളകേ.  എന്നും.  മനാണനിയമനായനി
കചെരനയ്  സഖര്യമുണനാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇളതനാരു പുതനിയ ബനതനിളന്റെ തുടെക്കമനാണയ്.
അളതന്തുമനാകേളട, യ.ഡനി.എഫയ്.-ളന്റെ കൂളടെ നനില്ക്കുനവളരലനാന്നും കറ്റെക്കനാരുന്നും  അവളര
എല്.ഡനി.എഫയ്.  ളതനാടനാല്  അവളരനാളക്ക  ശുദനനാരുമനാകന  രസ്പീതനി  വളളര
ദമൗരഭനാഗര്യകേരമനാണയ്.  പറഞളതലനാന്നും വനിഴകങ്ങണനി വരനികേയകല?   കകേനാണ്ഗ്രസ്സുകേനാളരനാളക്ക
ബനി.ളജ.പനി.  ആകനളവനയ്  അകദ്ദഹന്നും  പറഞ.  മുഖര്യമനനിയളടെ  ഡല്ഹനി  സനരശേന
കവളയനില്  കകേരള  ഹമൗസനില്  ളചെനയ്  ശസ്പീ.  അരവനിനയ്  കകേജരനിവനാളനിളന
വനിളനിച്ചയ്  ഇഡലനിയന്നും  കദനാശേയന്നും  പുട്ടുന്നും  കേടെലയളമനാളക്ക  ളകേനാടുത്തു.  അകദ്ദഹതനിളന്റെ
കേസ്പീഴനിലള്ള ഉകദര്യനാഗസ്ഥര ഡല്ഹനിയനില് വനിജയനിച്ച ബനി.ളജ.പനി.  കേമൗണ്സനിലരമനാളര
വനിളനിച്ചയ്  ഇകത  വസ്തുക്കള്തളന  ളകേനാടുത്തു  എനനാണയ്   മനാധര്യമങ്ങള്  റനികപനാരടയ്
ളചെയനിരനിക്കുനതയ്.  കകേരള  മുഖര്യമനനി  ബനി.ളജ.പനി.  വനിരുദനനായ  മുഖര്യമനനിളയ
സല്ക്കരനിക്കുകമനാള് അകദ്ദഹതനിളന്റെ കേസ്പീഴനിലള്ള ഉകദര്യനാഗസ്ഥര ബനി.ളജ.പനി.-ക്കനാളര
സല്ക്കരനിക്കുന  കേനാഴ്ചയനാണയ്  കേനാണനാന്  കേഴനിയനതയ്.  എന്തനിനനാണയ്  ഇവര  കേരണ്ണനാടെകേയനികലയ്ക്കുന്നും
പഞനാബനികലയ്ക്കുന്നും  കപനാകനതയ്?  തനിരുവനന്തപുരന്നും  നഗരസഭനാ  കമയര  മനാരക്സൈനിസയ്
പനാരടനിക്കനാരനനാണകലനാ.  നൂറയ്  അന്നുംഗങ്ങളുള്ള  തനിരുവനന്തപുരന്നും  കകേനാരപകറഷനനില്
മനാരക്സൈനിസയ്  ഉള്ളപട  ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യ  മുനണനിക്കയ്  44  സസ്പീറ്റെനാണയ്.
ബനി.ളജ.പനി.ക്കയ്  35-ഉന്നും യ.ഡനി.എഫയ്.നയ്  21-ഉന്നും സസ്പീറ്റെനാണുള്ളതയ്.  സസ്വനാഭനാവനികേമനായന്നും
35-ഉന്നും 21-ഉന്നും കചെരനനാല് 56 അകല? 56-കനക്കനാള് വലതലകലനാ 44. 44 കപരുള്ള
ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യ  മുനണനി  ഒനര  വരഷന്നുംളകേനാണയ്  ഈ  കകേനാരപകറഷന്
ഭരനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്  എന്തുളകേനാണനാണയ്?  ഒരു  സനരഭതനില്കപനാലന്നും  21
332/2020
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അന്നുംഗങ്ങളുള്ള യ.ഡനി.എഫയ്.  35  അന്നുംഗങ്ങളുള്ള  ബനി.ളജ.പനി.യമനായനി  കൂട്ടുകൂടെനിയനിടനിളലനയ്
വളളര  അഭനിമനാനകതനാളടെ ഞനാന് പറയന. ബഡ്ജറ്റെനിളലനാളക്ക വരുകമനാള് ഞങ്ങള്ക്കയ്
പ്രയനാസമുണയ്.  ബനി.ളജ.പനി.-യമനായനി  കചെരനയ്  ഒരു  ഭരണളത അടനിമറനിക്കനാന്  ഞങ്ങള്
തയ്യനാറല എനള്ളതുളകേനാണനാണയ് തനിരുവനന്തപുരന്നും കകേനാരപകറഷനനില് ഞങ്ങള് ശേക്തമനായ
നനിലപനാടെയ്   സസ്വസ്പീകേരനിച്ചതയ്.  ളതനാടടുത കനമളത കബനാക്കയ് പഞനായതയ് പ്രസനിഡന്റെനിളന
ബനി.ളജ.പനി.-കയനാളടെനാപന്നും  കചെരനനാണയ്  മനാരക്സൈനിസയ്  പനാരടനി  തനാളഴയനിറക്കനിയതയ്.
ശസ്പീ.  ഐ.  ബനി.  സതസ്പീഷനിളന്റെ നനികയനാജകേമണലതനിളല വനിളവൂരക്കല് പഞനായതനില്
യ.ഡനി.എഫയ്.-ഉന്നും മനാരക്സൈനിസയ് പനാരടനിയന്നും കചെരനയ് ബനി.ളജ.പനി.ക്കനാരനനായ പഞനായതയ്
പ്രസനിഡന്റെനിളന തനാളഴയനിറക്കനി.  കവസയ്  പ്രസനിഡന്റെയ്  കകേനാണ്ഗ്രസ്സുകേനാരനനായനിരുന.
മനാരക്സൈനിസയ് പനാരടനി ബനി.ളജ.പനി.-യളടെ കൂളടെകച്ചരനയ്  കകേനാണ്ഗ്രസ്സുകേനാരനനായ കവസയ്
പ്രസനിഡന്റെനിളന തനാളഴയനിറക്കനി. ഇകപനാള് അവനിളടെ പഞനായതയ് പ്രസനിഡന്റുന്നും കവസയ്
പ്രസനിഡന്റുന്നും  ബനി.ളജ.പനി.  ആണയ്.  കേനാരണന്നും  ബനി.ളജ.പനി.-യന്നും  യ.ഡനി.എഫയ്.-ഉന്നും  ആയനി
മത്സരനിച്ചകപനാള്  രണ്ടുകപരക്കുന്നും തുലര്യ കവനാടയ് ലഭനിച്ചു.  നറുളക്കടുപനില് ബനി.ളജ.പനി.-ക്കയ്
പ്രസനിഡന്റെയ് സ്ഥനാനവന്നും കവസയ് പ്രസനിഡന്റെയ് സ്ഥനാനവന്നും  ലഭനിച്ചു. പനിളന എന്തനിനനാണയ്
പഞനാബനികലയ്ക്കുന്നും  കേരണ്ണനാടെകേയനികലയ്ക്കുന്നും  കപനാകനതയ്?  ഈ  നനിയമസഭനാ  മനനിരന്നും
നനിലനനില്ക്കുന തനിരുവനന്തപുരന്നും കകേനാരപകറഷനനില് ഞങ്ങള് ഇടെതുപക്ഷ ഭരണന്നും
നനിലനനിരതനാന് സഹനായനിക്കുന നനിലപനാടെയ് സസ്വസ്പീകേരനിച്ചകപനാള് ളതനാടടുത്തുള്ള പഞനായതനില്
ഞങ്ങളള തനാളഴയനിറക്കനാനള്ള സമസ്പീപനന്നും  നടെക്കുന.  ഇതനാകണനാ ബനി.ളജ.പനി.-കകേനാണ്ഗ്രസയ്
ബനളമനയ് പറയനതയ്?  പശ്ചനിമ ബന്നുംഗനാളനില് ഞങ്ങളുളടെ അഖനികലന്തര്യനാ കനതൃതസ്വന്നും
അറനിഞളകേനാണ്ടുതളനയനാണയ്  മനാരക്സൈനിസയ്  പനാരടനിയമനായനി  സഖര്യമുണനാക്കനിയതയ്.
മനാരക്സൈനിസയ്  പനാരടനിയളടെ  സ്ഥനാനനാരത്ഥനികേള്ക്കുകവണനി  ശസ്പീ.  രനാഹുല്  ഗനാനനിയന്നും
ശസ്പീമതനി കസനാണനിയനാ ഗനാനനിയന്നും വളര കവനാടയ്  പനിടെനിച്ചനിട്ടുണയ്.  അതയ് വരഗ്ഗസ്പീയകേക്ഷനികേളള
തനാളഴയനിറക്കനാനള്ള  ഞങ്ങളുളടെ  പ്രഖര്യനാപനിത  നയന്നുംതളനയനാണയ്.  അതനിനകവണനി
മനാരക്സൈനിസയ്  പനാരടനികേയള്ളപളടെയള്ളവളര  ഞങ്ങള്  സഹകേരനിപനിച്ചനിട്ടുണയ്.   വരനാന്
കപനാകന രനാഷപതനി  ളതരളഞടുപനിലന്നും  ഞങ്ങളുളടെ  നനിലപനാടെയ്  അതുതളനയനാണയ്.
അതുളകേനാണയ്  ബനി.ളജ.പനി.ളക്കതനിരനായനിട്ടുള്ള  സമരതനില്  കകേനാണ്ഗ്രസനിനയ്  മറ്റെനാരുളടെയന്നും
സരടനിഫനിക്കറ്റെനിളന്റെ ആവശേര്യമനില.  ഞനാന് അതുമനാത്രകമ പറയനള. 

ഈ  ഗവളണ്മെന്റെനിളന്റെ ഒരു  വരഷളത ഭരണതനില്  ഇകപനാഴന്നും  യ.ഡനി.എഫയ്.-ളന
വനിമരശേനിക്കുകേയലനാളത എന്തയ് കനടമുണനാക്കനാനനാണയ് കേഴനിഞതയ്?  ചെനില ഇടെതുപക്ഷ
ളമമരമനാര ഇകപനാഴന്നും  കേഴനിഞ അഞയ് വരഷളത ഭരണളമനയ് പറയനണയ്;  കേഴനിഞ
അഞവരഷളത ഭരണതനില്  4  വരഷകമ ഞങ്ങള്ക്കുള;  അവസനാനളത ഒരുവരഷന്നും
ഇടെതുപക്ഷ ഭരണമനാണയ്.  ഇകപനാഴന്നും പഴയ പലവനിയനാണയ്.  കേഴനിഞ വരഷളത അകത
പലവനിതളനയനാണയ്  ഇകപനാഴന്നും  പനാടെനിളക്കനാണനിരനിക്കുനതയ്.  ഇവനിളടെ  വനികേസനളത
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കറനിച്ചയ് സൂചെനിപനിച്ചു.  ഇവനിടെളത കപനാലസ്പീസയ്  വകപനിളന്റെ സ്ഥനിതനി എന്തനാണയ്? അധനികേനാരതനില്
വനതനിളന്റെ അഞനാന്നും ദനിവസന്നും  ഡനി.ജനി.പനി.-ളയ മനാറ്റെനി.  ബഹുമനാനളപട  മുഖര്യമനനി
പരസര്യമനായനി അതനിളന നര്യനായസ്പീകേരനിച്ചു.  അതുസന്നുംബനനിച്ചയ്  11  മനാസക്കനാലന്നും കകേസയ് നടെതനി.
ആ  കകേസനില്  കതനാറ്റെയ്  തുനന്നുംപനാടെനി,  അവസനാനന്നും  പനിഴളയനാടുകക്കണനി  വന.  അതയ്
പനിഴയല;  ഒരു ചെനാരനിറ്റെബനിള് ളസനാകസറ്റെനിക്കയ് സപ്രസ്പീന്നുംകകേനാടെതനി ആവശേര്യളപടയ്  സന്നുംഭനാവന
നല്കേനിയതനാളണനയ് പറഞ.  ഞനാന് ഇവനിളടെ അവതരനിപനിച്ച അടെനിയന്തര പ്രകമയതനിനയ്
മറുപടെനി പറഞകപനാള് ബഹുമനാനളപട മുഖര്യമനനി പറഞ, ഞങ്ങള് പനിഴയനിടനിട്ടുമനില;
മനാപ്പു  പറഞനിട്ടുമനില.  അതനിവനിളടെ  പ്രസന്നുംഗനിക്കുകമനാഴനാണയ്  ഇവനിടെളത ചെസ്പീഫയ്
ളസകടറനി സപ്രസ്പീന്നുംകകേനാടെതനിയനില് കപനായനി  സമസനാപരനാധന്നും ക്ഷമനിക്കണളമന പറഞതയ്.
ഞങ്ങള്ക്കയ്  ളതറ്റുപറ്റെനി;  ഞങ്ങള്ക്കയ്  മനാപയ്  നല്കേണളമന  പറഞ.  ഇതയ്
പറഞനിലനായനിരുനളവങനില് പനികറ്റെദനിവസന്നും അവരക്കയ് എന്തയ് സന്നുംഭവനിക്കുമനായനിരുന?
അതുകപനാളലതളന  ഇവനിളടെ  ശസ്പീ.  ടെനി.  പനി.  ളസന്കമനാറനിളന  ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനി
നനിയമനിച്ചു.  ഇകപനാള് എന്തനാണയ് നടെക്കുനതയ്;  ദനിവകസന ദനിനപപത്രതനില് വരുന
വനാരതളയന്തനാണയ്?  ടെനി.  പനി.  ളസന്കമനാറനിനയ് ഒരു കനാരക്കനിളനകപനാലന്നും  മനാറ്റെനാനള്ള
അവകേനാശേമനില.  ഇവനിളടെ  ഏതയ്   സരക്കനാര  അധനികേനാരതനില് വനനാലന്നും  സരക്കനിള്
ഇന്ളസക്ടര മുതലള്ള ട്രേനാന്സ്ഫറനാണയ്  സരക്കനാര ഇടെളപടയ് നടെതനാറുള്ളതയ്. കപനാലസ്പീസയ്
വകപനിളല സരക്കനിള് ഇന്ളസക്ടരക്കുതനാളഴയള്ള എസയ്.ഐ.-മനാരുളടെയന്നും പഡ്യൂണനിളന്റെയന്നും
കനാരക്കുമനാരുളടെയളമനാളക്ക കേനാരര്യങ്ങളനില് സരക്കനാര ഇടെളപടെനാറനില. തങ്ങള്ക്കനിഷ്ടമനിലനാത
ഒരനാള്  ഡനി.ജനി.പനി.-യളടെ  കേകസരയനില്  വനനിരനിക്കുന.  അതുളകേനാണയ്  അകദ്ദഹന്നും
ളചെയനതനിളനളയലനാന്നും  എതനിരക്കുകേയനാണയ്.  അതനിളന്റെ  പരനിണനിതഫലന്നും  കപനാലസ്പീസനിലന്നും
ചെക്കളതനില്കപനാരനാടന്നും തുടെങ്ങനി എനള്ളതനാണയ്. മനാസങ്ങള്ക്കുമുമയ് ഇവര കറ്റെളപടുതനിയ
അഡസ്പീഷണല് ഡനി.ജനി.പനി.,  ശസ്പീ.  കടെനാമനിന് തച്ചങരനിളയയനാണയ് ഇനയ്  കപനാലസ്പീസനില്
മുഖര്യമനനിയളടെ കേനാരര്യങ്ങള് നടെപനാക്കനാന്കവണനി ചുമതലളപടുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഡനി.ജനി.പനി.
എന്തയ്  ളചെയനാലന്നും അതനിളന എതനിരക്കുകേളയനള്ളതനാണയ് അകദ്ദഹതനിളന്റെ കജനാലനി.
അവസനാനന്നും ദനിനപത്രതനില്  വന വനാരത, ഡനി.ജനി.പനി.-യന്നും അഡസ്പീഷണല് ഡനി.ജനി.പനി.-യന്നും
തമ്മനില്  തലനിളന്റെ  വക്കുവളരളയതനി;  മറ്റെയ്  ഉകദര്യനാഗസ്ഥര  വനയ്  പനിടെനിച്ചുമനാറ്റെനിളയനനാണയ്.
ഇത്രയന്നും  നനാണന്നുംളകേട  ഒരവസ്ഥയണനായനിട്ടുകണനാ?  മളറ്റെനാരു  അഡസ്പീഷണല്  ഡനി.ജനി.പനി.,
നമ്മുളടെ  പഴയ തത,  അകദ്ദഹന്നും  ഇകപനാള് ഒരു പുസകേന്നും  എഴതനിളയനയ്  പറഞ.
റനിടയര  ളചെയ  ഉകദര്യനാഗസ്ഥര   ധനാരനാളന്നും  പുസകേങ്ങള്  എഴതനാറുണയ്.  അവരക്കയ്
അതനിനള്ള സസ്വനാതനര്യമുണയ്. കേനാരണന്നും റനിടയര ളചെയകേഴനിഞനാല് പനിളന അവരക്കയ്
നനിയമങ്ങള്  ബനാധകേമല.   'സരവസ്പീസയ്  കസനാറനി'  എളനനാളക്കപറഞയ്  മുന്  ചെസ്പീഫയ്
ളസകടറനിമനാര, റനിടകയരഡയ് ഡനി.ജനി.പനി.മനാരുള്ളപളടെ ആത്മകേഥകേള് എഴതനിയനിട്ടുണയ്,
ഓകരനാ  മുഖര്യനനിമനാരുളടെ  കൂളടെയന്നും  പ്രവരതനിച്ചതനിളനക്കുറനിളച്ചനാളക്ക  പറഞനിട്ടുണയ്.
എനനാല് ഇകപനാഴന്നും സരവസ്പീസനിലള്ള,  ഐ.പനി.എസയ്.  ഉകദര്യനാഗന്നും വഹനിക്കുന ഒരനാള്,
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ചെനിലളരളയനാളക്ക  മനാനര്യനനാരനായന്നും  ചെനിലളരളയനാളക്ക  കമനാശേക്കനാരനായന്നും  ചെനിത്രസ്പീകേരനിച്ചയ്
'സനാവകേള്ളക്കനാപന്നും  നസ്പീന്തുകമനാള്'  എനപറഞയ്  പുസകേന്നും  എഴതനിയനാല്  അതനിനയ്
സരവസ്പീസയ്  ചെടങ്ങളളനാളക്ക ബനാധകേമകല?  എനനിടയ്   അതയ് ഉദ്ഘനാടെനന്നും ളചെയ്യനാന്കവണനി
മുഖര്യമനനിളയ ക്ഷണനിക്കുകേ!  ഏതനായനാലന്നും അതനില് മുഖര്യമനനി പളങടുതനില;  അളതനാരു
നല കേനാരര്യന്നുംതളന. ഒരുകദര്യനാഗസ്ഥനയ് എന്തുന്നും വനിളനിച്ചുപറയനാകമനാ? എന്തനിനധനികേന്നും പറയന,
മനനിയനായനിരുനകപനാള് ഞങ്ങള്കപനാലന്നും അഴനിമതനിയനാകരനാപണന്നും ഉനയനിക്കനാതനിരുന
ശസ്പീ.  സനി.  ദനിവനാകേരളനക്കുറനിച്ചുവളര  അകദ്ദഹതനിളന്റെ  പുസകേതനില്  എഴതനി  എനനാണയ്
പറയനതയ്.  ഇങ്ങളന ആരക്കുന്നും എന്തുന്നും പറയനാളമനനാകണനാ?  അങ്ങളന ഒരു ഉകദര്യനാഗസ്ഥളന
കേയറൂരനി  വനിടനാല്,   സരക്കനാരനിനയ്  ഇഷ്ടമനിലനാത ഉകദര്യനാഗസ്ഥരക്കയ്  രക്ഷയനില;  അങ്ങളന
ഉകദര്യനാഗസ്ഥരുളടെ  ഇടെയനില്  രണയ്  വനിഭനാഗമനായനികല?  ഇനളത  ദനിനപത്രതനില്  കേണ്ടു,
തനിരുവനന്തപുരളത  മുന് ജനിലനാ  കേളക്ടറനായനിരുന ബനിജു  പ്രഭനാകേറനിനയ്   സരവസ്പീസയ്
മതനിയനായനി  'ഞനാന് ഇതയ്  നനിരതനികപനാകകേയനാണയ്,  ഒനന്നും ളചെയ്യനാതവരക്കയ്  മനാരക്കറ്റുള്ള
ഒരു  സ്ഥലതയ്  ഞനാനന്നും  അങ്ങളന  കപനാകനതനാണയ്  നലതയ്'  എനപറഞയ്
ഇടെതുപക്ഷതനിനകപനാലന്നും സസ്വസ്പീകേനാരര്യനനായനിരുന ബനിജു പ്രഭനാകേരകപനാലന്നും  സരവ്വസ്പീസയ്
വനിടെനാന് കപനാകകേയനാണയ്.  

കനടങ്ങളളക്കുറനിച്ചയ് പറയകമനാള്,  ധനാരനാളന്നും സഹകേനാരനികേളുള്ള സന്നുംസ്ഥനാനമകല
കകേരളന്നും.  സഹകേരണ പ്രസ്ഥനാനളത ളതനാടെനാന് കകേന്ദ്രസരക്കനാര വനകപനാള് ഈ
ഭനാഗത്തുന്നും ആ ഭനാഗത്തുമനിരനിക്കുനവളരനാളക്ക എലനാന്നുംമറനയ് ഒരുമനിച്ചയ് കപനാരനാടെനിയതകല;
ഇകപനാള് ആ സഹകേരണ പ്രസ്ഥനാനളത തകേരക്കുകേയകല ളചെയനതയ്? സഹകേരണ
നനിയമന്നും മനാറ്റെനികക്കനാള,  അതനില് ഞങ്ങള്ളക്കനാനന്നും പരനാതനിയനില.  കേനാരണന്നും നമ്മളളനാളക്ക
അധനികേനാരതനില്  വരുകമനാള്  നനിയമങ്ങളനില്  ചെനില  കഭദഗതനികേള്  വരുതനാറുണയ്.
അതനസരനിച്ചയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഭരനിക്കുകമനാള്  എല്.ഡനി.എഫയ്.ഉന്നും  യ.ഡനി.എഫയ്.
ഭരനിക്കുകമനാള് യ.ഡനി.എഫയ്.-ഉന്നും സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേള് ഭരനിക്കനാറുണയ്.  ഇനയ് ആ
സന്നുംവനിധനാനന്നും ഇലനാതനാവകേയകല; ഇനയ് ജനിലനാ സഹകേരണ ബനാങ്കുകണനാ?

മനി  .   ളചെയരമനാന്:  അങ്ങയളടെ സമയന്നും കേഴനിഞ.  പസ്പീസയ്   ..... കേണ്ക്ലൂഡയ്.

ശസ്പീ  .    ളകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:  സര,  അകങ്ങയറനിയനാമകലനാ,  ഞനാന് അങ്ങളന ദസ്പീരഘമനായനി
സന്നുംസനാരനിക്കനാതതനാണയ്, കേണ്ക്ലൂഡയ് ളചെയ്യനാന്നും.  നമ്മുളടെ സന്നുംസ്ഥനാനതയ് ഏറ്റെവമധനികേന്നും
അഭനിമനാനനിച്ചനിരുന സഹകേരണപ്രസ്ഥനാനന്നും  ഇലനാതനാവകേയകല?   സഹകേരണബനാങനായനിരുന
സമയത്തുതളന ഇന്കേന്നും ടെനാകകേനാര വനയ് എകപനാഴന്നും ളറയ്ഡയ് ളചെയമനായനിരുനനികല;
ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദയ്  മനാസര  സഹകേരണബനാങയ്  പ്രസനിഡന്റെനായനിരുന  ആളനാണയ്.
മലപ്പുറന്നും  ജനിലനാ  സഹകേരണ  ബനാങനില്  ളവള്ളനിയനാഴ്ച  ഉച്ചവളര  ഇന്കേന്നും  ടെനാക്സൈയ്
ഉകദര്യനാഗസ്ഥര ളറയ്ഡയ് നടെതനി.  കകേരള ബനാങയ്  ആകകമനാള്  ഇതയ്  സഹകേരണ
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ബനാളങനാനമല;  ഇതയ്  ഞങ്ങളുളടെ  പൂരണ്ണമനായനിട്ടുള്ള  നനിയനണതനിലനാളണനയ്
പറഞയ് കകേരള ബനാങനിളനയന്നും തകേരക്കനാന് ഇന്കേന്നും ടെനാകകേനാര ശമനിക്കുന്നും.  അതനിനയ്
ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമനാഡനിയളടെ പനിന്തുണയമുണനാകന്നും.  ഇതയ് ളവറുളത വടെനിളകേനാടുതയ് അടെനി
വനാങ്ങുകേയകല;  മനാത്രമല,  ഭരണമനാറ്റെമുണനായനാല്  ഈ  സ്ട്രേക്ച്ചറനില്  നനിനയ്
പുറത്തുകേടെക്കനാന് കേഴനിയകമനാ? ചുരുക്കനിപറഞനാല് കേനിഫ്ബനിളയ രക്ഷനിക്കനാന്കവണനി,
കേനിഫ്ബനി ഒരു  കകേവനിട  കേളനിയനാണയ്,  ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനിക്കയ്  കകേനാണ്ഫനിഡന്സളണങനില്
ആയനികക്കനാളട; ഞങ്ങള് തടെസന്നും നനില്ക്കുനനില; കനടങ്ങളുളണങനില് നമുക്കയ് ളഷയര
ളചെയ്യനാന്നും,  സമ്മതനിച്ചു;  ആ കകേവനിട കേളനിക്കയ് വരുമനാനമുണനാക്കനാന് ഒരു സഹകേരണ
പ്രസ്ഥനാനളത തകേരകക്കണ കേനാരര്യമുകണനാ?  

ഇവനിളടെ  കക്ഷമളപന്ഷളനക്കുറനിച്ചയ്  പറഞ,   ആദര്യളത  ഒരനാകവശേതനില്
ളകേനാടുതതനിനകശേഷന്നും  ഇകപനാള്  കക്ഷമളപന്ഷന്  ഇളലനമനാത്രമല,  ളതനാഴനിലറപയ്
പദതനിയളടെ കേനാശുകപനാലന്നും കേനിട്ടുനനില.  ളകേ.എസയ്.ആര.ടെനി.സനി.-യനില് ഒരു മനാസന്നും
ളപന്ഷന് മുടെങ്ങനിയകപനാള് എളന്തനാരു ബഹളമനായനിരുന?  ഇകപനാള് ളപന്ഷനനിലനാ
ളതയനായനിടയ്  മൂനമനാസമനായനി.  എനനിക്കയ്   ഇനനിയന്നും  പറയനാന്  കകറയണയ്;  അങ്ങയ്
ഇടെയനിടെയയ് ഇടെളപടുനതുളകേനാണയ് ഞനാന് പറയനനില.  ബനാക്കനിളയനാളക്ക ശസ്പീ.  ഉമ്മന്
ചെനാണനി ഇവനിളടെ പറയളമനള്ളതുളകേനാണയ് ഒരു കേനാരര്യന്നും മനാത്രകമ ഞനാന് പറയനള.
ഈ കേഴനിഞ ഒരു വരഷളത ഭരണളതക്കുറനിച്ചയ് മനശഃസനാക്ഷനികയനാടുകൂടെനി മനാരക്കനിടുകേ
യനാളണങനില്  20 ശേതമനാനതനില് കൂടുതല് മനാരക്കനിടെനാന് കേഴനിയനില. സമ്പൂരണ്ണമനായനി
പരനാജയളപട,  പരനിപൂരണ്ണമനായനി  പരനാജയളപട  ഒരു  സരക്കനാരനാണനിതയ്.  ഞനാന്
നനിരത്തുന

[അദര്യക്ഷകവദനിയനില് പനാനല് ഓഫയ് ളചെയരമനാന് ശസ്പീ. ളകേ. സകരഷയ് കറുപയ്]

ശസ്പീ  .    വനി  .    ആര  .    സനനില് കമനാര  :   സര, 2017-18  സനാമതനികേ വരഷളത
ധനവനിനനികയനാഗ  ബനിലനിളന  സകന്തനാഷപൂരവ്വന്നും  ഞനാന്  സസ്വനാഗതന്നും  ളചെയകേയനാണയ്.
കലനാകേതയ് സനാമതനികേ കമഖലയനില്  ആളകേളയനാരു മനാനര്യന്നും അനഭവളപടുനണയ്.
വലതുപക്ഷ നയങ്ങള് സസ്വസ്പീകേരനിച്ചയ്  മുകനനാട്ടുകപനാകന  കകേന്ദ്രഗവണ്ളമന്റെനിനയ്  ഈ
നയങ്ങകളനാടെയ് ഒത്തുനനിനയ് ഇന്തര്യയനിളല സനാധനാരണ ജനങ്ങളള സന്നുംരക്ഷനിക്കനാനനാവകേയനില.
ഇവനിളടെയനാണയ് ഒരു ബദല് സനാമതനികേ രനാഷസ്പീയനയതനിളന്റെ പ്രസക്തനി വരദനിക്കുനതയ്.
അതനിനള്ള ശമമനാണയ് കകേരളതനിളല ഇടെതുപക്ഷ ജനനാധനിപതര്യമുനണനി ഗവണ്ളമന്റെയ്
മുകനനാട്ടുവയ്ക്കുനതയ്.  നമ്മുളടെ രനാജര്യതനിളന്റെ ആഭര്യന്തര കേകമനാളളത ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി
സന്നുംരക്ഷനിക്കുകേളയനതനാണയ് ഈ നയതനിളന്റെ ഉകദ്ദശേര്യന്നും.  വനികദശേകേകമനാളന്നും അധനികേ
സനാദര്യതകേള് ഇലനാതനാക്കുന ഈ കേനാലതയ് ആഭര്യന്തര കേകമനാളതനിളല സനാദര്യതകേള്
വനികദശേ കതകേകേള്ക്കയ് തുറനളകേനാടുക്കുകേയന്നും അതനിളന്റെ ശേനിക്ഷ ജനങ്ങള് അനഭവനിക്കുകേയന്നും
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ളചെയന  നയമനാണയ്  കകേന്ദ്രന്നും  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതയ്.  ഇതനിനദനാഹരണമനാണയ്  കകേന്ദ്രന്നും
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന  റബ്ബര  നയന്നും.  47-ഓളന്നും  വരുന  ടെയര  മുതലനാളനിമനാളര  സന്നുംരക്ഷനിക്കുകേയന്നും
13 ലക്ഷന്നും കേരഷകേളരയന്നും 10 ലക്ഷന്നും അനബന കജനാലനി ളചെയ ജസ്പീവനിക്കുനവളരയന്നും
ദുരനിതതനിലനാഴ്ത്തുകേയന്നും  ളചെയന  നയമനാണയ്  കകേന്ദ്രന്നും  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുനതയ്.  ഈ
കകേനാരപകററ്റെയ് ചൂണകേളനില് ളകേനാരുളതടുക്കുന ഇരകേളനായനി കേരഷകേരുന്നും ളതനാഴനിലനാളനികേളുന്നും
മനാറുകമനാള് ഈ നയന്നും തനിരുത്തുനതനിനള്ള ഒരു സന്നുംസ്ഥനാനതനിളന്റെ പരനിമനിതമനായനിട്ടുള്ള
അധനികേനാര  അവകേനാശേങ്ങള്ക്കകേതയ്  നനിനള്ള  ശമമനാണയ്  കകേരളന്നും  നടെത്തുനതയ്.
വലതുപക്ഷ  കകേനാരപകററ്റെയ്  നയങ്ങള്  കലനാകേതനാളകേയള്ള  ളതനാഴനില്കമഖലളയ
പ്രതനിസനനിയനിലനാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കലനാകേതയ്  വനികശേഷനിച്ചയ് ഗള്ഫനില് നനിനയ് ളതനാഴനില്
നഷ്ടളപടയ്  തനിരനിച്ചുവരുനവരുളടെ  എണ്ണന്നും   വരദനിക്കുകേയനാണയ്.  നമ്മുളടെ  ആഭര്യന്തര
ഉല്പനാദനന്നും വരദനിപനിച്ചയ് ആഭര്യന്തര കേകമനാളന്നും വനികേസനിപനിളച്ചങനില്മനാത്രകമ ഇതനിളന്റെ
ആഘനാതതനില് നനിനയ്  നമുക്കയ് രക്ഷ കനടെനാന് കേഴനിയകേയള.  ഇതനിനനാണയ് വനിദര്യനാഭര്യനാസ
കമഖലളയ ആവശേര്യമനായ അളവനില് ആധുനനികേവല്ക്കരനിച്ചുന്നും മലയനാളഭനാഷളയ വനികേസനിപനിച്ചുന്നും
നമ്മുളടെ  പ്രകൃതനിളയ  സന്നുംരക്ഷനിച്ചുന്നും  ജലളത  ശുദസ്പീകേരനിച്ചുന്നും  സൂക്ഷനിച്ചുന്നും  മുകനനാട്ടു
കപനാകനതയ്.  

ഒരു ബദല് പരസ്പീക്ഷണതനിനനാണയ് കകേരളന്നും ഒരുങ്ങുനതയ്.  ഇതനിനകവണനിയള്ള
വനിഭവങ്ങള്   പരമരനാഗത  രസ്പീതനിയനില്  സമനാഹരനിക്കനാന്  കേഴനിയനാതതുളകേനാണനാണയ്
കേനിഫ്ബനിയനിലൂളടെ  പുതനിയ  വഴനികേള്  തുറനകേനാണനിച്ചതയ്.  പ്രതനിസനനി  ഘടതനില്
പ്രതസ്പീക്ഷ  പുലരതനാന്  കേഴനിഞളവനതനാണയ്  ഈ  ബഡ്ജറ്റെനിളന്റെ  പ്രകതര്യകേത.
പനാവളപട  മനഷര്യരക്കയ്  വസ്പീടുന്നും  ളവളനിച്ചവന്നും  ളവള്ളവന്നും  ളതനാഴനിലന്നും  ആകരനാഗര്യവന്നും
നല്കേനാന് കേഴനിയണളമങനില് നമുക്കയ് ചെനില മനിഷനകേള് മുകനനാടയ് വയനാന് കേഴനിയണന്നും.
അതനിനനാണയ്  കകേരളന്നും  ഇടെതുപക്ഷ   ജനകേസ്പീയ  നയങ്ങളുളടെ  തുടെരച്ചയനായനി  കലഫയ്
പദതനി, ആരദന്നും പദതനി, ഹരനിത കകേരളന്നും പദതനി, ളപനാതുവനിദര്യനാഭര്യനാസ സന്നുംരക്ഷണ
യജ ന്നും  എനസ്പീ  നനാലയ്  മനിഷനകേള്  മുകനനാടയ്  വച്ചതയ്.  ഭൂമനിയനിലനാത,  വസ്പീടെനിലനാത,
ഭൂമനിയന്നും വസ്പീടുന്നും ഇലനാത നനാലയ് ലക്ഷകതനാളന്നും കപര ഇനയ് കകേരളതനിലണയ്.  അഞയ്
വരഷതനിനള്ളനില് ഭൂമനിയനിലനാതവരക്കയ് ഭൂമനിയന്നും വസ്പീടെയ് ഇലനാതവരക്കയ് വസ്പീടുന്നും ഭൂമനിയന്നും
വസ്പീടുന്നും  ഇലനാതവരക്കയ്  ഭൂമനിയന്നും  വസ്പീടുന്നും  നല്കവനാനള്ള ഏറ്റെവന്നും  നളലനാരു പ്രവരത
നവമനായനിടനാണയ് ഇടെതുപക്ഷ ജനനാധനിപതര്യമുനണനി  സരക്കനാര   മുകനനാട്ടുകപനാകനതയ്.
1957  മുതല്  ഇ.എന്നും.എസയ്.  ഗവണ്ളമന്റെയ് നടെപനാക്കനിയ  നയങ്ങള്  പനിന്തുടെരന
ളകേനാണ്ടുതളനയനാണയ്  ഇതരന്നും  പ്രവരതനങ്ങളുമനായനി  മുകനനാട്ടുകപനാകനതയ്.
എന്നും.  എന്.  കഗനാവനിനന്  നനായരുളടെ  ലക്ഷന്നുംവസ്പീടെയ്  പദതനിയന്നും  ഇ.എന്നും.എസയ്.  ഭവന
പദതനിയന്നും  ഉള്ളപളടെ  പനാവളപടവളരയന്നും  അടെനിസ്ഥനാന  ജനവനിഭനാഗങ്ങളളയന്നും
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ളപനാതുധനാരയനികലയയ് എതനിക്കുകേളയന ലക്ഷര്യകതനാടെയ് കൂടെനിയനാണയ് ഈ  സരക്കനാര
മുകനനാട്ടുകപനാകനതയ്.  ളചെറനിയ കൂരകേളുന്നും ആസ്ബകറ്റെനാസയ് ഷസ്പീറ്റെയ് വനിരനിച്ച വസ്പീടുകേളുന്നും ഓടെനിട
വസ്പീടുകേളുന്നും നനാന്നും കേണനിട്ടുണയ്. എന്നും. എന് ലക്ഷര്യന്നും വച്ചതുന്നും  ഇനയ് ഇടെതുപക്ഷപ്രസ്ഥനാനന്നും
ലക്ഷര്യന്നും  വയ്ക്കുനതുന്നും  ഫനാറ്റെയ്  എനള്ള രസ്പീതനിയനാണയ്. അടെനിസ്ഥനാന ജനവനിഭനാഗങ്ങളുളടെ
ശേനാരസ്പീരനികേവന്നും  മനാനസനികേവമനായ വനികേസനതനിനന്നും വര്യതര്യസതയ്ക്കുന്നും  കവണനിയള്ള ലക്ഷര്യമനാണയ്
വസ്പീടെയ്  എനപറയനതയ്.  ആ ലക്ഷര്യമനാണയ്  ഇടെതുപക്ഷ ജനനാധനിപതര്യമുനണനി   സരക്കനാര
അഞയ്  വരഷന്നുംളകേനാണയ്  കലഫയ്  പദതനിയനിലൂളടെ  നടെപനിലനാക്കുവനാന്  ശമനിക്കുനതയ്.
കരനാഗനികേളുന്നും സമൂഹവന്നും തമ്മനിലള്ള അകേല്ച്ച മനാറ്റെനിളക്കനാണയ് സനാധനാരണക്കനാളര ചൂഷണന്നും
ളചെയന  സസ്വകേനാരര്യ  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിളനലനാന്നും  വനിടുതല്  നല്കകേളയന
ലക്ഷര്യകതനാടുകൂടെനിയനാണയ്  ആരദന്നും  പദതനി  നടെപനാക്കുനതയ്.  ഇനയ്  കേനിഡ്നനി,  കേര്യനാന്സര
തുടെങ്ങനിയ മനാരകേകരനാഗങ്ങള് ബനാധനിച്ചവരുളടെ എണ്ണന്നും വരദനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  രണ്ടു
ലക്ഷകതനാളന്നും വരുന കരനാഗനികേളനാണയ് ആര.സനി.സനി.യനില് വനളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്.
സനാധനാരണക്കനാരക്കയ്  കേയറനിളച്ചലനാന്  സനാധനിക്കുളനനാരു  ഇടെമനാക്കനി  സരക്കനാര
ആശുപത്രനികേളള (സനി.എച്ചയ്.സനി.കേള്,  പനി.എച്ചയ്.സനി.കേള്,  തനാലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേള്,
ജനിലനാ ആശുപത്രനികേള് ) മനാറ്റുനതനിനള്ള ശമമനാണയ് ഈ  സരക്കനാര നടെതനിളക്കനാണനി
രനിക്കുനതയ്.  പച്ചക്കറനിയന്നും  അരനിയന്നും  ഉള്ളപളടെ  വനിഷലനിപ്തമനായനിട്ടുള്ള  ഭക്ഷണ
സനാധനങ്ങളനാണയ്  ഇനയ്  നമ്മുളടെ  നനാടനികലയയ്  വനളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്.  അതയ്
കേഴനിച്ചുണനാകന കേര്യനാന്സരകപനാലള്ള മനാരകേകരനാഗങ്ങള്ക്കയ്  ചെനികേനിത്സനിക്കനാന്കപനാലന്നും
കേഴനിയനാത  സനാഹചെരര്യമുണയ്.  നമ്മുളടെ  സമതനിളന്റെ  70  ശേതമനാനന്നും  ചെനികേനിത്സയയ്
കവണനിവരുന സനാഹചെരര്യമനാണയ് ഇനയ്  കകേരളതനിലള്ളതയ്. അതനിളനലനാന്നും ഒരു ബദല്
സന്നുംവനിധനാനമനാണയ്  നമുക്കയ്  രൂപളപടുതനിളയടുകക്കണതയ്.  കേനാരഷനികേ  കമഖലയനില്
വര്യക്തമനായനിട്ടുള്ള  ഇടെളപടെലനിലൂളടെ  പച്ചക്കറനി  ഉല്പനാദനതനിലന്നും  തരനിശുഭൂമനിയനില്
കേരഷകേരക്കയ്  കൃഷനി  ളചെയ്യനാനമുള്ള  അവസരങ്ങള്  ഒരുക്കനിളക്കനാണ്ടുന്നും  കകേരളളത
സസ്വയന്നുംപരര്യനാപ്തമനാക്കുനതനിനമുള്ള ശമമനാണയ് കൃഷനി വകപയ് നടെപനിലനാക്കനിളക്കനാണനിരനിക്കുനതയ്.
കകേരളന്നും  സസ്വയന്നുംപരര്യനാപ്തതയനികലയ്ക്കുന്നും  പച്ചപനികലയ്ക്കുന്നും  മനാലനിനര്യവനിമുക്തമനാകന  രസ്പീതനിയനികലയ്ക്കുന്നും
കരനാഗനികേളനിലനാത ഒരു സമൂഹളത ളകേടനിപടുക്കനാനള്ള ശമങ്ങളനികലയ്ക്കുമനാണയ് ഹരനിത
കകേരളന്നും പദതനിയനിലൂളടെ കപനായനിളക്കനാണനിരനിക്കുനതയ്. 

ഒരു  മകതതര  സമൂഹന്നും  ളകേടനിപടുക്കനാനള്ള  ശമമനാണയ്  ളപനാതുവനിദര്യനാഭര്യനാസ
സന്നുംരക്ഷണ യജതനിലൂളടെ ഇടെതുപക്ഷ ജനനാധനിപതര്യമുനണനി സരക്കനാര ശമനിക്കുനതയ്.
ഇതയ്  ചെരനിത്രന്നും  മനാറ്റെനി  എഴതനാനള്ള  ശമമനാളണനയ്  നമുളക്കലനാവരക്കുന്നും  അറനിയനാന്നും.
വരഗ്ഗസ്പീയ ചെനിന്തനാഗതനികേള് പഠനിപനിക്കുന പനാഠപുസകേങ്ങളനാണയ് നനാളളകേളനില് വരനാന്
കപനാകനതയ്.  ഇനകേനാണുന ചെരനിത്രമനായനിരനിക്കനില നനാളളകേളനില് കേനാണനാന് കപനാകനതയ്.
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കകേന്ദ്ര  സരക്കനാരനിളന്റെ ഇനളത വനിദര്യനാഭര്യനാസ നയതനിലൂളടെ ഇന്തര്യളയ വരഗ്ഗസ്പീയവല്
കേരണതനിളന്റെ പനാതയനികലയ്ക്കു ളകേനാണ്ടുകപനാകനതനിനയ് ളചെറുപതനില്തളന വനിദര്യനാരത്ഥനികേളള
പഠനിപനിക്കുന  രസ്പീതനിയനില്  പനാഠപുസകേങ്ങള്  മനാറ്റെളപടുകമനാള്  നമുക്കയ്  നമ്മുകടെതനായ
സനാക്ഷര കകേരളതനിളന്റെ മകതതരതസ്വ സസ്വഭനാവന്നും ഉയരതനിപനിടെനിക്കുനതനിനയ്  കവണനിയനാണയ്
ളപനാതുവനിദര്യനാഭര്യനാസ സന്നുംരക്ഷണ യജതനിലൂളടെ ഇടെതുപക്ഷ ജനനാധനിപതര്യമുനണനി
സരക്കനാര  ശമനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്.  ഉനത  വനിദര്യനാഭര്യനാസന്നും  സനാധനാരണക്കനാരനില്
എതനിക്കുന രസ്പീതനിയനികലയ്ക്കുള്ള ഒരു  വനിദര്യനാഭര്യനാസ നയമനാണയ്   രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതയ്.
ഇനയ്  കേനാണുനതനായനിരനിക്കനില  നനാളളകേളനില്  കേനാണനാന്  കപനാകന  വനിദര്യനാരത്ഥനി
സമൂഹളമനയ്  നമ്മള്  മനസനിലനാകക്കണതനാണയ്.  സനാകങതനികേ  വനിദര്യയളടെ  വളരച്ചകയനാടുകൂടെനി
സ്കൂളുകേളനില്  ഭമൗതനികേ  സനാഹചെരര്യങ്ങളുന്നും  അക്കനാദമനികേ  സനാഹചെരര്യങ്ങളുന്നും  ഒരുക്കുനതനിനള്ള
ശമമനാണയ് നടെത്തുനതയ്.  എലനാ കനാസ്സുകേളുന്നും സനാരടയ്  കനാസയ് ആക്കുനതനിനന്നും എലനാ
സ്കൂളുകേളുന്നും  കഹളടെകേയ്  ആക്കുനതനിനന്നും  അവളയ  അന്തനാരനാഷ  നനിലവനാരതനികലയയ്
ഉയരതനിളക്കനാണ്ടുവരുനതനിനമുള്ള ശമമനാണയ്  നടെതനിളക്കനാണനിരനിക്കുനതയ്.  ഓകരനാ
വനിദര്യനാരത്ഥനിക്കുന്നും  അന്തനാരനാഷ  നനിലവനാരമുള്ള  വനിദര്യനാഭര്യനാസന്നും  നല്കകേ  എനതനാണയ്
അതനിലൂളടെ ലക്ഷര്യമനിടുനതയ്.  ഓകരനാ വനിദര്യനാരത്ഥനിയന്നും അന്തനാരനാഷ നനിലവനാരതനികലയയ്
ഉയരുകമനാള്  ഏതയ്  സന്നുംസ്ഥനാനതനായനാലന്നും  ഏതയ്  രനാജര്യതനായനാലന്നും  അവളന്റെ
വര്യക്തനിതസ്വ രൂപസ്പീകേരണതനില്,  അവന് ഏതയ് കമഖലയനിലനാണയ് ളതനാഴനിളലടുക്കുനതയ്,
ഏതയ്  വനിദര്യനാഭര്യനാസ  കമഖലയനികലയനാണയ്  ആ  വനിദര്യനാരത്ഥനി  കപനാകനതയ്  എനയ്
മനസനിലനാക്കനി   അവകരനാളടെനാപന്നും  നനില്ക്കുന സനാഹചെരര്യന്നും ഒരുക്കുന രസ്പീതനിയനികലക്കയ്
സ്കൂളുകേളള ളകേനാളണതനിക്കുകേളയന ലക്ഷര്യകതനാളടെയന്നും മകതതരതസ്വ സസ്വഭനാവന്നും സമൂഹതനില്
വളരതനിളയടുക്കുകേളയന ലക്ഷര്യകതനാളടെയമനാണയ്  സരക്കനാര മുകനനാട്ടുകപനാകനതയ്.
ഈ  നനാലയ്  മനിഷകനനാടുകൂടെനി  കകേരളതനിളന്റെ  മുഖച്ഛനായ  മനാറ്റെളപടുന  രസ്പീതനിയനികലയയ്
വരുനളവനള്ളതനാണയ് നമ്മള് കേനാണനാന് കപനാകനതയ്.  കകേരളതനില് പുതനിളയനാരു
സന്നുംസ്കനാരന്നും  ഉടെളലടുക്കുനളണനന്നും ആ സന്നുംസ്കനാരളത ഒരു മകതതരതസ്വ സന്നുംസ്കനാരതനികലയയ്
ളകേനാണ്ടുകപനാകനതനിനയ് വനിദര്യനാഭര്യനാസ സമ്പ്രദനായതനിലൂളടെ കേഴനിയളമനമുള്ള ഉതമവനിശേസ്വനാസന്നും
ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യ  മുനണനി  സരക്കനാരനിനണയ്.  അതുകപനാളല  പരമരനാഗത
വര്യവസനായങ്ങള്  സന്നുംരക്ഷനിക്കുനതനിനന്നും  പുതനിയ  വര്യവസനായങ്ങള്  ളകേനാണ്ടുവരുനതനിനമുള്ള
ശമമനാണയ്  നടെതനിളക്കനാണനിരനിക്കുനതയ്.  ആകരനാഗര്യകമഖലയനിളലയന്നും  വനിദര്യനാഭര്യനാസ
കമഖലയനിളലയന്നും  വനാണനിജര്യവല്ക്കരണന്നും ഒഴനിവനാക്കുനതനിനള്ള  ശമമനാണയ്  നടെത്തുനതയ്.
ആകരനാഗര്യകമഖലയനില്  സസ്വകേനാരര്യ  ആശുപത്രനികേളുന്നും  കഹളടെകേയ്  ആശുപത്രനികേളുന്നും
സനാധനാരണക്കനാളര ചൂഷണന്നും ളചെയന രസ്പീതനിയനികലയനാണയ് ഇനയ് കപനായനിളക്കനാണനിരനിക്കുനതയ്.
അതനിളനളയലനാന്നും ഇലനായ്മ  ളചെയനതനിനയ് ഒരു ബദല് സന്നുംവനിധനാനന്നും ഒരുക്കുകേളയന
ലക്ഷര്യകതനാടുകൂടെനിയനാണയ് ഈ  സരക്കനാര മുകനനാട്ടുകപനാകനതയ്.  തസ്പീരച്ചയനായന്നും  വലതുപക്ഷ
നയന്നും സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ളമന്റെനിനള്ള  കകേരളതനിളന്റെ മറുപടെനിയനാണയ് ഈ
നനാലയ് മനിഷനകേളളനയ് ഞനാന് സൂചെനിപനിക്കുകേയനാണയ്.
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നമ്മുളടെ സനാമതനികേ ഭദത നനിലനനിരതനിളക്കനാണയ് സനാമൂഹനികേകക്ഷമ പദതനികേള്ക്കയ്
വരദനിച്ചകതനാതനില്  സനാമതനികേസഹനായന്നും  നല്കന  ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനിളയ
പ്രകതര്യകേമനായനി അഭനിനനനിക്കുന. എനനാല് അധനികേ വനിഭവസമനാഹരണന്നും കേളണതനാനനാകേനാളത
ഇക്കനാരര്യതനില് അധനികേകേനാലന്നും മുകനനാട്ടുകപനാകേനാന് കേഴനിയകമനാ;  സനാധനാരണക്കനാരക്കയ്
കദനാഷകേരമലനാളത  അധനികേനനികതനി  നനിരകദ്ദശേങ്ങള്  ളകേനാണ്ടുവരനാന്  കേഴനിയകമനാ
എനകൂടെനി   കചെനാദനിക്കനാന്  ഞനാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയനാണയ്.  സരക്കനാരനിളന്റെ  നയങ്ങള്
കകേനാണ്ഗ്രസയ് മനസനിലനാകക്കണതനാണയ്.  1993  മുതലള്ള സനാമതനികേ നയങ്ങളനാണയ്
കകേരളന്നും  ഉള്ളപളടെയള്ള  എലനാ  സന്നുംസ്ഥനാനങ്ങള്ക്കുന്നും  തനിരനിച്ചടെനിയനായനിട്ടുള്ളളതനയ്
മനസനിലനാകക്കണതനായനിട്ടുണയ്. ഇന്തര്യളയ വരഗ്ഗസ്പീയവല്ക്കരണതനികലയ്ക്കുന്നും സനാമതനികേപരമനായ
അടെനിമതസ്വതനികലയ്ക്കുന്നും  നയനിച്ചതയ്  ആരനാളണനയ്  കചെനാദനിച്ചനാല്  അതനിനള്ള  ഉതരവനാദനിതസ്വന്നും
കകേനാണ്ഗ്രസസ്തുകേനാരക്കനാളണനയ് പറയനാന് ഞനാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയനാണയ്.  ജവഹർലനാൽ
ളനഹയ് റുവനിളന്റെ സനാമതനികേ നയതനില്നനിനന്നും വനിഭനിനമനായനി  പനി.  വനി.  നരസനിന്നുംഹറനാവ,
ശസ്പീ.  മന്കമനാഹന് സനിന്നുംഗയ് എനനിവരനിലൂളടെ കകേനാണ്ഗ്രസ്സുകേനാര ളകേനാണ്ടുവന പുതന്
സനാമതനികേ നയമനാണയ്  സനാമനാജര്യതസ്വ ശേക്തനികേളള ഇന്തര്യയനികലയയ്  ളകേനാണ്ടുവനതുന്നും
ആണവ കേരനാറനിലൂളടെയന്നും ആസനിയനാന് കേരനാറനിലൂളടെയന്നും 10 ശേതമനാനന്നും വരുന കതകേകേളുളടെ
കകേകേളനികലയയ്  ഇന്തര്യയളടെ  സമതയ്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക്കുനതനിനയ്  അവസരളമനാരുക്കനിയതുന്നും
എനള്ളതനില് യനാളതനാരു തരക്കവമനില.  10  ശേതമനാനന്നും കതകേകേളുളടെ  കകേകേളനികലക്കയ്
ഇന്തര്യയളടെ  സമതയ്  മുഴവന് കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക്കുനതനിനന്നും  90  ശേതമനാനന്നും ജനവനിഭനാഗങ്ങളള
പടനിണനിയനികലയയ്  എതനിക്കുനതനിനന്നും  അവസരളമനാരുക്കനിയതയ്  കകേനാണ്ഗ്രസയ്  സരക്കനാരനാണയ്.
ആ  നയങ്ങള്  തളനയനാണയ്  കമനാഡനി  സരക്കനാരുന്നും  പനിന്തുടെരുനളതനയ്  മനസനിലനാകക്കണതനാണയ്.
ളപനാതുകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങള്  ഇലനാതനാക്കുകേയന്നും  ളചെറുകേനിടെ  കമഖല,  കേനാരഷനികേ
കമഖല, വനിദര്യനാഭര്യനാസ കമഖല, ളറയനില്കവ, ഇന്ഷസ്വറന്സയ് കമഖല,  പുഴകേള്, മനാധര്യമ
കമഖല,  ഇലകനിസനിറ്റെനി  തുടെങ്ങനിയ  സരവ്വ  കമഖലകേളളയന്നും  സസ്വകേനാരര്യ  കമഖലക്കയ്
തസ്പീളറഴതനി,  സന്നുംവരണന്നും കപനാലമനിലനാതനാകന വനിധതനികലയയ്  കപനാകനളവനതയ്  നമ്മള്
മനസനിലനാകക്കണതനാണയ്.  നമ്മുളടെ  ളചെറുകേനിടെ  കമഖലളയ  വനാള്മനാരട്ടുകേനാരനയ്  പൂരണ്ണമനായനി
നല്കേനിളക്കനാണയ്, നമ്മള്  ഇനയ്  എന്തയ്  ഭക്ഷണന്നും  കേഴനിക്കണളമനന്നും  നമ്മള്  ഏതയ്
വസന്നും  ധരനിക്കണളമനന്നും അവര തസ്പീരുമനാനനിക്കുന രസ്പീതനിയനികലയയ്, വനാള്മനാരട്ടുകേനാരനന്നും
ആമകസനാണ്കേനാരനന്നും ഇന്തര്യയനികലയയ് കേടെനവരുനതനിനള്ള അവസരന്നും ഒരുക്കനിളക്കനാടുതതയ്
കേഴനിഞകേനാല കകേനാണ്ഗ്രസയ്   സരക്കനാരനാളണനള്ളതനില് യനാളതനാരു തരക്കവമനില.
അതനിളന്റെ പനിന്തുടെരച്ച എന നനിലയനില് സനാമതനികേപരമനായനി സനാമനാജര്യതസ്വശേക്തനികേള്ക്കുന്നും
സസ്വകേനാരര്യ കതകേകേള്ക്കുളമലനാന്നും  അടെനിയറ വയ്ക്കുന അകത നയങ്ങള് തളനയനാണയ്
ബനി.ളജ.പനി.   സരക്കനാരുന്നും പനിന്തുടെരനളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്.   മനാധര്യമ  കമഖലയള്ളപളടെ
സരവ്വകമഖലകേളുന്നും പൂരണ്ണമനായനി വനിട്ടുളകേനാടുക്കുനതുവഴനി  ഇനയ്  കേണ്ടുളകേനാണനിരനിക്കുന
പ്രനാകദശേനികേ ചെനാനലകേള് ഉള്ളപളടെയള്ള  മനാധര്യമ ശന്നുംഖലകേളളളയലനാന്നും  വനിഴങ്ങനാന്
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കപനാകനതയ്  ളമരകഡനാകേയ്  എന  വനികദശേ  കതകേ  കേമനനിയനാളണനള്ളതയ്  നനാന്നും
തനിരനിച്ചറനികയണതനാണയ്.  ആരനാണയ് ഇതനിനയ് അവസരളമനാരുക്കനിളക്കനാടുതതയ്?  നമ്മള്
ഏതയ്  സന്നുംഗസ്പീതവന്നും  പരസര്യവന്നും  വനാരതയന്നും  കകേള്ക്കണളമനന്നും  ഏതയ്  കസനാപയ്
ഉപകയനാഗനിക്കണളമനന്നും ആരുളടെ സനിനനിമ കേനാണണളമനതുമടെക്കമുള്ള നമ്മുളടെ ചെനിന്തകേളള
പൂരണ്ണമനായന്നും ഉപകയനാഗളപടുത്തുന രസ്പീതനിയനില്, നമ്മുളടെ ചെനിന്തനാമണലങ്ങളള പരസര്യ
വനിപണനിയനികലയയ്  ആകേരഷനിക്കതക്ക  രസ്പീതനിയനികലയയ്  ളകേനാണ്ടുവരുനതനിനള്ള
കബനാധപൂരവ്വമനായ ശമങ്ങളനാണയ് ഇതുവഴനി  ഭനാവനിയനില് വരനാന് കപനാകനതയ്. മുതലനാളനിത
സന്നുംസ്കനാരന്നും  ഇന്തര്യയനികലയയ്  ളകേനാണ്ടുവനതുളകേനാണയ്  നനാളള  നമ്മള്  എന്തനാണയ്
ളചെകയ്യണളതനയ് തസ്പീരുമനാനനിക്കുനതയ് മനാധര്യമ ഭസ്പീമനനായ മരകഡനാക്കനാളണന രസ്പീതനിയനാണയ്
അവര  ഇവനികടെയയ്  കേടെനവരുകമനാഴണനാകേനാന്  കപനാകനതയ്.  നമ്മുളടെ  ചെനാനലകേള്
ഇലനാതനാകനകതനാടുകൂടെനി  മുതലനാളനിതതനിനകവണനി  പരസര്യവനിപണനിക്കനാര  വനിറ്റെഴനിക്കുന
സനാധനങ്ങള്  പനാവളപട  ജനവനിഭനാഗങ്ങള്ക്കയ്  അവര പറയന   വനില ളകേനാടുതയ്
വനാങ്ങനാന്കപനാലന്നും  കേഴനിയനാത  സനാഹചെരര്യമനാണയ്  ഭനാവനിയനിലണനാകേനാന്  കപനാകനതയ്.
ളചെറനിയ  വസ്തുക്കള്ക്കുകപനാലന്നും  വലനിയ   വനില  നല്കകേണ അവസ്ഥ വരുകമനാള്
ഇന്തര്യയനിളല   അടെനിസ്ഥനാന  ജനവനിഭനാഗങ്ങളളലനാന്നും  പടനിണനിയനില്  നനിനയ്  കൂടുതല്
പടനിണനിയനികലയയ്  കപനാകന  സനാഹചെരര്യമനാണയ്  ഭനാവനിയനിലണനാകേനാന്  കപനാകനതയ്.
ഇതനിളനലനാന്നും അടെനിതറയനിടതയ് കകേനാണ്ഗ്രസയ് സരക്കനാരനാണയ്. ഇതനില് നനിനന്നും  അല്പന്നുംകപനാലന്നും
മനാറനിനനില്ക്കനാന്  അവരക്കയ്  കേഴനിയനില.  എലനാ  കമഖലകേളളയന്നും  സസ്വകേനാരര്യവല്ക്കരണതനിളന്റെ
പനാതയനികലയയ് ളകേനാണ്ടുകപനായതുന്നും  കേനാരഷനികേകമഖലളയ ളമനാണ്സനാകന്റെനാ അടെക്കമുള്ള
വനികദശേ സസ്വകേനാരര്യകതകേള്ക്കയ്  വനിട്ടുളകേനാടുതതുന്നും കകേനാണ്ഗ്രസ്സുകേനാരനാണയ്. ളപകട്രേനാള്,
ഡസ്പീസല് വനില വരദനിപനിക്കനാനള്ള അധനികേനാരന്നും റനിലയന്സയ് അടെക്കമുള്ള കേമനനികേള്ക്കയ്
പൂരണ്ണമനായനി വനിട്ടുളകേനാടുതതനിനന്നും ഇനയ് കകേരളതനികലയയ് വരുന എലനാ  ഭക്ഷര്യവസ്തുക്കള്ക്കുന്നും
വനിലകൂടുവനാനള്ള സനാഹചെരര്യന്നും ഉണനാക്കനിളക്കനാടുതതനിനന്നും  കകേരള ജനതളയ കൂടുതല്
ദരനിദരനാക്കനി മനാറ്റെനിയതനിനന്നും ഉതരവനാദനി കകേനാണ്ഗ്രസയ്  ഗവണ്ളമന്റെനാണയ്. 

മനി  .   ളചെയരമനാന്: പസ്പീസയ്........കേണ്ക്ലൂഡയ്.........

ശസ്പീ  .   വനി  .   ആര  .   സനനില് കമനാര: സര,  ളപപനി, ളകേനാക്കകകേനാള കേമനനികേള്ക്കയ്
നമ്മുളടെ  കടെനിളവള്ളന്നും വനിറ്റെഴനിക്കുന,   ജലചൂഷണന്നും ളചെയന രസ്പീതനിയനികലയയ്,  വനിജയമലര്യ
മദര്യതനില് നനിനയ് കപനിളവള്ളതനികലയയ്  മനാറനിയനിട്ടുളണങനില് അതനിളന്റെ ഉതരവനാദനിതസ്വന്നും
ആരുളടെ  കകേകേളനിലനാളണനയ്  മനസനിലനാക്കണന്നും.  ഇലകനിസനിറ്റെനി,  ളറയനില്ളവ,  കകേനാടെനിക്കണക്കനിനയ്
രൂപ  ആസനിയള്ള  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  കമഖല  തുടെങ്ങനിയവളയലനാന്നും  വനിറ്റെഴനിക്കളപടതയ്
സസ്വകേനാരര്യ വനികദശേ കതകേ കേമനനികേള്ക്കുകവണനിയനാണയ്.  സനിറ്റെനി  ബനാങ്കുന്നും ആക്സൈനിസയ്
ബനാങ്കുന്നും എച്ചയ്.ഡനി.എഫയ്.സനി.  ബനാങ്കുന്നും നമ്മുളടെ  സഹകേരണകമഖലളയ ഇലനാതനാക്കനാനള്ള
ശമങ്ങളനാണയ് നടെത്തുനതയ്. സഹകേരണ കമഖലയനില് കേള്ളപണമുളണന പ്രചെരണന്നും
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നടെത്തുനതയ് ഇതരന്നും ബനാങ്കുകേള്ക്കുകവണനിയനാണയ്. നമ്മുളടെ സനാമതനികേ കമഖലളയ
ഇത്രയന്നും  അടെനിതറയനിലനാതനാക്കനിതസ്പീരതതനിനയ്  ഉതരവനാദനികേള്  കകേനാണ്ഗ്രസ്സുന്നും
ബനി.ളജ.പനി.-യമനാണയ്. അതനിളനനാരു ബദല് സന്നുംവനിധനാനമനാണയ് ബഹുമനാനര്യനനായ ധനകേനാരര്യ
വകപ്പുമനനി  നമ്മുളടെ  മുനനില്വച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിനയ്  എലനാവനിധ  അഭനിനനനങ്ങളുന്നും
കനരനളകേനാണയ്  എളന്റെ വനാക്കുകേള് അവസനാനനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ളകേ  .    ബഷസ്പീര:   സര,  ഞനാന്  ഈ  ധനവനിനനികയനാഗ  ബനിലനിളന
എതനിരക്കുകേയനാണയ്.  ഈ  ധനവനിനനികയനാഗ  ബനില്  ഒരു  ഷടറനാണയ്.  ഒരു  തുള്ളനി
ളവള്ളമനിലനാത ഡനാമനിളന്റെ  ഷടര.  മഴളയ നനിയനനിക്കുന കേടെല് ജല പ്രവനാഹളത
കറനിച്ചയ്  'El Nino', 'La Nina' എന പല കപരനിലന്നും വനാരതകേള് വരനാറുണയ്.   നമ്മുളടെ
സരക്കനാരനിളന്റെ ധനകേനാരര്യ ഡനാമനില് ളവള്ളന്നും (ഫണയ്) വരണളമങനില് കേനിഫ്ബനി എന
കേടെല് ജലപ്രവനാഹന്നും കേനനിയണന്നും. വനികദശേ രനാജര്യങ്ങളുളടെ മനസയ് തണുതയ് ആ പണന്നും
രനാജര്യതയ്  എതനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനികക്ഷപനിക്കണന്നും.  കസ  പരസ്പീക്ഷ  എഴതുന
വനിദര്യനാരത്ഥനിക്കയ്  എ  പസയ്  ആശേന്നുംസനിക്കുനതുകപനാളല  ബഹുമനാനളപട  ധനകേനാരര്യ
വകപ്പുമനനിക്കയ്  ഞനാന്  എലനാ  ആശേന്നുംസകേളുന്നും  കനരുന.  'ഉണ്ണുന  നനിലന്നും  വനിറ്റെയ്
വനിത്തുകേനാളളയ  വനാങ്ങനിച്ചു'  എളനനാരു  ളചെനാല്ലുണയ്.  ചെരക്കയ്  കസവന  നനികതനിയന്നും
കേനിഫ്ബനിയന്നും കേണയ് ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനി നനികതനികേളളനാനമനിലനാത ഒരു ബഡ്ജറ്റെയ്
അവതരനിപനിച്ചു.  നനാകടെനാടെനിക്കനാറ്റെയ് എന സനിനനിമയനില് കമനാഹന്ലനാലന്നും ശസ്പീനനിവനാസനന്നും
അവതരനിപനിച്ച ദനാസളന്റെയന്നും വനിജയളന്റെയന്നും കേഥകപനാളലയനായനി  ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനിയളടെ
സ്ഥനിതനി.  "വനിജയനാ,  നമുളക്കകന്ത  ഈ  ബുദനി  കനരളത  കതനാനനാതതയ്  "  എനയ്
കചെനാദനിച്ചകപനാള്,  നമ്മുളടെ ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനി ഇകപനാള് ഒരു ലനിറ്റെര പനാലന്നും പനിടെനിച്ചയ്
പനിണ്ണനാക്കുന്നും പരുതനിക്കുരുവന്നും വനാങ്ങനാന് പണമനിലനാളത നനില്ക്കുന ഒരു അവസ്ഥയനാണയ്
ഇനയ്  നമ്മുളടെ  സന്നുംസ്ഥനാനത്തുള്ളതയ്.  ബഡ്ജറ്റെനിനയ്  പുറതയ്  വനിഭവ  സമനാഹരണന്നും
നടെത്തുനതനിനള്ള ബഹുമനാനളപട മനനിയളടെ മനാനനികേ വടെനിയനായനിരുന കേനിഫ്ബനി.
ആദര്യ കബനാരഡയ് കയനാഗന്നും കചെരുനതനിനമുമ്പുതളന നനാല്പളതനാന്പതയ് പദതനികേള്
കേനിഫ്ബനിയളടെ  അന്നുംഗസ്പീകേനാരതനിനനായനി  എതനിളയനയ്  5-8-2016-ളല  മനാതൃഭൂമനി
ദനിനപത്രതനിലണനായനിരുന.  കേനിഫ്ബനിയന്നും  ചെരക്കു  കസവന  നനികതനിയന്നും  കേണയ്
ഏതനാണയ്  നനികതനിരഹനിത  ബഡ്ജറ്റെനാണയ്  ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച്ചതയ്.
കേനിഫ്ബനിയളടെ പ്രവരതനപുകരനാഗതനി സന്നുംബനനിച്ചയ് ഒരു ധവളപത്രന്നും ബഹുമനാനളപട
ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനി ഈ സഭയനില് വയണന്നും. ളകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.യമനായനി കചെരനയ്
നടെത്തുളമനയ് ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനി പ്രഖര്യനാപനിച്ച പ്രവനാസനി ചെനിടനിവഴനി എത്ര കകേനാടെനി
രൂപ  സമനാഹരനിച്ചു?   കേനിഫ്ബനിയളടെ  ശേരനിയനായ  അവസ്ഥ  അറനിയണളമങനില്
കേനിഫ്ബനിയളടെ ളവബയ് കസറ്റെയ് കനനാക്കനിയനാല് മതനി.  ഞനാന് ഇനളല അതയ് കനനാക്കനി,
അതനിളന്റെ  സ്ഥനിതനിളയന്തനാണയ്?  കേനിഫ്ബനിയളടെ  ളവബ്കസറ്റെയ്  എലനാവരുളമനാനയ്
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കനനാക്കണന്നും.   കേനിഫ്ബനി  ഫണയ്  ഉപകയനാഗനിച്ചയ്  ളചെയ  കപ്രനാജക്ടുകേകളനാ  ബനളപട
വനിവരങ്ങകളനാ ഈ ളവബ്കസറ്റെനിലനില. അങ്ങയ് ഇളതനാളക്ക കനനാക്കുന ആളനാണകലനാ?
കപ്രനാജക്ടുകേളളനയ്  പറഞയ്  ളകേനാടുതനിരനിക്കുനതയ്,  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചെനാണനിയളടെ
സന്തതനികേളനായ  വനിഴനിഞന്നും,  ളകേനാച്ചനി  ളമകട്രേനാ,  കലറ്റെയ്  ളമകട്രേനാ  എനനിവയനാണയ്.
അതുമനാത്രമല ഇതനിളനനാളക്ക കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനന്നും എത്ര രൂപ നല്കേനി?  കേനിഫ്ബനി
നടെപനിലനാക്കുന  പദതനികേള് വനിലയനിരുത്തുനതനിനനായനി മുന് സനി &എ. ജനി.  വനികനനാദയ്
റനായയ് അദര്യക്ഷനനായ ഉപകദശേകേ  കേമ്മസ്പീഷളന നനിയമനിച്ചനിരുനകലനാ,  ആ ഉപകദശേകേ
കേമ്മസ്പീഷളന്റെ വനിലയനിരുതല് റനികപനാരടയ് പുറത്തുവനിടുകമനാ; പ്രവരതനന്നും തൃപ്തനികേരമനാളണനയ്
കേമ്മസ്പീഷന് അറനിയനിച്ചനിട്ടുകണനാ?  ബഹുമനാനളപട ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനി ജനി.എസയ്.ടെനി.
ബനില് അവതരനിപനിക്കുന സമയതയ് അതനിളന ശേക്തമനായനി പനിന്തനാങ്ങനി.  അങ്ങയളടെ
സനാമതനികേ  കവദഗര്യളതയന്നും കേഴനിവനിളനയളമനാനന്നും ഞനാന് കറച്ചുകേനാണുനനില.  അനയ്
നനിങ്ങളുളടെ പനാരടനിയളടെ ജനറല് ളസകടറനി ശസ്പീ.  സസ്പീതനാറനാന്നും ളയച്ചൂരനി ഇതനിളല പല
കപനാരനായ്മകേളുന്നും  ചൂണനിക്കനാടനി  ശേക്തമനായ  വനിമരശേനന്നും  കേമ്മനിറ്റെനികേളനിളലനാളക്ക
നടെതനിയനിരുന.  പകക്ഷ  നനിങ്ങള്  അതനിളനളയനാളക്ക  കേമൗണര  ളചെയനിടയ്  ചെരക്കു
കസവന നനികതനി വനനാല് നമുക്കയ്   ധനാരനാളന്നും  കനടങ്ങളുണനാകളമനന്നും സനാമതനികേ
സ്ഥനിതനി ളമച്ചമനാകളമനന്നും പറഞ.  18-5-2017-നയ് ഞനാനന്നും ശസ്പീ. പനി. സനി. കജനാരജുന്നും
കചെനാദനിച്ച ഒരു കചെനാദര്യമുണനായനിരുന.  ഇതയ്  സന്നുംസ്ഥനാനതനിനയ്  കദനാഷന്നും ഉണനാക്കനില;
ചെരക്കുകസവന നനികതനി  പ്രനാപനിത സ്ഥനാനതയ് ലഭനിക്കുളമനതനിനനാലന്നും കസവനങ്ങളനികനല്
നനികതനി പനിരനിക്കുളമനള്ളതനിനനാലന്നും പ്രധനാനമനായന്നും ഉപകഭനാക്തൃ  സന്നുംസ്ഥനാനമനായ കകേരളതനിനയ്
നനികതനി നഷ്ടമുണനാകേനാന് സനാദര്യതയനില എനനാണയ് അങ്ങയ് 26-4-2017-ളല കചെനാദര്യന്നും
നമര  455-നയ്  എനനിക്കയ്  തന  മറുപടെനി.  സമനാനമനായ  മറുപടെനി  തളനയനാണയ്
ബഹുമനാനളപട അന്നുംഗങ്ങളനായ ശസ്പീ.  ളകേ.  എന്നും.  മനാണനിക്കുന്നും ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജനാരജനിനന്നും
അങ്ങയ്  നല്കേനിയതയ്.  ഇകപനാള്  നനിങ്ങള്  പറയന,  ഒരു  ലക്ഷന്നും  കകേനാടെനി  രൂപ
നഷ്ടമുണനാകളമനയ്.  എനനിക്കയ് ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനിളയ മനാത്രകമ വനിശേസ്വസനിക്കനാന്
കേഴനിയൂ.  കവളറ ആരക്കുന്നും  കേനിഫ്ബനിളയക്കുറനിച്ചയ് അറനിയനില;  അകദ്ദഹതനിനയ് മനാത്രകമ
അറനിയകേയള;  നമ്മള്  അ കദ്ദഹതനിളന്റെ  കപനാരനായ്മകേളനില്  നനിനനാണയ്  ഇളതനാളക്ക
എടുക്കുനതയ്;  അതയ്  നനിങ്ങള് മനസനിലനാക്കണന്നും.  അകദ്ദഹന്നുംതളന പറഞ,  ഞനാന്
അകദ്ദഹളത അനസരനിക്കുന  മനഷര്യനനാളണനയ്. കേനാരണന്നും ഞനാന് പഞനായതയ് ളമമര
ആയതുമുതല്  അകദ്ദഹന്നും  പനാനനിന്നുംഗയ്  കബനാരഡയ്  ളമമറനായനിരുനകപനാള് എലനാ
ഉപകദശേങ്ങളുന്നും നനിരകദ്ദശേങ്ങളുന്നും സസ്വസ്പീകേരനിച്ച ഒരു വര്യക്തനിയനാണയ്. അനയ് അകദ്ദഹതനിനയ്
ഇത്ര വനിവരമനിളലങനിലന്നും അനഭവതനില് നനിനന്നും കകറ പനാഠങ്ങള് പഠനിച്ച ആളനാണയ്.
നമ്മുളടെ ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനി മനസനില് ലഡ്ഡുളപനാടനിച്ചുളകേനാണ്ടുള്ള ഒരു സന്നുംഗതനിയനായനിടനാണയ്
ചെരക്കു  കസവന  നനികതനിളയ അനയ്  കേണതയ്.  കകേരളതനിളല എലനാ  സനാമതനികേ
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പരനാധസ്പീനതകേള്ക്കുന്നും  ചെരക്കുകസവന  നനികതനി  പരനിഹനാരമനാകളമനനാണയ്  അകദ്ദഹന്നും
പറഞതയ്.  20-5-2017-ളല  മനാതൃഭൂമനി  ദനിനപത്രതനിലൂളടെ ചെരക്കുകസവന നനികതനി
കകേനാരപകററ്റുകേളള മനാത്രകമ സഹനായനിക്കൂ എനപറഞ അകദ്ദഹമനികപനാള് തനിരുതനിപറയന.
എനനിക്കയ്   ബഹുമനാനളപട  ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനികയനാടെയ്  പറയനാനള്ളതയ്,  നനിങ്ങള്
കേനിഫ്ബനിയനില്  കകറ  കപ്രനാജക്ടുകേള്  പ്രഖര്യനാപനിച്ചനിട്ടുണയ്,  ഏതനിളന്റെളയങനിലന്നും  ഒരു
ഇന്ളവസനികഗഷന്  നടെതനാനള്ള  ഫണയ്  നനിങ്ങള്   നല്കേനികയനാ;  ഞനാന്  എളന്റെ
മണലതനിളല രണയ് കപ്രനാജക്ടുകേള്  ളകേനാടുത്തു.  കചെനാദനിച്ചകപനാള് ഇന്ളവസനികഗഷനയ്
ഫണനില  എനനാണയ്  പറയനതയ്.  ഞങ്ങള്  പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനയ്  പറയനതനിളന്റെ
ശേരനിയനായ  വശേങ്ങളുന്നും  പ്രനാകയനാഗനികേ  സമസ്പീപനങ്ങളുന്നും  നനിങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണന്നും.
ഒനനിനന്നും ഇന്ളവസനികഗഷന് നടെതനാനള്ള ഫണയ്  നനിങ്ങള് ളകേനാടുതനിടനില. 

ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്  അച്ചുതനാനനന്  പറഞതയ്  സന്നുംബനനിച്ചയ്  ഞനാന്  മറുപടെനി
പറയനനില. നനിങ്ങള് എത്ര കേനാലമനായനി കകേനാണ്ഗ്രസനിളന കറ്റെന്നും പറഞളകേനാണയ് നടെക്കുന.
ഇതനാകണനാ പശ്ചനിമ ബന്നുംഗനാളനിളല സ്ഥനിതനി. അവനിളടെ മമതനാ ബനാനരജനികയനാടെയ് പനിടെനിച്ചു
നനില്ക്കുനതനിനകവണനി ശസ്പീമതനി കസനാണനിയനാ ഗനാനനിയളടെ പനിന്തുണ കതടെനിയനികല?
പനിളന എന്തനിനനാണയ്  നനിങ്ങള് കകേനാണ്ഗ്രസനിളന കറ്റെന്നും പറയനതയ്?  നനിങ്ങള് എന്തനാണയ്
ബനി.ളജ.പനി.ളയ പറയനാതതയ്; നനിങ്ങള് എവനിളടെയനാണുള്ളതയ്; പുതനിയ പനാരടനികേളുണനാകകമനാള്
കേമ്മഡ്യൂണനിസയ്  പനാരടനിയനില്നനിനന്നും  കകേനാണ്ഗ്രസയ്  പനാരടനിയനില്നനിനളമനാളക്കയനാണയ്
ആളുകേള്  അതനികലക്കയ്  കപനാകനതയ്.  അലനാളത  കവളറ  പനാരടനിയണനാവനിലകലനാ.
പണ്ടുകേനാലതയ്  ഇവനിളടെ  കകേനാണ്ഗ്രസയ്  ഒറ്റെയലനായനിരുകനനാ.  ഇ.എന്നും.എസയ് മുമയ്
കകേനാണ്ഗ്രസലനായനിരുകനനാ; ഇകപനാള് നമ്മുളടെ നനാടനിളല സ്ഥനിതനിളയന്തനാണയ്? നമ്മുളടെ
കകേരളന്നും  കദവതനിളന്റെ  സസ്വന്തന്നും   നനാടെനാളണനനാണയ്  പറയനതയ്.  നമ്മള്  അതനില്
അഭനിമനാനനിക്കണന്നും.  എനനാല് ഇകപനാള് നമ്മുളടെ  സന്നുംസ്ഥനാനതനിളന്റെ സ്ഥനിതനിളയന്തനാണയ്?
ഒറ്റെളപട നനാടെനായനി മനാറനിയനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  കേണ്ണൂരനിളല രനാഷസ്പീയ ളകേനാലപനാതകേന്നും,  ഒറ്റെളപട
സന്നുംഭവമനായനിരനിക്കുന......(ബഹളന്നും).....  കനനിയനില്  ളകേനാലപനാതകേന്നും  സന്നുംബനനിച്ചയ്  ഞനാന്
മറുപടെനി  തരനാന്നും.  അതുസന്നുംബനനിച്ചയ്  എളനക്കുറനിച്ചയ്  എകപനാഴന്നും  പറയനണകലനാ.
ശസ്പീ. കകേനാടെനികയരനി ബനാലകൃഷ്ണന് മനനിയനായനിരുനകപനാള് നനിങ്ങള്ക്കയ് സസ്വസ്പീകേനാരര്യനനായ
അഡനിനനികസ്ട്രേറ്റെസ്പീവയ് ഐ.ജനി.  ആയനിരുന ശസ്പീ.  എസയ്.  കഗനാപനിനനാഥനിളന്റെ കനതൃതസ്വതനിലള്ള
ഡനികവ.എസയ്.പനി.യന്നും  12  കപനാലസ്പീസയ്  ഓഫസ്പീസരമനാരുമടെങ്ങുന പ്രകതര്യകേ  അകനസ്വഷണ
സന്നുംഘളത   നനികയനാഗനിച്ചയ് ശേരനിക്കുന്നും  അകനസ്വഷണന്നും  നടെതനി.  എഫയ്.  ഐ.  ആര.
എടുക്കുളമനയ് കേരുതനി നനിങ്ങളളകപനാളല മുന്കൂര ജനാമര്യളമടുക്കുന വര്യക്തനിളയനാനമല
ഞനാന്.  കേണ്ണൂരനിളല ളകേനാലപനാതകേന്നും  -  ഒറ്റെളപട സന്നുംഭവന്നും;   ജനിഷ്ണു  പ്രകണനായനിയളടെ
മരണന്നും -  ഒറ്റെളപട സന്നുംഭവന്നും, ഡനി.ജനി.പനി. -യളടെ കേനാരര്യതനിളല സപ്രസ്പീന്നുംകകേനാടെതനി വനിധനി -
ഒറ്റെളപട  സന്നുംഭവന്നും.  അതുളകേനാണനാണയ്  ഞനാന് നമ്മുളടെ  നനാടെനിളന  ഒറ്റെളപട  നനാളടെനയ്



398 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 23, 2017

പറയനതയ്.  പല കേനാരര്യങ്ങളനിലന്നും  നമ്മുളടെ  സരക്കനാരനിനയ്   വലനാത   കവദനയനാണയ്.
ഞനാന് ബഹുമനാനളപട ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനികയനാടെയ് കചെനാദനിക്കളട,  ജസ്പീവനക്കനാരക്കുന്നും
ളപന്ഷന്കേനാരക്കുമുള്ള  ആകരനാഗര്യ  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതനി  ഇതനിളനനാരു  ഉദനാഹരണമനാണയ്.
ഇവരുളടെ ശേമളതനില്നനിനന്നും ഇന്ഷസ്വറന്സനിളന്റെ തുകേ  ഈടെനാക്കണളമനയ് ഏപ്രനില്
മനാസതനില്  നനിങ്ങള്  ഉതരവയ് പുറളപടുവനിച്ചു.  കമയയ് മനാസന്നും മുതല് ശേമളതനില്നനിനയ്
പണന്നും  ഈടെനാക്കനാന്  തുടെങ്ങനി.  ഏതയ്  കേമനനി  വഴനിയനാണയ്  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതനി
നടെപനിലനാക്കുനളതനയ്  നനിങ്ങള്  പറഞനിടനിലകലനാ?  സരക്കനാര  തുകേ  നനിശ്ചയനിച്ചയ്
ശേമളതനില്നനിനയ് ഈടെനാക്കനാനള്ള ഉതരവയ് പുറളപടുവനിക്കുകമനാള് അതുന്നും ആകലനാചെനിക്കകണ?

ളപനാതു  വനിദര്യനാഭര്യനാസ   യജന്നും  ശേക്തനിളപടുത്തുനതനിളന്റെ  ഭനാഗമനായനി  അഞനാന്നും  കനാസനിളല
കടനികേള്ക്കയ് സമൗജനര്യ  യൂണനികഫനാന്നും നല്കേനി എനയ് പറഞ.  നനിങ്ങള്ക്കനിതയ്  പറയനാന്
ലജ്ജയനികല? കേഴനിഞ  സരക്കനാരനിളന്റെ ഭരണകേനാലതയ്   ശസ്പീ. പനി. ളകേ. അബ്ദു റബ്ബയ്,
ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചെനാണനി,  ശസ്പീ.  പനി.  ളകേ.  കഞനാലനിക്കുടനി  ശസ്പീ.  രകമശേയ് ളചെനനിതല
എനനിവളരനാളക്കയണനായനിരുന മനനിസഭ ഒന മുതല് എടയ് വളരയള്ള കനാസ്സുകേളനിളല
എലനാ   സരക്കനാര/എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിളല   വനിദര്യനാരത്ഥനികേള്ക്കുന്നും  സമൗജനര്യമനായനി
യൂണനികഫനാന്നും  ളകേനാടുതനിരുന. നനിങ്ങള്  അതയ്  നനിരതനിയനികല?  അനയ്  സമൗജനര്യ
യൂണനികഫനാന്നും  നല്കേനിയതനിനയ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ളമന്റെയ്  37  കകേനാടെനി രൂപ തനനിരുന.  ....
(ബഹളന്നും)...  അനഭവതനില് നനിനനാണയ് ഇളതനാളക്ക പറയനതയ്.  ഇളതലനാന്നും ളചെയ
സരക്കനാരനായനിരുന അതയ്. 

ധനകേനാരര്യവന്നും കേയറുന്നും വകപ്പുമനനി (കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്  ): സര,
നമുക്കയ് കകേന്ദ്രതനില് നനിനയ്  ലഭനിക്കുന തുകേയനില്നനിനന്നും  ഒരു വനിദര്യനാരത്ഥനിക്കയ്  100
രൂപ വച്ചയ് ളകേനാടുക്കുന; അകതനാടുകൂടെനി തസ്പീരന.  അതനിനപകേരന്നും ഇവനിളടെ തുണനി ളനയയ്
ളകേനാടുക്കുകമനാള് ളചെലവയ് 400 രൂപ വരുന്നും. അതനാണയ് വര്യതര്യനാസന്നും.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ളകേ  .    ബഷസ്പീര:  സര,  യ.ഡനി.എഫയ്.ളന്റെ  ഭരണകേനാലതയ്  81  കകേനാടെനി
രൂപ ഒന മുതല് എടനാന്നും കനാസ്സുവളരയള്ള സരക്കനാര/എയ്ഡഡയ് സ്ഥനാപനങ്ങളനിളല
വനിദര്യനാരത്ഥനികേള്ക്കനായനി നല്കേനിയനിരുന. നനിങ്ങളനികപനാള് അഞയ് കകേനാടെനി രൂപ  ളകേനാടുക്കുനതയ്
അഞനാന്നും  കനാസനിലനാണയ്.  ഞങ്ങള്  എടനാന്നും  കനാസ്സുവളരയനാണയ്  ളകേനാടുതതയ്.  നനിങ്ങള്
സരക്കനാര സ്കൂളുകേളനില് മനാത്രകമ ളകേനാടുക്കുനള. 

കഡനാ  .    ടെനി  .    എന്നും  .    കതനാമസയ് ഐസകേയ്:  സര,  തുണനി ളനയയ് തസ്പീരനാതതുളകേനാണയ്
അവരക്കയ്  മുന്കേനാലതയ് നല്കേനിയ രൂപകയ  നല്കകേയള. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ളകേ  .    ബഷസ്പീര: സര, കകേതറനിളയ സന്നുംബനനിച്ചയ് ഇവനിളടെ പറഞ.
ബഹുമനാനളപട ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനി  ശദനിക്കണന്നും, ഇവനിളടെയള്ള കകേതറനിളയ
കപ്രനാത്സനാഹനിപനിക്കുനതനിനനാണയ്  നമ്മുളടെ  കടനികേള്ക്കയ്  കകേതറനിത്തുണനി  നല്കനതയ്.
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എനനാല് ഇതയ് കചെനയനില്നനിനനാകണനാ ളകേനാണ്ടുവരുനളതനയ് നനിങ്ങള് പരനികശേനാധനി
ക്കണളമനനാണയ് എനനിക്കയ്  പറയനാനള്ളതയ്. ഇതയ് ഞനാന്  പറയനതല, ഇനലളത
ദനിനപത്രതനിലള്ളതനാണയ്. സരക്കനാരനിളന്റെ ഒരു  വരഷളത കനടങ്ങളള സന്നുംബനനിച്ചയ്
ബഹുമനാനളപട മുഖര്യമനനി ഇനളല ഒരു പ്രസനാവന   നടെതനിയനിരുന.  അളലങനില്തളന
മുഖര്യമനനിയളടെ  ഉപകദശേകേളരപറ്റെനി  ധനാരനാളന്നും  പരനാതനികേളുണയ്.  പകക്ഷ  രണയ്  ദനിവസന്നുംളകേനാണയ്
അവരുളടെ  കേഴനിവയ്  അവര ളതളനിയനിച്ചു.  ഈ  സരക്കനാരനിളന്റെ  ഒരു  വരഷളത
ഭരണകനടന്നും  സന്നുംബനനിച്ചയ്  ബഹുമനാനളപട  മുഖര്യമനനി  പറഞ.  സനാധനാരണ
ഭരണകേക്ഷനി  സഖനാക്കളളനാനന്നും ഭരണതനിളന്റെ കനടങ്ങളള ഇങ്ങളന കേനാതുകൂരപനിച്ചയ്
കകേള്ക്കനാന് നനില്ക്കനാറനില.  മുഖര്യമനനിയളടെ പത്രസകമ്മളനന്നും നടെതനാന് എലനാവരുന്നും
ഉഷനാറനായനി നനിന. ബഹുമനാനളപട മുഖര്യമനനി രനാഷസ്പീയന്നും ശുദസ്പീകേരനിച്ചയ് എനപറഞ.
ഞനാന് ആകലനാചെനിച്ചു; ഒനനാമതനായനി ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരനാജളന ശുദസ്പീകേരനിച്ചു; ശസ്പീമതനി
പനി. ളകേ. ശസ്പീമതനി ടെസ്പീച്ചര, ശസ്പീ. കേടെകേന്നുംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് എനനിവകരയന്നും ശുദസ്പീകേരനിച്ചു.
ശസ്പീ.  എ.  ളകേ.  ബനാലളന്റെ  കേനാരര്യന്നും  കപനാളട;  അകദ്ദഹതനിനയ്  നനിയമസഭയനില്  വച്ചയ്
ളചെറനിളയനാരു  ഉപകദശേന്നും  ളകേനാടുത്തുളവകനയള. ഇങ്ങളന  സസ്വന്തന്നും  പനാരടനിക്കനാളര
ഉപകദശേനിച്ചുളവകനയള.  രണനാന്നും  വനാരഷനികേതനിളലങനിലന്നും  മുഖര്യമനനി  ഒരു  കനടന്നും
പറയന്നും.  അതയ്  എന്തനാളണനയ്  ഇകപനാള്തളന  നമുക്കയ്  പറയനാന്നും;  അതയ്  ആത്മ
ശുദസ്പീകേരണളമനനായനിരനിക്കുന്നും.  കേനാരണന്നും ഇകപനാള് രനാഷസ്പീയമകല ശുദസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള.
രനാഷസ്പീയന്നും ശുദസ്പീകേരനിച്ചതു ളകേനാണനാണകലനാ അഴനിമതനിക്കയ് ശേനിക്ഷനിക്കളപട, ഞങ്ങളുളടെ
കൂളടെ  നനിനകപനാള്  ഞങ്ങള്  മുകനനാക്ക  സമുദനായ  കകേനാരപകറഷളന്റെ  ളചെയരമനാന്
സ്ഥനാനന്നും ളകേനാടുത ശസ്പീ.  ആര.  ബനാലകൃഷ്ണ  പനിള്ളളയ നനിങ്ങള് കേര്യനാബനിനറ്റെയ്  റനാങയ്
നല്കേനി  നനിയമനിച്ചതയ്.  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതനാനനളന്റെ  മുഖതനിടയ്  ഒരു   അടെനി
ളകേനാടുക്കനാന് കവണനി നനിങ്ങള് ളചെയ പണനിയകല ഇതയ്? നനിങ്ങള് ശുദസ്പീകേരനിച്ചതകല?
നനിങ്ങള്ക്കയ് ആത്മശുദസ്പീകേരണമനാണയ് കവണതയ്. 

ബഹുമനാനളപട മുഖര്യമനനി ഒരനാളള മനാത്രകമ പ്രശേന്നുംസനിച്ചനിട്ടുള.  അതനികപനാള്
ഇവനിളടെ പറയനാന്  കേഴനിയനില; എനനാലന്നും ആ ളപണ്കടനിളയ ഒനയ് ആശേന്നുംസനിച്ചു. സ്കൂളുകേള്
തുറക്കനാന്  കപനാകകേയനാണയ്.  സ്കൂള്  തുറക്കുകമനാള്  എലനായനിടെത്തുന്നും  ഫണയ്  പനിരനിവയ്
നടെക്കുന.  മലയനാള മകനനാരമ,  മനാതൃഭൂമനി ദനിനപത്രങ്ങളനിളലനാളക്ക അതുസന്നുംബനനിച്ചയ്
വനാരതകേള് വനനിട്ടുണയ്.  ആര.  ളകേ.  മനിഷന്,  കകേനാഴനികക്കനാടെയ് ളസന്റെയ് കജനാസഫയ് തുടെങ്ങനിയ
സ്കൂളുകേളനിളലനാളക്ക  1000,  2000,  3000  രൂപളയനാളക്കയനാണയ്  ഫണയ്  പനിരനിവയ്
നടെത്തുനതയ്.  ഇതനിളനപറ്റെനി എന്തനാണയ് പറയനാനള്ളതയ്?  പനി.ടെനി.എ.  ഫണയ് എനന്നുംപറഞയ്
രണനായനിരവന്നും മൂവനായനിരവളമനാളക്ക വനാങ്ങനാന്നും;  ഇതയ്  അളതനാനമല.  ബഹുമനാനളപട
ശസ്പീ.  കേടെകേന്നുംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന്  ഇവനിളടെയനില.  ഊരനാളുങല്  കലബര  കകേനാണ്ട്രേനാക്ടയ്
കകേനാ-ഓപകററ്റെസ്പീവയ് ളസനാകസറ്റെനിക്കയ് ഫണയ്  നല്കേനാന് കേണ്ണൂര ജനിലനാ ബനാങനിളന്റെയന്നും
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കകേനാഴനികക്കനാടെയ് ജനിലനാ ബനാങനിളന്റെയന്നും മലപ്പുറന്നും ജനിലനാ ബനാങനിളന്റെയന്നും പ്രതനിനനിധനികേളള
വനിളനിച്ചയ്  ഒരു കേണ്കസനാരഷര്യന്നും  നല്കകേണ ആവശേര്യളമന്തനാണയ്; 50 കകേനാടെനി രൂപയളടെ
കപ്രനാജക്ടനിനയ്  അവരുണനാക്കുന  എസനികമറ്റെനിനയ്  അന്നുംഗസ്പീകേനാരന്നും  നല്കേനി  ഊരനാളുങല്
കലബര കകേനാണ്ട്രേനാക്ടയ് കകേനാ-ഓപകററ്റെസ്പീവയ് ളസനാകസറ്റെനിയളടെ കപരനില് ളടെണറനിലനാളത
വരക്കയ്  ളകേനാടുകക്കണ ആവശേര്യളമന്തനാണയ്?  ഈ  അപനാകേതകേള്  തനിരുത്തുനതനിനയ്
ബഹുമനാനളപട ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനി ശദനിക്കണന്നും.  എസനികമറ്റെയ്  തയ്യനാറനാക്കുനതയ്
ഡനിപനാരട്ടുളമന്റെനാണയ്.  ഇവരുളടെ  കേണ്സള്ടന്റെനിളന വച്ചയ്  എസനികമറ്റെയ്   തയ്യനാറനാക്കനാന്
കേഴനിയനില. ഇവനിളടെ ഒരു പനി.ഡബച്യു.ഡനി. മനാനസ്വല് ഇകല; സനാധനാരണക്കനാരക്കയ് കലനാണ്
നല്കേനാളനനാനന്നും ഇങ്ങളന കേണ്കസനാരഷര്യന്നും  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനനിലകലനാ. നമ്മള് വനിജയയ്
മലര്യളയക്കുറനിളച്ചനാളക്ക  പറയനണകലനാ,  അതുകപനാളലയനാവനികല  ഇതനിളന്റെളയനാളക്ക
സ്ഥനിതനി. കേണ്ണൂരുന്നും  കകേനാഴനികക്കനാട്ടുന്നും ബനാങ്കുകേള് പനിരനിച്ചുവനിടകപനാള് ഇതരതനില് ഒരു
പ്രകതര്യകേ കേമനനിക്കയ് കലനാണ്  നല്കനതനിനകവണനി കേണ്കസനാരഷര്യന്നും  രൂപസ്പീകേരനിച്ച
നടെപടെനി  ശേരനിയനാകണനാ  എനതുസന്നുംബനനിച്ചയ്  പരനികശേനാധനിക്കണളമനനാണയ്  എനനിക്കയ്
അഭര്യരത്ഥനിക്കുവനാനള്ളതയ്. ഞനാന്  നനിരത്തുന.

ശസ്പീ  .    ളകേ  .    കഞനിരനാമന്:  സര,  ഞനാന്  ഈ  ധനവനിനനികയനാഗ  ബനിലനിളന
പനിന്തനാങ്ങുകേയനാണയ്.   ഈ  സരക്കനാര അധനികേനാരതനില് വനയ് ഒരു വരഷന്നും തനികേയന
സനരഭതനിലനാണയ് സഭ കചെരനളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്. 60 വരഷക്കനാലളത  കകേരളതനിളല
ഭരണകേനാരര്യങ്ങളളക്കുറനിച്ചയ്  നമ്മള്  കേഴനിഞ  പ്രനാവശേര്യന്നും  ചെരച്ച  ളചെയ.  1957-ല്
അധനികേനാരതനില് വന സഖനാവയ്  ഇ.എന്നും.എസയ്.-ളന്റെ  സരക്കനാരുന്നും അതനിനകശേഷന്നും
മനാറനിമനാറനിവന  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാരുന്നും  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാരുന്നും  കൂടെനി
കകേരളതനില് ളചെയ കേനാരര്യങ്ങളളക്കുറനിച്ചയ് വനിശേദമനായനി ചെരച്ച ളചെയ. നമ്മുളടെ നനാടനിളല
കേനാരഷനികേ,  ളതനാഴനില്,  വര്യവസനായ,  വനിദര്യനാഭര്യനാസ   കമഖലകേളളയനാണയ്  ചെരച്ചയയ്
വനികധയമനാക്കനിയതയ്.  എനനാല്   രനാജര്യത്തുണനാകന  പല  പ്രശ്നങ്ങളുന്നും  പറയകമനാള്
നമ്മുളടെ  നനാടനിളല  യ.ഡനി.എഫയ്.-ഉന്നും  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ഉന്നും  തമ്മനിലള്ള   വര്യതര്യനാസളത
കറനിച്ചനാണയ്  എലനാവരുന്നും  സന്നുംസനാരനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ഉന്നും
യ.ഡനി.എഫയ്-ഉന്നും  തമ്മനിലള്ള  ശേത്രുതയനാണയ്  നമ്മുളടെ  നനാടനിളല  വനികേസനതനിനയ്
തടെസമനായനിട്ടുള്ള  പ്രധനാനളപട ഘടെകേന്നും  എനനാണയ് പറയനതയ്.  അളതനാരു ളതറ്റെനായ
ധനാരണയനാണയ്.  കേമ്മഡ്യൂണനിസയ്  സരക്കനാരുകേള് ളകേനാണ്ടുവന എലനാ  നല കേനാരര്യങ്ങളളയന്നും
ഇലനായ്മ  ളചെയന നടെപടെനികേളനാണയ് കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫയ്.    സരക്കനാര എലനാകേനാലത്തുന്നും
ളകേനാണ്ടുവനനിരുനതയ്.  അതയ് ഒറ്റെയടെനിക്കയ് മനാറ്റെനാന് കേഴനിയനാതനിരനിക്കുകമനാള് പലതരതനിലള്ള
മനാറ്റെങ്ങള്  വരുതനിളക്കനാണയ്  അതനിളന  ഇലനായ്മ  ളചെയന  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നും.
അങ്ങളനയനാണയ്  കകേരളന്നും  കകേനാണ്ഗ്രസ്സുന്നും  ബനി.ളജ.പനി.-യമനിലനാത  ഒരു  സ്ഥനിതനിയനികലയയ്
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മനാറനിയതയ്.   ഒരു  കബനാക്കയ്  പഞനായതനില്   കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ  ഭരണന്നും  ഇലനായ്മ
ളചെയ്യനാന് എല്.ഡനി.എഫയ്.  ബനി.ളജ.പനി.ക്കനാകരനാളടെനാപന്നും കൂടെനിളയനയ്  ബഹുമനാനളപട
ളകേ. മുരളസ്പീധരന് കനരളത പ്രസന്നുംഗതനിനനിടെയനില് പറഞ.  അക്കനാരര്യന്നും ഗമൗരവമനായ
പരനികശേനാധനയയ് വനികധയമനാകക്കണതനാണയ്. ശസ്പീ. ളകേ. മുരളസ്പീധരകനനാടുന്നും യ.ഡനി.എഫയ്.-കനനാടുന്നും
ബഹുമനാനളപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതനാവനികനനാടുന്നും  എനനിക്കയ്  പറയനാനള്ളതയ്,  എളന്റെ
മണലതനിളല കേനിഴകക്കയറ്റെത്തുള്ള കറ്റെനികക്കനാല്  പഞനായതനില് കേഴനിഞ പഞനായതയ്
ളതരളഞടുപനില് ജയനിച്ചതയ് എല്.ഡനി.എഫയ്. ആയനിരുന. രണ്ടുകപരക്കുന്നും തുലര്യമനായനി
സസ്പീറ്റെയ്   ലഭനിച്ചുളവങനിലന്നും എല്.ഡനി.എഫയ്.-നയ് ഭരണന്നും  ലഭനിച്ചു.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഒരു
വരഷന്നും  ഭരനിച്ചകപനാള്  അവളര  പുറതനാക്കുനതനിനകവണനി  ബനി.ളജ.പനി.-ളയയന്നുംകൂടനി
അവനിടെളത  കകേനാണ്ഗ്രസ്സുകേനാര  മുനണനിയണനാക്കനി.  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ളന്റെ  ഭരണന്നും
ഇലനായ്മ ളചെയകേയനായനിരുന അവരുളടെ ലക്ഷര്യന്നും. 

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    വനിന്ളസന്റെയ്:  സര,  തനിരുവനന്തപുരന്നും ജനിലയനിളല കനമന്നും കബനാക്കയ്
പഞനായതനില് യ.ഡനി.എഫയ്.-നന്നും എല്.ഡനി.എഫയ്.-നന്നും ഒകര സസ്പീറ്റെനാണയ്.  ബനി.ളജ.പനി.-ക്കയ്
രണയ്  സസ്പീറ്റെയ്  ലഭനിച്ചു.  അവരുളടെ  സഹനായന്നും  കൂടെനാളത  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണകൂടെളത
അവനിശേസ്വനാസതനിലൂളടെ പുറതനാക്കനാന് കേഴനിയനില എനനിരനിളക്ക സനി.പനി.എന്നും. അവനിളടെ
അവനിശേസ്വനാസപ്രകമയതനിനയ്  കനനാടസ്പീസയ്   നല്കേനി  ബനി.ളജ.പനി.യളടെ  സഹനായകതനാടുകൂടെനി
കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ ഭരണസമനിതനിളയ പുറതനാക്കനിയതയ് അങ്ങയളടെ ശദയനില്ളപടനിട്ടുകണനാ?

ശസ്പീ  .   ളകേ  .   കഞനിരനാമന്: സര, അക്കനാരര്യന്നും നനിങ്ങള് തനിരുവനന്തപുരതയ് ചെരച്ച
ളചെയ്യണന്നും.  

ശസ്പീ  .    സനി  .    ളകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്: സര, ശസ്പീ. എന്നും. വനിന്ളസന്റെയ്,  അങ്ങയ് മനാറനല്ലൂരനില്
സന്നുംഭവനിച്ചതുകൂടെനി പറയണമനായനിരുന. 

മനി  .    ളചെയരമനാന്:   ശസ്പീ.  ളകേ.  കഞനിരനാമന്  അങ്ങയളടെ  സമയമനാണയ്
നഷ്ടമനാകനതയ്. 

ശസ്പീ  .    ളകേ  .    കഞനിരനാമന്:  സര,  ഞനാന് വഴങ്ങുനനില.  അങ്ങളന കറ്റെനികക്കനാല്
പഞനായതനില്  ഇകപനാള്  ഭരണന്നും  നടെത്തുനതയ്  കകേനാണ്ഗ്രസനാണയ്;   അവനിടെളത
കവസയ്  പ്രസനിഡന്റെയ്  ബനി.ളജ.പനി. അന്നുംഗമനാണയ്;  അവര നളലനാരു മുനണനിയനാണയ്.
എളന്റെ  നനികയനാജകേ മണലതനിളല കേഥയനാണനിതയ്.  കകേനാണ്ഗ്രസ്സുകേനാര കകേരളതനിലനാളകേ
എങ്ങളനയനാളണനള്ളതയ്  നനിങ്ങള്  പരനികശേനാധനയയ്  വനികധയമനാക്കനിയനാല്  മതനി.
കകേനാണ്ഗ്രസയ് തകേരുനതനിളന ഞങ്ങളനാരുന്നും അനകൂലനിക്കുനനില. ഇന്തര്യയനില്  ഓകരനാ
സന്നുംസ്ഥനാനത്തുന്നും  കകേനാണ്ഗ്രസയ്  തകേരുനളവനയ്  പറഞനാല്  ഞങ്ങള്  അതനിളന
അനകൂലനിക്കുനനില.  ഒരു മകതതര പനാരടനി എനള്ള നനിലയനിലനാണയ് കകേനാണ്ഗ്രസനിളന
ഞങ്ങള് വനിശേസ്വസനിക്കുനതയ്.  അപനാകേതയന്നും കപനാരനായ്മയന്നും പറയനാതനിരനിക്കനാന് കേഴനിയനിളലങനിലന്നും
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കകേനാണ്ഗ്രസയ് നനിലനനില്ക്കണളമനനാണയ് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹനിക്കുനതയ്.  അതയ് ഇലനായ്മ
ളചെയനതയ് ഇടെതുപക്ഷമനാകണനാ എനയ് നനിങ്ങള് പരനികശേനാധനിക്കണന്നും.  നകരന്ദ്ര കമനാഡനി
ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ  പല തരതനിലള്ള വരഗ്ഗസ്പീയ വനിരുദ നയങ്ങള് നമ്മുളടെ രനാജര്യതയ്
നടെപനിലനാക്കളപടുകമനാള് അതനിളന ളചെറുത്തുനനിരതനാന്  ഇടെതുപക്ഷമുണനായനി; അതയ്
മലപ്പുറന്നും  ളതരളഞടുപയ്  കനനാക്കനിയനാല്  മനസനിലനാകന്നും.  മലപ്പുറന്നും  ളതരളഞടുപനില്
ഇടെതുപക്ഷതനിനയ് കവനാടയ് വരദനിക്കുകേയന്നും ബനി.ളജ.പനി.-ക്കയ് കവനാടയ് വരദനിക്കനാതനിരനിക്കുകേയന്നും
ളചെയതനിനള്ള ഒറ്റെക്കനാരണന്നും ഇടെതുപക്ഷന്നും വളളര ശേക്തമനായനി നനിനതുളകേനാണനാണയ്.  

ശസ്പീ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബനാഹനിന്നും: സര, മലപ്പുറതയ് എല്.ഡനി.എഫയ്.-നയ് 30000  കവനാടയ്
കറയകേയനാണയ് ളചെയതയ്. 

ശസ്പീ  .   ളകേ  .   കഞനിരനാമന്: സര, ഇ. അഹമ്മദനിനയ് ലഭനിച്ച കവനാടയ് കകേനാണ്ഗ്രസനിനയ്
ലഭനിച്ചനിട്ടുകണനാ; അകദ്ദഹതനിനയ് ലഭനിച്ചതനിളനക്കനാള് ഇരുപതനിനനായനിരന്നും കവനാടയ്   കറച്ചനാണയ്
നനിങ്ങള്ക്കയ് ലഭനിച്ചതയ്. മലപ്പുറതയ് മകതതരതസ്വളത സന്നുംരക്ഷനിക്കനാനന്നും ബനി.ളജ.പനി.ളയ
തടെയനാനന്നും കേഴനിഞതയ് എല്.ഡനി.എഫയ്.നനാണയ്. എല്.ഡനി.എഫയ്.ളന്റെ കവനാടയ്  വരദനിപനിക്കനാനന്നും
ബനി.ളജ.പനി.-യളടെ കവനാടയ് കറയനാനന്നും കേഴനിഞ.  യ.ഡനി.എഫയ്.-നയ് കവനാടയ് കറയകേയന്നും
ളചെയ.  ഇന്തര്യയനിലനാളകേ ഇടെതുപക്ഷ പ്രസ്ഥനാനകതനാളടെനാപന്നും കകേനാണ്ഗ്രസ്സുന്നും തകേരന
ളകേനാണനിരനിക്കുന. കകേനാണ്ഗ്രസയ് തകേരനാന് പനാടെനില എനതനാണയ് ഞങ്ങള് പറയനതയ്.
അതയ് ഗമൗരവമനായ പരനികശേനാധനയയ്  വനികധയമനാക്കണളമനയ് പറയകമനാള് ഞങ്ങള്ളക്കതനിളര
നനിങ്ങള്  ആകക്ഷപന്നും  ഉനയനിക്കുകേയനാണയ്.  അതയ്  ശേരനിയല  എനനാണയ്  പറഞതയ്.
നനിങ്ങള്  കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ  അഖനികലന്തര്യനാ  പനാരടനി  കനതൃതസ്വളത  പരനികശേനാധനിച്ചയ്
കനനാക്കണന്നും. ഇവനിളടെ പ്രസന്നുംഗനിക്കുന പ്രധനാനളപട   കനതനാക്കളനായ ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതനാമസനിനന്നും
ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര രനാധനാകൃഷ്ണനന്നും ശസ്പീ.  ളകേ.  സനി.  കജനാസഫനിനന്നും അകങ്ങനാടയ് കപനായനിക്കൂകടെ;
ഇവനിളടെ ശസ്പീ.  രകമശേയ് ളചെനനിതലയന്നും ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേനളമനാളക്ക കപനാകര?
ഇവളരനാളക്ക അവനിളടെകപനായനി  കകേനാണ്ഗ്രസനിളന നനനാക്കനാന് ശമനികക്കണതനാണയ്.
എലനാവരുന്നും  എന്തനിനനാണയ്  ഞങ്ങള്ളക്കതനിളര  കതനിരകേയറുനതയ്?  കവണളമങനില്
ശസ്പീ. രനാഹുല് ഗനാനനിളയ നനനാക്കനാന് ശസ്പീ. വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേനന്നും  ളപനായ്കക്കനാളട.
അകങ്ങനാടയ് കപനായനി അവളരളയനാളക്ക ഉപകദശേനിച്ചയ് കകേനാണ്ഗ്രസനിളന നനനാക്കനി വരനാന്
കപനാകന  പനാരലളമന്റെയ്  ളതരളഞടുപനിളലങനിലന്നും  ഇന്തര്യയനിലനാളകേ  കകേനാണ്ഗ്രസനിനയ്
നല ളപരകഫനാമന്സയ് കേനാഴ്ചവയനാന് കേഴനിയളമങനില് ഞങ്ങള്ക്കയ് സകന്തനാഷകമയള.
ഞങ്ങളനാരുന്നും അതനിളന എതനിരക്കനില.

ശസ്പീ  .    ളകേ  .    ആന്സലന്:  സര,   മണനിപ്പൂരനിളല  ഇലക്ഷനനില്   കകേനാണ്ഗ്രസയ്
ഏറ്റെവന്നും  വലനിയ  ഒറ്റെകേക്ഷനിയനാളയങനിലന്നും  ഭരണന്നും  ലഭനിച്ചനില.  ശസ്പീ.  രകമശേയ്
ളചെനനിതലയ്ക്കുപകേരന്നും  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചെനാണനിളയ  അയച്ചനിരുനളവങനില്  ചെനിലകപനാള്
ഭരണന്നും ലഭനിക്കുമനായനിരുന.  
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ശസ്പീ  .    ളകേ  .    കഞനിരനാമന്:  സര,  അതനിളനക്കുറനിച്ചയ്  ഞനാന്  പറയനാന്
കപനാകകേയനാണയ്. കകേനാണ്ഗ്രസയ് അങ്ങളന തകേരുനതനില് ഞങ്ങള്ക്കയ് സകന്തനാഷമനില
എനമനാത്രമല  ഇക്കഴനിഞ  ളതരളഞടുപനില്  യ.പനി.യനിലനാണയ്  അവരക്കയ്  വലനിയ
തകേരച്ച  കനരനിടതുന്നും  ബനി.ളജ.പനി.ക്കയ്  വലനിയ  മുകനറ്റെമുണനാക്കനാന്  കേഴനിഞതുന്നും.
മണനിപ്പൂരനിലന്നും  പഞനാബനിലളമനാളക്ക  കകേനാണ്ഗ്രസനിനയ്  ഒറ്റെയയ്  ജയനിക്കനാന്  കേഴനിഞ.
അതുകപനാളല കഗനാവയനിലന്നും കകേനാണ്ഗ്രസനിനയ് ഒറ്റെക്കക്ഷനി എന നനിലയനില് ഭൂരനിപക്ഷന്നും
കനടെനാന്  കേഴനിഞ.  പകക്ഷ  രണയ്  സ്ഥലത്തുന്നും  അവരക്കയ്  മനനിസഭയണനാക്കനാന്
കേഴനിഞനില;  അതനിനയ് കേനാരണന്നും കകേന്ദ്ര കകേനാണ്ഗ്രസയ് കനതൃതസ്വതനിളന്റെ കേഴനിവകകേടുന്നും
അവരുളടെ  ഇടെളപടെല്  ഇലനായ്മയമനാളണനയ്  അവര  പരസര്യമനായനി  പറഞ.  അതയ്
തളനയനാണയ്  ഞങ്ങളുന്നും കനരകത  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതനാനനനന്നും പറഞതയ്.
അലനാളത  കകേനാണ്ഗ്രസനിളന  ആകക്ഷപനിക്കനാന്  കവണനി  പറഞതല.   നനിങ്ങളുളടെ
കകേന്ദ്രകനതൃതസ്വന്നും  ബനി.ളജ.പനി.ക്കയ്  അടെനിയറവയ്   വയ്ക്കുന.  അതയ്  നനിങ്ങള് പരനികശേനാധനയയ്
വനികധയമനാക്കണന്നും എനമനാത്രകമ ഞങ്ങള് പറഞനിട്ടുള. കേഴനിഞ ളതരളഞടുപനില്
നനിങ്ങള് പഞനാബനില് ഒറ്റെയയ് ജയനിച്ചു.  കഗനാവയനിലന്നും മണനിപ്പൂരനിലന്നും ഒറ്റെക്കക്ഷനിയനാകേനാന്
കേഴനിഞ.  എനനാല്  ബനി.ളജ.പനി.-യളടെ  ഇടെളപടെല്മൂലന്നും  നനിങ്ങള്ക്കയ്  അവനിളടെ
ഭരനിക്കനാന് കേഴനിഞനില എനതയ് സതര്യമനാണയ്.   അതയ്  പരനികശേനാധനയയ് വനികധയമനാക്കനി
ഭനാവനിയനിളലങനിലന്നും  തനിരുതനാന്  തയ്യനാറനാകേണളമനയ് മനാത്രകമ എനനിക്കയ് അതനിളനക്കുറനിച്ചയ്
പറയനാനള. നമ്മുളടെ രനാജര്യതയ് ബനി.ളജ.പനി.  വരുതനിവയ്ക്കുന ആപതനിളനക്കുറനിച്ചയ്
നനിങ്ങള്ക്കയ് പറഞതകരണ ആവശേര്യമനില.  അതയ് ഇവനിളടെ എലനാവരക്കുന്നും അറനിയനാന്നും.
ആപതയ് തടെയനാന് അപ്പുറത്തുന്നും ഇപ്പുറത്തുന്നും ഇരുനതുളകേനാണ മനാത്രന്നും കേഴനിയനില എനറനിയനാന്നും.
അതനിനയ് ഇന്തര്യയനിളല മകതതര കേക്ഷനികേളളളയലനാന്നും കൂടനികയനാജനിപനിക്കണന്നും.  അതനിനയ്
കകേനാണ്ഗ്രസയ്  മുന്കേളയ്യടുക്കണളമനള്ളതയ്  ളകേനാണനാണയ്  ഞങ്ങള്  ഇക്കനാരര്യന്നും
പറയനതയ്. ബഡ്ജറ്റെനില് അവതരനിപനിച്ച കേനാരര്യങ്ങളനില് ഏതനിളനയനാണയ് നമുക്കയ് എതനിരക്കനാന്
കേഴനിയനതയ്;  ഇനളത  മനാതൃഭൂമനി  ദനിനപത്രതനില്  കകേരളതനില്  വനിലക്കയറ്റെന്നും
പനിടെനിച്ചുനനിരതനിയ കേനാരര്യങ്ങളളക്കുറനിച്ചയ്  ഒരു പ്രധനാനളപട വനാരതയണയ്.  അതയ് ഈ
ഗവണ്ളമന്റെനിളന  സന്നുംബനനിച്ചുള്ളതനാണയ്. ഈ ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ  ഒനനാന്നും വനാരഷനികേന്നും
ആകഘനാഷനിക്കുന ദനിവസന്നും നമ്മുളടെ  നനാടനിളല വനിലക്കയറ്റെന്നും പനിടെനിച്ചുനനിരതനാന്,  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്
അരനിയളടെ  വനില പനിടെനിച്ചുനനിരതനാന് സരക്കനാര കേനാണനിച്ച ശുഷ്കനാന്തനിളയക്കുറനിച്ചനാണയ്
മനാതൃഭൂമനി ദനിനപത്രതനില് ഇനയ് എഴതനിയനിരനിക്കുനതയ്.  അതനിളനയനാകണനാ നനിങ്ങള്
എതനിരക്കുനതയ്;  എന്തനിനനാണയ്  നനിങ്ങള് എതനിരക്കുനതയ്?  നനികതര്യനാപകയനാഗ സനാധനങ്ങളുളടെ
വനില രൂക്ഷമനായ സനാഹചെരര്യതനിലനാണയ് ഈ  സരക്കനാര അധനികേനാരതനില് വനതയ്.
അധനികേനാരതനില് വനകപനാള് കചെരന നനിയമസഭനാ സകമ്മളനതനില്  നനിങ്ങള് പറഞ
കേനാരര്യങ്ങള് ഞങ്ങള്ക്കയ് ഓരമ്മയണയ്. രൂക്ഷമനായ അഭനിപ്രനായ വര്യതര്യനാസങ്ങളുണനായനിരുന.
ആ  അഭനിപ്രനായ  വര്യതര്യനാസന്നും  പരനിഹരനിക്കനാന്  കേഴനിയനാത   അവസരതനില്  ഈ
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സരക്കനാര ശേക്തമനായനി ഇടെളപടയ്  നനികതര്യപകയനാഗ സനാധനങ്ങളുളടെയന്നും അരനിയളടെയന്നും
വനില കറയനാന് കേഴനിഞതനില് ഒനനാന്നും വനാരഷനികേന്നും ആകഘനാഷനിക്കുന ഈ അവസരതനില്
ഞങ്ങള്ക്കയ്  സകന്തനാഷമുണയ്.  അതയ്  നമ്മുളടെ  നനാടനിളല  ദനിനപത്രക്കനാളരലനാന്നും
പറഞളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  

വനികേസന  രന്നുംഗത്തുണനായ  കനടളതക്കുറനിച്ചയ്  പരനികശേനാധനിച്ചയ്  കനനാക്കണന്നും.
ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനി കഡനാ. ടെനി. എന്നും. കതനാമസയ് ഐസക്കുന്നും ളപനാതുമരനാമതയ് വകപ്പുമനനിയന്നും
കചെരളനടുത തസ്പീരുമനാനതനിളന്റെ ഫലമനായനി  ധനാരനാളന്നും കറനാഡുന്നും പനാലങ്ങളുന്നും നമ്മുളടെ
നനാടനില് വന.   കേഴനിഞ  സരക്കനാര ഒനന്നും ളചെയനിളലനയ്  ഞങ്ങള് പറയനനില.
കേഴനിഞ  സരക്കനാര കറനാഡുന്നും പനാലങ്ങളുന്നും നനിരമ്മനിച്ചതനിളന്റെ തുടെരച്ചയനാണനിതയ്.   പകക്ഷ
ഈ  സരക്കനാര അധനികേനാരതനില് വനകപനാള് നനിങ്ങള്  വരുതനിവച്ച സനാമതനികേ
പ്രതനിസനനിയനില്നനിനന്നും കേരകേയറനി എത്ര കറനാഡുകേളുന്നും പനാലങ്ങളുന്നും നമ്മുളടെ നനാടനില്
നനിരമ്മനിച്ചുളവന കേനാരര്യന്നും  നനിങ്ങളളലനാന്നും ഓരകക്കണതനാണയ്. 3000 കകേനാടെനി രൂപയനാണയ്
കേരനാറുകേനാരക്കയ്  നല്കേനാനണനായനിരുനതയ്.  കേഴനിഞ ഡനിസന്നുംബര 31 വളരയള്ള എലനാ
കടെനിശനികേയന്നും  ളകേനാടുത്തുതസ്പീരത്തു.  അതനിനകശേഷമുള്ള  തുകേ  ബജറ്റെയ്  സകമ്മളനന്നും
കേഴനിഞയടെളന നല്കളമനനാണയ്  ബഹുമനാനളപട  ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനി പരസര്യമനായനി
പറഞതയ്.  കേരനാറുകേനാര സകന്തനാഷനിക്കുകേയനാണയ്.  കേരനാറുകേനാര മനനിമനാളര കേനാണനാന്
കപനാകകേയനാണയ്.  എനനാല്  ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനിയനായനാലന്നും  ളപനാതുമരനാമതയ്
വകപ്പുമനനിയനായനാലന്നും  കേരനാറുകേനാരുമനായനി  ബനമനിലനാതതുളകേനാണയ്   അവളര  കേനാണനാന്
ഇഷ്ടളപടുനനില. ഒറ്റെക്കരനാറുകേനാരക്കുന്നും കടെനിശനികേ വയനില  എനപറഞനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
നനിങ്ങള്  ഭരനിച്ച  കേനാലതയ്  എന്തനായനിരുന  നമ്മുളടെ  നനാടനിളല  അവസ്ഥ;  പടയ
കമളയളടെ  കേനാരര്യന്നും  എടുതനാല്  മതനി.  ഇനളല ഇടുക്കനിയനില് അയ്യനായനിരതനില്പരന്നും
ആളുകേള്ക്കയ്   പടയന്നും  ളകേനാടുത്തു.  കേഴനിഞയനാഴ്ച  എളന്റെ ജനിലയനായ കേനാസരകഗനാഡയ്
2900-ല്പരന്നും  ആളുകേള്ക്കയ്  പടയന്നും  ളകേനാടുത്തു. അതയ്  നനിങ്ങള്  ളകേനാടുതതുകപനാളലയല.
നനിങ്ങള്  അനയ്  എറണനാകളത്തുന്നും  പതനന്നുംതനിടയനിലന്നും  തനിരുവനന്തപുരത്തുന്നും
കേനാസരകഗനാഡുമുള്ള 4000 കപരക്കയ് പടയന്നും ളകേനാടുത്തു.   ഭൂമനിളയവനിളടെ,  ആളളവനിളടെ
എനകചെനാദനിച്ചനാല് ആരക്കുമറനിയനില.   എനനാല്  മനിനനിഞനാനയ് മുഖര്യമനനിയന്നും റവനഡ്യൂ
വകപ്പുമനനിയന്നും  കേനാസരകഗനാഡയ്  വനയ്  മൂവനായനിരന്നും  കപരക്കയ്  അവര  വസ്പീടെയ്  ളകേടനി
തനാമസനിക്കുന  സ്ഥലതനിളന്റെ  പടയമനാണയ്  ളകേനാടുതതയ്.  വരഷങ്ങളനായനി  അവനിളടെ
തനാമസനിക്കുനവരക്കയ്  പടയമനിലനാളത  ഒരു  കേനാരര്യവന്നും  നടെതനാന്  കേഴനിയനനില.
അങ്ങളനയള്ള അവസരതനില് പടയന്നും  ലഭനിച്ചതനില് അവരക്കയ് തൃപ്തനിയനായനി. ഇനളല
ഇടുക്കനിയനില്  ളകേനാടുതതുന്നും നനാളള കേണ്ണൂരനില്  ളകേനാടുക്കുനതുന്നും  അങ്ങളന തളനയനാണയ്.
ഇടുക്കനിയനില്  നനാകലക്കര  ഭൂമനിയളടെ  പടയന്നും  ഒരനാള്ക്കയ്   നല്കേനി.  വരഷങ്ങളനായനി
അവരതയ്  പനാരമരര്യമനായനി  കകേവശേന്നും   വച്ചനിരുന ഭൂമനിയനായനിരുന.   യ.ഡനി.എഫയ്.
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സരക്കനാരനിനയ് ഒരനാള്ക്കുകപനാലന്നും പടയന്നും  നല്കേനാന് കേഴനിഞനിടനില. പടയകമള നടെതനി
ആയനിരക്കണക്കനിനയ് ആളുകേള്ക്കയ് പടയന്നും  നല്കേനി;  പകക്ഷ  പടയമലനാളത ഭൂമനിയനില.
കറനാകഡനാ പനാലങ്ങകളനാ ഒനന്നും കനനാക്കനാളത എലനായനിടെത്തുന്നും പടയന്നും ളകേനാടുത്തുളവനതനാണയ്
പ്രധനാനളപട കേനാരര്യന്നും.  നമ്മുളടെ  നനാടനിളല ആളുകേള്ക്കയ് ഭൂമനിയനില എനതയ് പ്രധനാനളപട
ഒരു ഘടെകേന്നും തളനയനാണയ്.  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുകമനാള് അവരക്കുണനാകന സകന്തനാഷമുണയ്.
അവര  എല്.ഡനി.എഫയ്.   സരക്കനാരനിളന ശനാഘനിക്കുകേയനാണയ്.  

ആകരനാഗര്യ രന്നുംഗളത സന്നുംബനനിച്ചയ് നനിങ്ങള് രണയ് അടെനിയന്തരപ്രകമയന്നും ളകേനാണ്ടുവന.
ആകരനാഗര്യ രന്നുംഗളത വലനിയ കേനാരര്യങ്ങളളക്കുറനിച്ചനാണയ് നനിങ്ങള് പറയനതയ്.  42 കപര
മരനിച്ചുകപനായനി  എനനാണയ്  ഇനലളത അടെനിയന്തരപ്രകമയതനില് പറഞതയ്.   കേഴനിഞ
യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാരനിളന്റെ ഭരണകേനാലതയ് അഞയ് ളകേനാലന്നും ളകേനാണയ് കകേരളതനില്
ളഡങനിപനനി, എച്ചയ്1 എന്1 എനനിവ വനയ് മരനിച്ചവരുളടെ കേണക്കയ് എളന്റെ കേയ്യനിലണയ്.
നൂറുകേണക്കനിനനാളുകേള്  മരനിച്ച  സന്നുംഭവന്നും  നമ്മുളടെ  നനാടനിലണനായകപനാള്  42  കപര
മരനിച്ചതനില്  സകന്തനാഷമല, അതയ് ഏറ്റെവന്നും വലനിയ ദുശഃഖന്നും തളനയനാണയ്; അതയ് ഇലനായ്മ
ളചെകയ്യണതനായനിരുന;  പകക്ഷ  നമ്മുളടെ  നനാടനില്   നൂറുകേണക്കനിനനാളുകേള്  മരനിച്ച
സനാഹചെരര്യതനില്നനിനന്നും  മരണന്നും കറച്ചുളകേനാണ്ടുവരനാന് കേഴനിഞളവനതനാണയ്   പ്രധനാനളപട
കേനാരര്യന്നും.  അങ്ങളന നമ്മുളടെ നനാടെയ് നനനാക്കുന  ബഡ്ജറ്റെനാണയ് ബഹുമനാനളപട മനനി
അവതരനിപനിച്ചതയ്  എനനാണയ് എനനിക്കയ്  അതനിളനക്കുറനിച്ചയ്  പറയനാനള്ളതയ്.  ബഹുമനാനളപട
മനനികയനാടെയ്  എനനിളക്കനാരു  കേനാരര്യന്നും  പറയനാനള്ളതയ്,  എന്നും.എല്.എ.മനാരുളടെ  ആസനി
വനികേസന ഫണനിനയ് ളസകകടറനിയറ്റെനിളല ഓകരനാ വകപനിനന്നും അകപക്ഷ  നല്കേനിളയങനില്
മനാത്രകമ അന്നുംഗസ്പീകേനാരന്നും ലഭനിക്കൂളവനതനാണയ് പ്രധനാനളപട ഒരു വസ്തുത. ഇതയ്  ഏറ്റെവന്നും
വലനിയ  ദുരനിതമനാണയ്.  10  കകേനാടെനി  രൂപ  വളരയള്ള  എന്നും.പനി.  ഫണനിനയ്  എ.എസയ്.
നല്കേനാനള്ള  അധനികേനാരന്നും  ജനിലനാ  കേളക്ടരക്കനാണയ്.  അതുകപനാളല  എന്നും.എല്.എ.
ഫണനിനന്നും എ.എസയ്. നല്കേനാന് ജനിലനാ കേളക്ടരക്കയ് അധനികേനാരന്നും ളകേനാടുക്കണളമനനാണയ്
ബഹുമനാനളപട  ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനികയനാടെയ്  എനനിക്കയ്  അഭര്യരത്ഥനിക്കനാനള്ളതയ്.
5 കകേനാടെനി രൂപയനാണയ്  എന്നും.എല്.എ.-മനാരക്കയ്   20  വരക്കുകേള്ക്കനായനി നല്കനതയ്.
ഓകരനാ  വരക്കനിനന്നും  ശേരനാശേരനി  25  ലക്ഷന്നും  രൂപയനാണയ്.  25  ലക്ഷന്നും  രൂപയളടെ
വരക്കനിനകവണനി  വനിദര്യനാഭര്യനാസ വകപയ്,  ളപനാതുമരനാമതയ്  വകപയ്  അവസനാനന്നും  ധനകേനാരര്യ
വകപയ്  എനനിവനിടെങ്ങളനിളലനാളക്ക കേയറനിയനിറങ്ങണന്നും. 

ധനകേനാരര്യവന്നും കേയറുന്നും വകപ്പുമനനി (  കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്  ): സര,
ഈ പറഞ സ്ഥനിതനിവനികശേഷന്നും ഒഴനിവനാക്കുനതനിനനായനി ജനിലനാതലതനില് ഭരണനാനമതനിയന്നും
സനാകങതനികേനാനമതനിയന്നും  നല്കനതനിനള്ള  തസ്പീരുമനാനന്നും  എടുത്തുളവനയ്  ഇവനിളടെ
പറഞതനാണയ്.



406 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 23, 2017

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള  : സര, ആസനി വനികേസന ഫണനില് 20 കപ്രനാജക്ടുകേളനാണയ്
നല്കനതയ്. അതയ് 30 കപ്രനാജക്ടുകേളനായനി വരദനിപനിക്കുനതനിനള്ള നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണന്നും.

കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്  : സര, അതയ് തല്ക്കനാലന്നും ഉകദ്ദശേനിക്കുനനില.
ളകേനാച്ചുളകേനാച്ചു  പ്രവൃതനികേള്  എനള്ളതല,  5  കകേനാടെനി  രൂപയളടെ  പ്രവൃതനിയനാണയ്
അനവദനിക്കുനതയ്.  അതയ്  5  ലക്ഷന്നും  രൂപ,  10  ലക്ഷന്നും  രൂപ  എനനാക്കനി  മനാകറ്റെണ.
ഓകരനാ  വരഷന്നും  കേഴനിയകന്തനാറുന്നും  കൂടനിക്കൂടനി  ഇവനിളടെളയതനി.   തല്ക്കനാലന്നും  ഇവനിളടെ
നനില്ക്കളട.    

ശസ്പീ  .    ളകേ  .    കഞനിരനാമന്  : സര,  ജനിലനാതലതനില്  അനമതനി  നല്കനതയ്
ഏറ്റെവന്നും പ്രധനാനളപട ഒരു കേനാരര്യമനാണയ്.  അതനില് എളന്തങനിലന്നും അപനാകേതയളണങനില്
പരനികശേനാധനിച്ചനാല്  മതനി.  ശസ്പീ.  ളകേ.  എന്നും.  മനാണനിയനാണകലനാ  മുന്പയ്  നമുക്കനിതയ്
നല്കേനിയതയ്.  ഞങ്ങള് അതയ് ഓരക്കുന.  പളക്ഷ,  അതയ്  കഡനാ.  ടെനി.  എന്നും.  കതനാമസയ്
ഐസക്കുന്നും നനനായനി  നടെത്തുന്നൂളവനതയ് ഒരു പ്രധനാനളപട കേനാരര്യമനാണയ്.  കകേരളതനിളല
തകേരന വര്യവസനായ രന്നുംഗന്നും പുഷ്ടനിളപടുതനാന് ഈ  സരക്കനാര എളന്തനാളക്ക ളചെയ?
13  ളപനാതുകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങള്  ലനാഭതനിലനായനി.  അളതനാളക്ക  പ്രധനാനളപട
കേനാരര്യമകല?  എളന്റെ  നനികയനാജകേ  മണലതനിളല  പ്രധനാനളപട  വര്യവസനായമനായ
ളടെക്സൈയ്കറ്റെല് മനില് കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാര അധനികേനാരതനില് വനകപനാള്
പൂടനിയതനാണയ്.  അനളത വര്യവസനായ വകപ്പുമനനിളയയന്നും  മുഖര്യമനനിളയയന്നും  കേണയ്
ഞനാന് എത്രകയനാ പ്രനാവശേര്യന്നും ആ സ്ഥനാപനന്നും തുറക്കണളമനയ്  ആവശേര്യളപടതനാണയ്.
ഈ  സരക്കനാര  അധനികേനാരതനില്  വനകപനാള്  വര്യവസനായ  വകപ്പുമനനിളയയന്നും
മുഖര്യമനനിളയയന്നും  കേണയ്  ആവശേര്യളപടതനിളനത്തുടെരനയ്  ആ  സ്ഥനാപനന്നും  തുറക്കനാന്
തസ്പീരുമനാനനിച്ചു.  ഓണതനിനമുമയ്  അതയ്  തുറക്കുകേയനാണയ്.  ബഹുമനാനളപട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതനാവനിളന്റെ  മണലതനിലന്നും  പനിണറനായനിയനിലമുള്ള ളടെക്സൈയ്കറ്റെല്  മനില്ലുകേളുന്നും  തുറക്കുളമനനാണയ്
പറഞതയ്.  അങ്ങളന വര്യവസനായ രന്നുംഗന്നും, ളതനാഴനില് കമഖല, ആകരനാഗര്യ കമഖല, പനാരപനിടെ
കമഖല  തുടെങ്ങനിയ  എലനാ  രന്നുംഗവന്നും  പുഷ്ടനിളപടുത്തുന  ഒരു  സരക്കനാരനാണയ്  ഇതയ്.
ഞനാന് നനിരത്തുന

ശസ്പീ  .    ളകേ  .    എന്നും  .    മനാണനി  : സര,  ഞനാന്  ഈ  ധനവനിനനികയനാഗ  ബനിലനിളന
എതനിരക്കുന. നനിയമസഭ പനാസനാക്കുന ധനന്നും ളചെലവനിടുന കേനാരര്യതനില് യനാളതനാരു
തതസ്വദസ്പീക്ഷയന്നും പനാലനിക്കനാത ഒരു  സരക്കനാരനാണനിതയ്.  കേരഷകേരുളടെ തനാല്പരര്യങ്ങള്
ഈ സരക്കനാര പരനിഗണനിക്കുനനില.  കേടുത അവഗണനയനാണയ് കേരഷകേരക്കുകനളര
ഉണനായനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇരവനിപുരന്നും  എന്നും.എല്.എ. ശസ്പീ.  എന്നും.  നമൗഷനാദയ്  ഭന്നുംഗര്യന്തകരണ
എനനിളക്കതനിളര പറയകേയണനായനി.  കേരഷകേരക്കുകനളര മുതലക്കണ്ണസ്പീര ളപനാഴനിക്കുകേ
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മനാത്രമനാണയ്  13  ബജറ്റെയ്  അവതരനിപനിച്ചവര നടെതനിയനിട്ടുള്ളളതനയ്  പറഞ.  ഞനാന്
കേരഷകേരക്കുകവണനി മുതലക്കണ്ണസ്പീളരനാനന്നും  ളപനാഴനിച്ചനിടനില.  ഞനാന്  യഥനാരത്ഥതനില്
കേരഷകേളര  സഹനായനിളച്ചനാരു  വര്യക്തനിയനാണയ്.  മനനിയനായനിരനിളക്ക  കേരഷകേരക്കയ്
ളചെയ്യനാവന  മുഴവന്  ഉപകേനാരങ്ങളുന്നും  ളചെയതനില്  എനനിക്കയ്  വലനിയ  സന്നുംതൃപ്തനിയണയ്.
അളതനാളക്ക ഇരവനിപുരന്നും എന്നും.എല്.എ.ളയനാളക്ക പഠനിച്ചനാല്  നനനായനിരനിക്കുന്നും. ഞനാന്
ഉപകദശേനിക്കുകേയല; ഞനാന് ഈ സഭയനില് കേഴനിഞ 50 വരഷക്കനാലന്നും ശേബ്ദന്നും മുഴക്കനിയതയ്
കൃഷനിക്കനാരക്കുകവണനിയനായനിരുന.  1980-ല്  ഇന്തര്യയനിലനാദര്യമനായനി  കേരഷകേളതനാഴനിലനാളനി
ളപന്ഷന് നല്കേനി. അതനിനകശേഷമുള്ള 32 വരഷതനിനനിടെയയ് എത്രകയനാ ഗവണ്ളമന്റു
കേളുണനാളയങനിലന്നും  കേരഷകേളര പരനിഗണനിച്ചനില.  32  വരഷതനിനകശേഷന്നും  2012-ല്
കേരഷകേ ളപന്ഷന്  നല്കേനാന് ഞനാന് വസ്പീണ്ടുന്നും ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനിയനായനി വകരണനിവന.
ഇനന്നും ആ 1,000 രൂപ അനവദനിച്ചതയ് കേരഷകേര നനനികയനാളടെ സരനിക്കുനണയ്.  

ധനകേനാരര്യവന്നും കേയറുന്നും വകപ്പുമനനി (  കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്  ): സര,
കേരഷകേ ളപന്ഷന് ശസ്പീ.  മുലക്കര രതനാകേരന് കൃഷനി വകപ്പുമനനിയനായനിരുനകപനാള്
ആരന്നുംഭനിച്ചതനാണയ്.  

ശസ്പീ  .    ളകേ  .    എന്നും  .    മനാണനി  : സര,  കേരഷകേ ളപന്ഷളന സന്നുംബനനിച്ചയ് എനനിക്കയ്
അഭനിമനാനമുണയ്.  ശസ്പീ.  മുലക്കര  രതനാകേരനന്നും  അതനിളന്റെ  കകേനാണ്ട്രേനിബഡ്യൂഷനണയ്,
ഇളലനയ്  ഞനാന്  പറയനനില.  പനാകന്റെഷന്  ടെനാക്സൈയ്  എടുത്തുകേളഞതുന്നും കേനാരഷനികേ
വരുമനാനതനികനല് ആദനായ നനികതനിയണനായനിരുനതയ്  ഒഴനിവനാക്കനിയതുന്നും റബ്ബര വനില
85  രൂപയനികലക്കയ് തനാഴ്ന്നകപനാള്  65  രൂപ സബ്സനിഡനി  നല്കേനിളക്കനാണയ്  150  രൂപ
മനിനനിമന്നും വനില പ്രഖര്യനാപനിച്ചയ് റബ്ബര വനില സ്ഥനിരതനാ പദതനി നടെപനിലനാക്കനിയതുന്നും ഞനാന്
ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനിയനായനിരുനകപനാഴനാണയ്. ഇനയ് രനാവനിളല കേശുവണനി വര്യവസനായളത
പറ്റെനിയനായനിരുനകലനാ ചെരച്ച. ശസ്പീ. എന്നും. നമൗഷനാദയ് ഒരു കേനാരര്യകമനാരക്കണന്നും, അങ്ങയളടെ
പ്രകദശേളത  പ്രധനാന  വനിളയനായ  കേശുവണനി  വര്യവസനായതനിലണനായ  തകേരച്ച.
പനാകന്റെഷന് സനാറ്റെസയ് എടുത്തുകേളഞനിരുന. പനി.  ടെനി.  ചെനാകക്കനാ 1960-ളല കേനാരഷനികേ
പരനിഷ്കരണ നനിയമതനില് കേശുവണനിളയ  പരനിധനിയനില് നനിളനനാഴനിവനാക്കനി. 1969-ളല
മനാരക്സൈനിസയ്  സരക്കനാര അധനികേനാരതനില് വനകപനാള് ശസ്പീമതനി ളകേ. ആര. ഗമൗരനിയമ്മ
ആ എക്സൈന്നുംപ്ഷന് റദ്ദനാക്കനി.  പനിനസ്പീടെയ് നനിയമ പരനിഷ്കരണ കേമ്മസ്പീഷളന്റെ ളചെയരമനാളനനള്ള
നനിലയനില് ഞനാന് മുകനനാട്ടുവച്ച ശേനിപനാരശേയളടെ അടെനിസ്ഥനാനതനില് പുതനിയ നനിയമന്നും
ളകേനാണ്ടുവനയ് വസ്പീണ്ടുന്നും കേശുമനാവയ് കൃഷനിളയ പരനിധനിയനില് നനിളനനാഴനിവനാക്കുകേയണനായനി.
ഇക്കനാരര്യങ്ങളളനാളക്ക ശസ്പീ. എന്നും. നമൗഷനാദയ് പഠനിച്ചനാല് ളകേനാള്ളനാന്നും.  നനാണര്യവനിള  കൃഷനി
ളചെയന  കതനാടങ്ങളനില്  5  ശേതമനാനന്നും  വനിസ്തൃതനിയനില്  മറ്റെയ്  കൃഷനി  ളചെയ്യനാന്
അനവദനിച്ചതുന്നും വളതനിനയ് കകേന്ദ്ര സബ്സനിഡനി പനിന്വലനിച്ചകപനാള്  Value Added
Tax (VAT) ഒഴനിവനാക്കനിളക്കനാടുതതുന്നും   നനാളനികകേര  കേരഷകേളര  സഹനായനിക്കനാന്



408 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 23, 2017

ളകേനാപ്രയളടെയന്നും ളവളനിളച്ചണ്ണയളടെയന്നും കമലണനായനിരുന  VAT  ഒഴനിവനാക്കനിളക്കനാടുതതുന്നും
ളനല്കേരഷകേളര സഹനായനിക്കനാന് ളനലനിളന്റെ സന്നുംഭരണ വനില വരദനിപനിച്ചതുന്നും ഞനാന്
ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനിയനായനിരുനകപനാഴനാണയ്.  നനിങ്ങള് സന്നുംഭരണവനില നനാളനിതുവളരയനായനി
മുടെക്കനിയനിടനിരനിക്കുകേയനാണയ്. എത്രകയനാ മനാസങ്ങളനായനി സന്നുംഭരണ വനില  നല്കേനിയനിടനില.
കക്ഷമ  ളപന്ഷന്,  ളനലയ് ല്ല്  സന്നുംഭരണന്നും,  മനാരക്കറ്റെയ്  ഇന്റെരളവന്ഷന്  എനനിവയയ്
ബഡ്ജറ്റെനില് തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുകണനാ;  ബഡ്ജറ്റെനില് പ്രഖര്യനാപനിച്ച പദതനികേള്ളക്കനാളക്ക
തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുകണനാ? ബഡ്ജറ്റെനില്  കേമ്മനി  കറച്ചുകേനാണനിക്കനാന്കവണനി
ആവശേര്യമനായ  തുകേ  വകേയനിരുത്തുകേയനില. ഇകപനാള്  362  കകേനാടെനി  രൂപയളടെ
ഉപധനനാഭര്യരത്ഥന  വനനിട്ടുണയ്.  കേമ്മനി  കറച്ചുകേനാണനിക്കനാന്കവണനി  ഒറനിജനിനല്
ബഡ്ജറ്റെനില്  ആവശേര്യമനായ  തുകേ  വകേയനിരുതനിയനില.  പനിനസ്പീടെയ്  സപനിളമന്റെറനിയനായനി
ളകേനാണ്ടുവരനികേയനാണയ്.  ബഡ്ജറ്റെനില്  പ്രഖര്യനാപനിച്ച  പദതനികേള്  കേനിഫ്ബനിവഴനി
നടെപനിലനാക്കുളമനനാണയ്  ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനി  പറയനതയ്.  പ്രവനാസനി  ചെനിടനിയളടെ
ളസകേഡ്യൂരനിറ്റെനി  തുകേ  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനികക്ഷപനിക്കുളമനനാണയ്  അകദ്ദഹതനിളന്റെ  പ്രസനാവന.
2015-ല്  പ്രവനാസനി  ചെനിടനി  നടെതനാനള്ള  അനവനാദന്നും  ഞനാന്  ധനകേനാരര്യ
വകപ്പുമനനിയനായനിരുനകപനാഴനാണയ് സമനാദനിച്ചതയ്. മളറ്റെലനാ കേനാരര്യങ്ങളുന്നും പൂരതനിയനാക്കനിയനിരുന.
എനനാല്  ഇവനിളടെ  കേനിഫ്ബനി  നനികക്ഷപതനിനയ്  റനിസരവയ്  ബനാങനിളന്റെ  അനമതനി
വനാങ്ങനികയനാ;  വനാങ്ങനിയനിടനില.  അതനിനയ്  സരക്കനാരനിനയ്  കേഴനിഞനിടനില.   ജനനിക്കനാത
കഞനിളന്റെ ജനാതകേളമഴതനിയനിടയ്   എളന്തങനിലന്നും കേനാരര്യമുകണനാ?  റനിസരവയ്  ബനാങനിളന്റെ
അനവനാദന്നും  വനാങ്ങനാളതയനാണയ്  ഈ  വലനിയ  പ്രഖര്യനാപനങ്ങളളനാളക്ക  നടെത്തുനതയ്.
നമ്മുളടെ  സ്കൂളുകേളളനാളക്ക  കഹളടെക്കയ്  ആക്കനാനള്ള  ളചെലവനികലയയ്  കേനിഫ്ബനി  വഴനി
1000  കകേനാടെനി  രൂപ  ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ്.   ഇന്തര്യയനിളല
എലനാ സ്കൂളുകേളുന്നും കഹളടെക്കയ് ആക്കുനതനിനയ് ഒരു കകേന്ദ്രനാവനിഷ്കൃത പദതനിയണയ്. അതയ്
മറനകപനാകയനാ;  ആ  കകേന്ദ്രനാവനിഷ്കൃത  പദതനിയനില്ക്കൂടെനി  നമുക്കനാവശേര്യമനായ  തുകേ
വനാങ്ങനിളയടുതയ് പ്രകയനാജനളപടുത്തുനതനിനപകേരന്നും 1000 കകേനാടെനി രൂപ വനായ്പളയടുക്കു
ളമളനനാളക്ക എന്തനിനനാണയ്  പറയനതയ്?   ഇങ്ങളനളയനാളക്കയള്ള സസ്വപ  പദതനികേളളനാളക്ക
കേനാണുകമനാള്  വനാസവതനില്  അത്ഭുതന്നും  കതനാനനികപനാകകേയനാണയ്.  ജനി.എസയ്.ടെനി.
നനിയമന്നും  ഇന്തര്യയനിളല  പകതനാളന്നും  സന്നുംസ്ഥനാനങ്ങള്  നടെപനിലനാക്കനിക്കഴനിഞ.  അതയ്
പനാസനാക്കനാന്  കവണനിയനാണയ്  സഭ  അടുത  മനാസന്നും  8-ാം  തസ്പീയതനി  കൂടുനതയ്.
അങ്ങളനയനിരനിളക്ക  ജനി.എസയ്.ടെനി.  നടെപനിലനാക്കനാന്  സഭ  കേഴനിഞയ്  ഞങ്ങളളനാരു
ഓരഡനിനന്സയ് ളകേനാണ്ടുവരുളമനയ് ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനി പ്രഖര്യനാപനിക്കുകേയണനായനി.
അതയ് വളളര കമനാശേമകല? 

കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്  : സര, അങ്ങയ് പറഞതയ് വസ്തുതനാവനിരുദമനാണയ്.
ഞനാനതയ് എവനിളടെ, എകപനാള് പറഞളവനയ് അങ്ങയ് വര്യക്തമനാക്കനിയനാല് ളകേനാള്ളനാന്നും.  
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ശസ്പീ  .    ളകേ  .    എന്നും  .    മനാണനി  : സര,  വസ്തുതനാ  വനിരുദമനാളണങനില്  ഞനാനതയ്
പനിന്വലനിക്കനാന്നും.  ഇതയ്  കേഴനിഞനാല്  ഓരഡനിനന്സനായനി  ളകേനാണ്ടുവരുളമനയ്  പത്രതനില്
റനികപനാരടയ് കേണ്ടു.  സഭ കൂടെനിളക്കനാണനിരനിക്കുകമനാള് ഓരഡനിനന്സയ് ളകേനാണ്ടുവരുളമനയ്
പറയനാന്  പനാടെനില.  അങ്ങളന  അങ്ങയ്  പറഞനിടനിളലങനില്  എനനിക്കയ്  സകന്തനാഷകമയള.
ഞനാനതയ് പനിന്വലനിക്കുന.  അങ്ങളന പറഞതനായനി ദനിനപത്രതനിലണയ്.  എനനിക്കയ്
ളതളറ്റെനാനന്നും പറ്റെനിയനിടനില.  അകങ്ങയയ് ളതറ്റെയ്  പറ്റെനിയനിട്ടുകണനാളയനയ് ആകലനാചെനിച്ചുകനനാക്കുകേ.
ജനി.എസയ്.ടെനി. സഭയനില് അവതരനിപനിച്ചയ് ളസലക്ടയ്  കേമ്മനിറ്റെനിയളടെ പരനിഗണനയയ് അയച്ചയ്
ജനങ്ങളുളടെ,  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  വര്യനാപനാരനി-വര്യവസനായനികേളുളടെ  അഭനിപ്രനായങ്ങള്  കകേടയ്
അവരുളടെ  ആശേങകേള്  പരനിഹരനിച്ചുകവണന്നും  നടെപനിലനാക്കനാളനനനാണയ്  എനനിക്കയ്
പറയനാനള്ളതയ്. 

ബഹുമനാനളപട  ളകേ.  മുരളസ്പീധരന്  ഉനതമനായ  രനാഷസ്പീയ  സദനാചെനാരളതപറ്റെനി
ഇവനിളടെ  സന്നുംസനാരനിക്കുകേയണനായനി.  ഞങ്ങള്  മനാരക്സൈനിസയ്  പനാരടനിയമനായനി  കകേനാടയന്നും
ജനിലനാ  പഞനായതയ്  ളതരളഞടുപനില്  ളതനാട്ടുകപനായനിളയനയ്.  ബഹുമനാനളപട
ളകേ.  മുരളസ്പീധരനയ്  പഴയ  ഡനി.ഐ.സനി.  (Democratic  Indira  Congress [Karunakaran])-യളടെ
ചെരനിത്രളമനാളക്ക  ഓരമ്മയണകലനാ;  അതനിളന്റെ  കേനാരര്യളമനാനന്നും  ഞനാന്  പറയനനില.
അളതനാളക്ക ഓരതനാല് മതനിളയനയ് മനാത്രകമ എനനിക്കയ് അതനിളനപറ്റെനി പറയനാനള.
വനാകേതനാനതയ് പഞനായതയ് പ്രസനിഡന്റെനിളന സനി.പനി.ഐ.യമനായനി കചെരനയ് അവനിശേസ്വനാസ
പ്രകമയതനിലൂളടെ  പുറതനാക്കനിയ  കകേനാടയന്നും  ജനിലനാ  പഞനായതയ്  പ്രസനിഡന്റെനിളനപറ്റെനിയനാണയ്
പറയനതയ്.  അകന  ദനിവസന്നും  എളന്റെ  നനികയനാജകേ  മണലതനിളല  മൂനനിലവനില്
സനി.പനി.ഐ.-യമനായനി  കചെരനയ്  ഞങ്ങളുളടെ  കവസയ്  പ്രസനിഡന്റെനിളന  തനാളഴയനിറക്കുകേയന്നും
സനി.പനി.ഐ.-യളടെ  പ്രസനിഡന്റെനിളന  വനാഴനിക്കുകേയന്നും  ളചെയ  കകേനാണ്ഗ്രസയ്  പനാരടനി
ഞങ്ങള് മനാരക്സൈനിസയ്  പനാരടനിയമനായനി ളതനാടുനതനിളന പരനിഹസനിക്കുകമനാള് എനനിക്കയ്
അത്ഭുതന്നും കതനാനനികപനാകകേയനാണയ്.  ഇളതനാളക്ക കേണയ് കവദനനിച്ച,  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ് കകേനാടയന്നും
ഡനി.സനി.സനി.-യളടെ പ്രകകേനാപന പ്രസന്നുംഗങ്ങള് കകേടയ് കവദനപൂണ ജനിലനാ പഞനായതന്നുംഗങ്ങള്
ഒരു തനിരനിച്ചടെനി  നല്കേനിളയനയ് മനാത്രകമയള. അതയ് കവണനായനിരുനളവനനാണയ് എളന്റെ
അഭനിപ്രനായന്നും.  നനിരഭനാഗര്യകേരമനായനികപനാളയനയ്  ഞനാന്  പറഞ.  പകക്ഷ  അവര  ഒരു
തനിരനിച്ചടെനി  നല്കേനി.  ഇതയ് കകേനാണ്ഗ്രസനിനനിരനിക്കളടളയനയ്, അവര നമ്മളള അടെനിക്കുകമനാള്
ഒരു തനിരനിച്ചടെനി. എനനിക്കയ് കകേനാണ്ഗ്രസനികനനാടെയ് ഒരു വനികരനാധവമനില; സമദൂരന്നും സമസമൗഹൃദന്നും.
മനാരക്സൈനിസയ് പനാരടനിയമനായന്നും കകേനാണ്ഗ്രസ്സുമനായന്നും എലനാവരുമനായന്നും സമസമൗഹൃദന്നും.  നലതനിളന
നലതനായന്നും ചെസ്പീതളയ ചെസ്പീതയനായന്നും പറയന്നും. ശേരനിയളടെ ഭനാഗതയ് കകേരള കകേനാണ്ഗ്രസയ്
എകപനാഴന്നും  നനില്ക്കുന്നും.  ഇതനാണയ്  ഞങ്ങളുളടെ  രനാഷസ്പീയ  നനിലപനാടെയ്  എനമനാത്രന്നും
പറഞളകേനാണയ് ഞനാളനളന്റെ വനാക്കുകേള് ഉപസന്നുംഹരനിക്കുന.
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[അദര്യക്ഷകവദനിയനില് പനാനല് ഓഫയ് ളചെയരമനാന് ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള]

ശസ്പീ  .    ളകേ  .    ദനാസന് :  സര,  നനാലകകേനാടെനി  മലയനാളനികേളുളടെ  പ്രതസ്പീക്ഷയന്നും
പ്രതര്യനാശേയന്നും  അഭനിമനാനവമനാണയ്  കകേരളതനിളല ഇടെതുപക്ഷ ജനനാധനിപതര്യ മുനണനി
സരക്കനാര.  വനിവനാദങ്ങള്  തസ്പീളര  ശദനിക്കനാളത  ജനപക്ഷത്തുനനിനളകേനാണയ്   പ്രശ്നങ്ങള്
കകേകേനാരര്യന്നും  ളചെയന  ഒരു  സമസ്പീപനമനാണയ്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യ  മുനണനി
സരക്കനാര സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  വനിവനാദങ്ങളുളടെ  ളപരുമഴ  സൃഷ്ടനിച്ചയ്  ജനകേസ്പീയ
പ്രശ്നങ്ങളനില്നനിനന്നും ശദ തനിരനിച്ചുവനിടെനാനള്ള നസ്പീക്കമനാണയ് യ.ഡനി.എഫയ്.ളന്റെ ഭനാഗതയ്
നനിനന്നും ഉണനായനിട്ടുള്ളതയ്.   പകക്ഷ,  കകേരളതനിളല മുഖര്യമനനിയന്നും  സരക്കനാരുന്നും ഒരു
വരഷന്നുംളകേനാണയ് എളന്തലനാന്നും മനാറ്റെങ്ങളനാണയ് വരുതനിയതയ്; ആ മനാറ്റെങ്ങള് സന്നുംബനനിച്ചയ്
വളളര  ശദനാപൂരവ്വന്നുംതളന  കകേരളതനിളല  ജനങ്ങളുളടെമുമനില്  പത്ര  സകമ്മളനതനില്
അവതരനിപനിച്ചനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ  യ.ഡനി.എഫയ്.-ളന്റെ  ഭനാഗത്തുനനിനന്നും  അതനില്  ഏളതങനിലന്നും
ഒനനിളന  ഖണനിക്കനാകനനാ  ഏതനിളനങനിലളമതനിളര  നനികഷധക്കുറനിപനിറക്കനാകനനാ
കേഴനിഞനിടനില.  മറ്റെയ്  ചെനില അവര്യക്തമനായ കേനാരര്യങ്ങള് മനാത്രമനാണയ് അവര പറഞതയ്.
ഈ സരക്കനാരനിളന സന്നുംബനനിച്ചയ് കകേരളതനിളല ചെനില മനാധര്യമങ്ങള് കവണരസ്പീതനിയനില്
വനാരതകേള്   നല്കേനിയനിളലങനിലന്നും സരക്കനാരനിളന്റെ  കനടങ്ങള്  മൂടെനിവയനാന്  അവര
പരനിശമനിളച്ചങനിലന്നും  കകേരളതനിനയ്  പുറത്തുള്ള  ഇന്നുംഗസ്പീഷയ്  ദനിനപത്രങ്ങളുന്നും  വനികദശേ
രനാജര്യങ്ങളനിലള്ള  ദൃശേര്യമനാധര്യമങ്ങളുളമലനാന്നും  വലനിയ വനാരതനാ  പ്രനാധനാനര്യകതനാടെയ്
കൂടെനിയനാണയ്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യ  മുനണനി  പനിനനിട  ഒരു  വരഷക്കനാലളത
ഭരണതനിളന്റെ  ബനാലന്സയ്  ഷസ്പീറ്റെയ്  ഓകരനാനന്നും  അക്കമനിടയ്  നനിരതനിളക്കനാണയ്
അവതരനിപനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  അവയനില്  ഏറ്റെവന്നും  ശകദയമനായനിട്ടുള്ളതയ്.  ബഹുമനാനളപട
ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനിളയ സന്നുംബനനിച്ചനാണയ്.  ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനി കഡനാ. ടെനി. എന്നും.
കതനാമസയ് ഐസക്കനിളന്റെ കേനിഫ്ബനിളയക്കുറനിച്ചയ് വലനിയ വനാരതയനാണയ് ബനി.ബനി.സനി.
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അവര  വലനിയ  വനാരത  നല്കേനിളയനയ്  മനാത്രമല,  അതയ്
കലനാകേത്തുള്ള  എലനാവരുളടെയനിടെയനിലന്നും  വലനിയ  ചെരച്ചനാവനിഷയമനാക്കനാനന്നും  സനാധനിച്ചനിട്ടുണയ്.
ളതനാഴനില് വകപനിളന്റെ കനതൃതസ്വതനില് ശസ്പീ. റ്റെനി. പനി. രനാമകൃഷ്ണന് കനതൃതസ്വന്നും  നല്കന,
ഇതര സന്നുംസ്ഥനാന ളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കുകവണനി നടെതനിയനിട്ടുള്ള ആകരനാഗര്യ ഇന്ഷസ്വറന്സയ്
പദതനിളയ  സന്നുംബനനിച്ചയ്  ലനാറ്റെനിന്  അകമരനിക്കന്  രനാജര്യങ്ങളനിളല  ദനിനപത്രങ്ങള്
വലനിയ പ്രനാധനാനര്യന്നും ളകേനാടുത്തുളകേനാണനാണയ് പ്രസനിദസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  ലനാറ്റെനിന് അകമരനിക്കന്
രനാജര്യങ്ങളനിളല പ്രധനാനളപട ദനിനപത്രങ്ങളനാണയ് ഈ വനാരതകേള്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
ളകേനാച്ചനി  ളമകട്രേനായനില്  ട്രേനാന്സയ് ളജന്ഡര  വനിഭനാഗളത  നനിയമനിക്കനാനള്ള  കകേരള
സരക്കനാരനിളന്റെ നസ്പീക്കളത അതനിശേക്തമനായനാണയ് ബനിടസ്പീഷയ്  മനാധര്യമങ്ങളളലനാന്നും പ്രകേസ്പീരതനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.
മനാത്രമല ബനിടസ്പീഷയ്  പത്രങ്ങള്ളക്കലനാന്നും കൂടുതല്  സരക്കുകലഷനണയ്. അതനില് പ്രമുഖ
ദനിനപത്രമനായ  'ദനി  ഗനാരഡനിയന്'-ല്  വലനിയ  വനാരതയനാണയ്  അതനിളന്റെ  ഭനാഗമനായനി
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നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  പകക്ഷ കകേരളതനിളല ചെനില ദനിനപത്രങ്ങള് വനാരതകേള് കവണ
രസ്പീതനിയനില്   പ്രസനിദസ്പീകേരനിച്ചനില.  മനാത്രമല,  ഞനാന്  ഒരു വനാരത  ശദനിച്ചനിട്ടുണയ്  -
കേണ്സഡ്യൂമരളഫഡനിളന്റെ കനടങ്ങളള സന്നുംബനനിച്ച വനാരത  'അങ്ങനാടെനി നനിലവനാര'തനിളന്റെ
തനാളഴ  ഒരു  ളചെറനിയ  വക്കനിലനാണയ്  നല  സരക്കുകലഷനള്ള  ചെനില  പ്രധനാനളപട
ദനിനപത്രങ്ങള്  പ്രസനിദസ്പീകേരനിച്ചതയ്. പകക്ഷ എകന്തനാ ഭനാഗര്യതനിനയ്  'മലയനാള മകനനാരമ'-
ചെനാനലനില്  'പറയനാളത  വയ്യ'  എന  ഒരു  പരനിപനാടെനിയനില്  പറയനണയ്,  ഒനനാന്നും
വനാരഷനികേന്നും  ആചെരനിക്കുകമനാള്  ഈ  സരക്കനാരനിളനതനിരനായനി  കേയ്യടെനിയനാകണനാ
കേകലറനാകണനാ കവണളതനയ്. അകപനാള് അവര പറയകേയനാണയ്, ഈ ഒരു വരഷളത
ഭരണന്നും വലനിയ ഇച്ഛനാശേക്തനികയനാടുകൂടെനിയള്ള ഭരണമനാളണനനാണയ് വനിലയനിരുത്തുനതയ്.
സരക്കനാര ഒരു നനിലപനാളടെടുതനാല് അതനില് ഉറച്ചയ് നനില്ക്കുന്നും. മളറ്റെന്തയ് വനാദമുയരതനിയനാലന്നും
നനിലപനാടെനിളനനാത ഇച്ഛനാശേക്തനിയള്ള  സരക്കനാരനാണയ്.  ആ രസ്പീതനിയനിലനാണയ്  സരക്കനാര
മുകനനാടയ്  കപനായനിട്ടുള്ളതയ്.  മനാത്രമല,  ഭരണരന്നുംഗതയ്  ഒരു  രനാഷസ്പീയ  സന്നുംസ്കനാരന്നും
രൂപളപടുതനിളയടുക്കുനതനിനയ്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യ  മുനണനി   സരക്കനാരനിളന്റെ
ഒരു വരഷളത ഭരണതനിനയ് കേഴനിഞനിട്ടുളണനനാണയ്  'മലയനാള മകനനാരമ'   ചെനാനല്
പ്രകക്ഷപണന്നും  ളചെയതയ്. എളന്റെ  ളഫയ്സയ്  ബുക്കയ്  കപനാസനില്  മലയനാള  മകനനാരമ
ചെനാനലനിളല ആ പരനിപനാടെനിയണയ്. ...(ബഹളന്നും)...   ആരുപറഞനാലന്നും അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നും.
മലയനാള  മകനനാരമ  അങ്ങളന  പറഞളവനയ്  പറയനാന്  കേനാരണന്നും  ആ  ദനിനപത്രന്നും
ഞങ്ങളള ശേക്തമനായനി എതനിരക്കുന പത്രമനായതുളകേനാണനാണയ്.

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    വനിന്ളസന്റെയ്:  സര,  ബഹുമനാനളപട  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  എന്നും.എല്.എ.
അകദ്ദഹതനിളന്റെ കേഴനിഞ പ്രസന്നുംഗതനില്  'മലയനാള മകനനാരമ'-യനില് വന വനാരതകേള്
അടെനിസ്ഥനാനരഹനിതമനാളണനനാണയ്  വളളര  വനിമരശേനനാത്മകേമനായനി  പറഞതയ്.  ബഹുമനാനളപട
കകേരള മുഖര്യമനനി ശസ്പീ.  പനിണറനായനി വനിജയന് എളനലനാന്നും സനി.പനി.ഐ.(എന്നും)-ളന്റെ
സന്നുംസ്ഥനാന  ളസകടറനി  ആയനിട്ടുകണനാ  അളനലനാന്നും  'മനിനല്  പനിണറനായനി'  എനയ്
ബനാനര  ളഹഡനിന്നുംഗയ്  എഴതുനവരനാണയ്  മലയനാള  മകനനാരമ.  അതുകപനാളലതളന
ബഹുമനാനളപട  ഇ.എന്നും.എസയ്.  നമ്പൂതനിരനിപനാടെനിളനളക്കനാണയ്  അകദ്ദഹതനിളന്റെ
വര്യക്തനിതസ്വ  കവശേനിഷ്ടര്യങ്ങള് ഏളറ പ്രകേടെനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള ഒരു ദനിനപത്രമനാണയ്  മലയനാള
മകനനാരമ.  എനനിട്ടുന്നും  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  അന്നുംഗന്നും  വളളര  ദസ്പീരഘമനായനിതളന  മലയനാള
മകനനാരമ  ദനിനപത്രളത  സന്നുംബനനിച്ചയ്  ഇവനിളടെ  പ്രസന്നുംഗനിച്ചു.  അതനികനനാടെയ്  അങ്ങയ്
കയനാജനിക്കുനകണനാ?

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    സസ്വരനാജയ് :  സര,  അതനാണയ്  കേമ്മഡ്യൂണനിസ്റ്റുകേനാരുളടെ  പ്രകതര്യകേത.
ഞങ്ങള്  വളളര   ഹൃദയശുദനിയള്ളവരനാണയ്.  സതര്യന്നും  ആരയ്  പറഞനാലന്നും,  അതയ്
ശസ്പീ. എന്നും. വനിന്ളസന്റെയ് പറഞനാലന്നും ഞങ്ങള് അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നും.
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ശസ്പീ  .   ളകേ  .   ദനാസന് : സര, ഏതനായനാലന്നും കകേരളതനിളല ജനങ്ങള് സസ്വസ്പീകേരനിച്ചതയ്
അഴനിമതനിരഹനിതമനായ  പുതനിളയനാരു  സന്നുംസ്കനാരന്നും  ഇവനിളടെ  വളരനവനനിട്ടുള്ളതനിളനയനാണയ്.
ഈ സഭനാസകമ്മളനന്നും ആരന്നുംഭനിച്ചനിടയ്  ഒരു മനാസകതനാളമനായനി,  പകക്ഷ അഴനിമതനിളയ
സന്നുംബനനിച്ചയ് ഒരു ആകക്ഷപന്നും ഉനയനിക്കനാന് പ്രതനിപക്ഷ ബഞനിനയ് കേഴനിഞനിട്ടുകണനാ?
ഈ നനിയമസഭയനില് വനാക്കമൗട്ടുകേള് നടെതനിയനിട്ടുളണങനിലന്നും എളന്തങനിലന്നും കേനാരര്യമനായ
വനിഷയന്നും സഭയനില് ഉനയനിച്ചതനായനി  എനനിക്കയ്  കതനാനനനില.  ഉനയനിക്കനാന് നനിങ്ങള്ക്കയ്
കേഴനിഞനിടനില.  മനാന്കഹനാള് അകേടെതനില്ളപട നമൗഷനാദനിളന്റെ ഭനാരര്യ  ഈയനിളടെ ഒരു
പ്രസനാവന  നടെതനിയനിട്ടുണയ്.  'ഞനാനന്നും  എളന്റെ  കടുന്നുംബവന്നും  ഈ  ഗവണ്ളമന്റെനികനനാടെയ്
എനന്നും കേടെളപടനിരനിക്കുകേയനാണയ്, എളന്റെ ജസ്പീവനള്ള കേനാലന്നുംവളര ഈ ഗവണ്ളമന്റെനിളന
ഞനാന്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നും,  അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നും'  എനനാണയ്  അവര  പറഞനിട്ടുള്ളതയ്.  അതയ്
കേനാണനിക്കുനതയ്,  ഈ  ഗവണ്ളമന്റെയ്  അധനികേനാരതനില്വനതനിനകശേഷന്നും സനാധനാരണ
ജനങ്ങളുളടെ  ജസ്പീവനിത  കവഷമര്യങ്ങളളളന്തലനാമനാകണനാ  അളതലനാന്നും  വനിലയനിരുതനി
അതനിനള്ള പരനിഹനാര നടെപടെനികേളുമനായനാണയ്  ഇമൗ ഗവണ്ളമന്റെയ് മുകനനാട്ടുകപനാകനതയ്
എനനാണയ്. 

നനാലയ് വരഷതനിനകശേഷമനാണയ് കകേരളതനില് കേശുവണനി കമഖല സജസ്പീവമനായനിട്ടുള്ളതുന്നും
പുതനിളയനാരു ഉണരവണനായനിട്ടുള്ളതുന്നും.  പതനിനനായനിരക്കണക്കനിനയ് ളതനാഴനിലനാളനികേള്  അവരുളടെ
ജസ്പീവനിതതനികലയയ്  തനിരനിച്ചുവനതയ്  ഈ  സരക്കനാരനിളന്റെ  ഇടെളപടെല്ളകേനാണനാണയ്.
ളപനാതുകമഖലയനില് പ്രവരതനിക്കുന ഒരു സ്ഥനാപനളത കേഴനിഞ നനാലയ്  വരഷവന്നും
അടെച്ചയ് തനാഴനിടയ് പൂടനിയകപനാള്, അതയ് തുറക്കണളമനയ് ആവശേര്യളപട്ടുളകേനാണയ് എത്രയധനികേന്നും
പ്രകക്ഷനാഭങ്ങളുന്നും സമരങ്ങളുമനാണയ് ഈ കകേരളതനില് അലയടെനിച്ചുവനതയ്. അതനിളനളയലനാന്നും
മുഖവനിലയ്ളക്കടുക്കനാന് യ.ഡനി.എഫയ്. സരക്കനാരനിനയ് കേഴനികഞനാ? അതരകമളതങനിലളമനാരു
നനിലപനാടെയ് സസ്വസ്പീകേരനികച്ചനാ; മനനിമനാരക്കയ് അവരുമനായനി ചെരച്ച ളചെയയ് ഒരു തസ്പീരുമനാനളമടുക്കനാന്
കേഴനികഞനാ?  ഒനന്നും ളചെയ്യനാളത ഈ ളതനാഴനിലനാളനികേളള മുഴവന് കജനാലനിയനില്നനിനന്നും
പുറതനാക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനനിച്ചകപനാള്  അതനില്നനിനന്നും  വര്യതര്യസമനാളയനാരു  സമസ്പീപനന്നും
സസ്വസ്പീകേരനിച്ച,  കേഴനിഞ  നനാലയ്  മനാസതനിനള്ളനില് കകേരളതനിളല കേശുവണനി  കമഖലയനില്
പുതനിയ മനാറ്റെങ്ങള്ക്കയ് തുടെക്കന്നും കറനിച്ച  സരക്കനാരനാണയ് ഇളതനയ് നമ്മള് കേനാണണന്നും.
മനാത്രമല  കകേരളതനിളന്റെ  എലനാ  ഭനാഗങ്ങളനിലന്നും  കേശുമനാവയ്  കൃഷനി  വനികേസനിപനിക്കനാന്
ആവശേര്യമനായ പ്രവരതനങ്ങളുമനായനി ഈ സരക്കനാര മുകനനാടയ് കപനാകനണയ്. അതുളകേനാണ്ടുതളന ഈ
ഗവണ്ളമന്റെനിളന  ജനങ്ങളുന്നും ളതനാഴനിലനാളനികേളുന്നും സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനണയ്. 

മളറ്റെനാരു  കേനാരര്യന്നും,  പരമരനാഗത  വര്യവസനായങ്ങളനില്  നനാളനിതുവളര  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്
ളതനാഴനിലനാളനികേള്  ളതനാഴനിലനിലനാളത  പുറത്തുകപനായനിട്ടുണയ്.  കടെനില്  വര്യവസനായവമനായനി
വനവരനാണയ്,  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്  കകേതറനി  ളനയ്ത്തുകേനാര.  കഴനിതറനിയനില്  ജനനിച്ചയ്
കഴനിതറനിയനില്തളന  മരനിക്കനാന്  വനിധനിക്കളപട  ഹതഭനാഗര്യരനായ  മനഷര്യരനാണയ്
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കകേതറനി  ളനയ്ത്തുകേനാര.  അവരളക്കനാരു  ജസ്പീവനിതമുണനായനിരുനനില.  ഇവനിളടെ  ഒനനാന്നും
കനാസയ്  മുതല് അഞനാന്നും  കനാസയ്  വളരയള്ള കടനികേള്ക്കയ്  ഒരു കജനാഡനി  യൂണനികഫനാന്നും
ളകേനാടുക്കനാന് തസ്പീരുമനാനനിച്ചകപനാള് 3,000 തറനികേളനാണയ് പ്രവരതനിച്ചതയ്.  മണനിക്കൂറുകേകളനാളന്നും
ളതനാഴനിലനാളനികേള് കജനാലനി ളചെകയ്യണനിവന. ളതനാഴനിലനാളനികേളള ലഭനിക്കനാത പ്രശ്നങ്ങള്
അഭനിമുഖസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.  അടുത  വരഷന്നും  എടനാന്നും  കനാസയ്  വളര  കകേതറനി  തുണനി
നല്കേനാനനാവശേര്യമനായ എലനാ കേനാരര്യങ്ങളുന്നും ളചെയളമനയ് സരക്കനാര പറഞനിട്ടുണയ്. നൂലയ്
ചുറ്റുനവനന്നും  പനാവയ്  ഉണക്കുനവനന്നും  പനാവയ്  ഞരടുനവനന്നും  പനാവയ്  കേയറ്റുനവനന്നും
കകേതറനി  വര്യവസനായവമനായനി  ബനളപടയ്  നനില്ക്കുനവനളമലനാന്നും  കചെനാര  തുപനി
മരനിക്കുനവനനായനിരുന,  ദസ്പീനന്നും  പനിടെനിച്ചവനനായനിരുന,  കപകക്കനാലന്നും  പനിടെനിച്ചവനനായനിരുന,
കകേതറനി വസങ്ങള് ഓകരനാ മുക്കനിലന്നും മൂലയനിലന്നും ളകേനാണ്ടുകപനായനി കകേതറനി തുണനി
കവകണനാ  എനയ്  കചെനാദനിക്കുനവനനായനിരുന.  അതയ്  ആ  വര്യവസനായളതയനാളകേ
തകേരത്തുകേളഞ.  കേഴനിഞ അഞയ് ളകേനാലക്കനാലവന്നും കകേതറനി രന്നുംഗതയ് ഏളതങനിലളമനാരു
മഗ്ഗന്നും പ്രവരതനിച്ചതനായനി നമുക്കയ് കേനാണനാന് കേഴനിയകമനാ; തറനികേള് നനിശബ്ദമനായനിടനികല?
മരനിച്ചുകപനായ  ആ  തറനികേളള  സജസ്പീവമനാക്കനിയതയ്  ഈ  സരക്കനാരനാണയ്.  നമ്മുളടെ
സന്നുംസ്ഥനാനതയ് കേയര കമഖലയനില് പതനിനനായനിരക്കണക്കനിനയ്  ളതനാഴനിലനാളനികേളുണയ്.
അവളര ആശയനിച്ചയ് ജസ്പീവനിക്കുന കടുന്നുംബങ്ങളുണയ്.  കേയര കമഖലയനില് പുതനിളയനാരു
ഉണരവണനാക്കനാന് പരര്യനാപ്തമനായ ഈ മണ്ണനിളന സന്നുംരക്ഷനിച്ചയ്,   പനിടെനിച്ചുനനിരതനാന്കവണനി
കേയരളനറ്റുകേള് ഉപകയനാഗനിക്കനാനനാവശേര്യമനായ നനിലപനാടെയ് സരക്കനാര സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു; കേയര
ഉല്പനങ്ങള്ക്കയ്  വനിപണനി  കേളണതനാന്  ശമനിച്ചു.  അതനിളന്റെ  ഭനാഗമനായനി  പരമരനാഗത
വര്യവസനായമനായ കേയര വര്യവസനായതനിനയ് പുതനിയ ളവളനിച്ചന്നും നല്കേനാന് ഈ സരക്കനാര
ശമനിച്ചു. 

തസ്പീരകദശേളത മത്സര്യളതനാഴനിലനാളനികേള്ക്കയ് ആവശേര്യമനായ മനാറ്റെങ്ങളുണനാക്കനാന്
ഈ  സരക്കനാര  പ്രതനിജനാബദമനാണയ്.  അതനിളന്റെ  ഭനാഗമനായനി  കകേരളതനിളന്റെ
തസ്പീരത്തുള്ള മത്സര്യളതനാഴനിലനാളനികേള് അവരുളടെ ജസ്പീവനിതതനില് മനാറ്റെമുണനാക്കുന ഈ
സരക്കനാരനിളന  കസ്നേഹനിക്കുന.  ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യ  മുനണനി  കകേരളതനിളല
കേടെകലനാരങ്ങളനില് വനിജയന്നും വരനിച്ചനിട്ടുണയ്. ഞനാന് കേടെകലനാര കമഖലയനില് പ്രവരതനിക്കുകേയന്നും
അങ്ങളന ഒരു മണലതനില്നനിനയ് ജയനിച്ചുവരനികേയന്നും ളചെയ ആളനാണയ്. ആ കേടെകലനാര
കമഖലയനില്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യ  മുനണനി  മനാത്രമനാണയ്  ഇകപനാള്  വനിജയന്നും
കകേവരനിക്കുനതയ്.  എന്തുളകേനാണനാണതയ്?  തസ്പീരകദശേളത  ജനത  ഇടെതുപക്ഷ
ജനനാധനിപതര്യ  മുനണനികയനാടെയ്  ആഭനിമുഖര്യന്നും  കേനാണനിക്കുനതുളകേനാണനാണയ്?  ഒരു വരഷന്നുംളകേനാണയ്
കകേരളതനിളല മനാറ്റെങ്ങള് എളന്തനാളക്കയനാളണനയ്  നമുക്കയ്  കേനാണനാന് കേഴനിയനണയ്.
ആ  മനാറ്റെങ്ങളനിലനാണയ്  ഞങ്ങള്  അഭനിമനാനന്നുംളകേനാളനതയ്.  കേഴനിഞ  കേനാലങ്ങളനില്
യ.ഡനി.എഫയ്.  ഭരനിക്കുകമനാള് പ്രതനിപക്ഷ കനതനാവനായ  ശസ്പീ.  രകമശേയ്  ളചെനനിതല
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അഭര്യന്തര  വകപയ്  മനനിയനായനിരുന  സമയതനാണയ്  കകേരളതനില്  85  ശേതമനാനവന്നും
UAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act) ചുമതനിയനിരുനതയ്.  ഇടെതുപക്ഷ
ജനനാധനിപതര്യ മുനണനി സരക്കനാര അധനികേനാരതനില് വനതനിനകശേഷന്നും അനണനായ
നനാല്പതനിയകഞനാളന്നും  കകേസ്സുകേള്  പരനികശേനാധനിച്ചയ്   UAPA  പനിന്വലനിക്കനാനനാവശേര്യമനായ
നനിലപനാടെയ്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയന്നും കകേനാടെതനികയനാടെയ്   പനിന്വലനിക്കണളമനയ്  ആവശേര്യളപടുകേയന്നും
ളചെയ.  ഈ കേരനിനനിയമന്നും സനാധനാരണ സനാമൂഹര്യ പ്രവരതകേളരയന്നും ളപനാതു പ്രവരതകേളരയന്നും
കേയ്യനാമന്നും  വയനാനന്നും  അവളര  കേനാരനാഗൃഹതനില്  അടെയനാനമല  ഉപകയനാഗനികക്കണതയ്
എനള്ള നനിലപനാടെയ്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ച  സരക്കനാരനാണയ്  ഇടെതുപക്ഷ ജനനാധനിപതര്യ  മുനണനി
സരക്കനാര.  കേഴനിഞ  അഞയ്  ളകേനാലക്കനാലന്നും  ആളുകേള്ക്കയ്  കറഷന്  കേനാരഡയ്
ഉണനായനിരുകനനാ?  ഇകപനാള് കറഷന് കേനാരഡയ്   നല്കേനാന് തസ്പീരുമനാനനിച്ചു.  സനാറ്റെഡ്യൂടറനി
കറഷന്  സമ്പ്രദനായന്നും  തകേരക്കുനതനിനയ്  ളപ്രനാഫസര  ളകേ.  വനി.  കതനാമസയ്  ഭക്ഷര്യ
സഹമനനിയനായനിരുനകപനാള്  2  ലക്ഷന്നും ളമട്രേനികേയ്  ടെണ് അരനിയനാണയ്  ളവടനിക്കുറച്ചതയ്.
ളവടനിക്കുറച്ച അരനി പുനശഃസ്ഥനാപനിക്കണളമനയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാര  ആവശേര്യളപകടനാ;
അതനിളനനാരു നനിലപനാടെയ്  കേഴനിഞ അഞയ് ളകേനാലതനിനനിടെയനില് സസ്വസ്പീകേരനികച്ചനാ;  മൂനയ്
ളകേനാലക്കനാലന്നും  ഭക്ഷര്യ  സരക്ഷനാ  നനിയമന്നും  നടെപനിലനാക്കനാളത  കപനായനികല?  എനനാല്
കകേരളതനിളല ഇകപനാഴളത സരക്കനാര  കറഷന് കേനാരഡയ്  നല്കേനാന് തസ്പീരുമനാനനിച്ചു.
ഭക്ഷര്യ സരക്ഷനാ നനിയമതനില് ഒരു പ്രതനിസനനിയമനിലനാളത,  രണയ് ലക്ഷന്നും ളമട്രേനികേയ്
ടെണ്  അരനി  ളവടനിക്കുറച്ചകപനാഴന്നും  കറഷനനിന്നുംഗനിനയ്  ഒരു  ബുദനിമുട്ടുമനിലനാളത  മുകനനാടയ്
ളകേനാണ്ടുകപനാകേനാന് ഈ സരക്കനാരനിനയ് കേഴനിഞ. കകേരളതനിളല മനാകവലനി കസനാറുകേള്,
നസ്പീതനി കസനാറുകേള് എലനാന്നും കൃതര്യമനായനി പ്രവരതനിപനിക്കനാന്, വനിലനനിലവനാരന്നും പ്രദരശേനിപനിക്കനാന്,
13  ഇനന്നും  സനാധനങ്ങള്ക്കയ്  അഞയ്  ളകേനാലതനിനനിടെയനില് വനില വരദനിപനിക്കനിളലനയ്
പ്രഖര്യനാപനിക്കനാന്  ഒരു  സരക്കനാര  കകേരളതനിലണയ്.  ജനപക്ഷത്തുനനിനളകേനാണയ്
പ്രവരതനിക്കുന  ആ  സരക്കനാരനിളന്റെ നനിലപനാടെനിളനയനാണയ് നനാന്നും അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കുനതയ്.
കേഴനിഞ കേനാലളത ഒരു കേനാരര്യന്നും ഞനാന് സൂചെനിപനിക്കുകേയനാണയ്; മുമയ്  മനാകവലനി കസനാര
ആരന്നുംഭനിച്ചകപനാള്  വനാമന  കസനാറുകേള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനനിച്ചതയ്  ആരനാണയ്?
ഇനയ്  പ്രതനിപക്ഷതനിരനിക്കുനവരനാണയ്.  അനയ്  പ്രതനിപക്ഷ കനതനാവനായനിരുന സനാക്ഷനാല്
ളകേ.  കേരുണനാകേരളന്റെ കനതൃതസ്വതനില് തൃശ്ശൂരനില്  വനാമന കസനാറുകേള് ആരന്നുംഭനിക്കനാന്
വര്യനാപനാരനികേളള  ക്ഷണനിച്ചു.  മനാകവലനിളയ  ചെവനിടനി  തനാഴനിയതയ്  വനാമനനനായതുളകേനാണയ്
വനാമന  കസനാര  ആരന്നുംഭനിക്കുകേ.  മനാകവലനി  കസനാറുകേളനിലനാതനാക്കനാന്  ആവശേര്യമനായ
നടെപടെനി അനതളന തുടെങ്ങനിയതനാണയ്.  കകേരളതനിളല ജനങ്ങള് കചെനാരയന്നും നസ്പീരുന്നും
ഊടനി   അധനികേനാരതനില് ളകേനാണ്ടുവന ഇടെതുപക്ഷ ജനനാധനിപതര്യ മുനണനി സരക്കനാര
ജനങ്ങളുളടെ പക്ഷതയ് നനിനളകേനാണനാണയ് പ്രവരതനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.  അതുളകേനാണയ് ഞനാന്
ഈ ധനവനിനനികയനാഗ ബനിലനിളന പനിന്തനാങ്ങുകേയനാണയ്.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജനാരജയ്:  സര,  എനനിക്കയ്  സകന്തനാഷവന്നും  സന്നുംതൃപ്തനിയമുണയ്.
കേനാരണന്നും ബഹുമനാനര്യനനായ  ളകേ. എന്നും. മനാണനി ഇനയ് ഈ ധനവനിനനികയനാഗ ബനിലനിളന
എതനിരക്കുനളവനയ്  പറയനാനള്ള മരര്യനാദ  കേനാണനിച്ചു.  സനാധനാരണ ആ പനാരടനി  ഈ
സഭയനില്  എതനിരക്കുനമനില,  അനകൂലനിക്കുനമനില  എനനാണയ്  പറയനാറുള്ളതയ്.
ഏതനായനാലന്നും അകദ്ദഹന്നും  സനനസയ് കേനാണനിച്ചതനിനയ്  നനനി.  പകക്ഷ ഒരു കേനാരര്യമുണയ്,
അകദ്ദഹന്നും എതനിരക്കുനളവനയ് പറഞകപനാള് കഡനാ.  ടെനി.  എന്നും.  കതനാമസയ് ഐസകേയ്
വനിഷമനികക്കണ കേനാരര്യമനില.  കലനാകേതനിളല ഏറ്റെവന്നും വലനിയ സനാമതനികേ  വനിദഗന്
അകദ്ദഹമനാളണനനാണയ്  അകദ്ദഹതനിളന്റെ  വനിചെനാരന്നും.  കഡനാ.  ടെനി.  എന്നും.  കതനാമസയ്
ഐസകേയ്  നളലനാരു  സനാമതനികേ  വനിദഗനനാളണനയ്  കകേരളതനില്  ളതളനിയനിച്ചയ്
കേഴനിഞ.  അകദ്ദഹന്നും  മനിടുക്കനനാളണനയ്  പറയനാന്  ശസ്പീ.  ളകേ.  എന്നും.  മനാണനി
തയ്യനാറനാകകമനാ?  കഡനാ.  ടെനി.  എന്നും.  കതനാമസയ് ഐസക്കനിളന്റെ ബനിലനായതുളകേനാണനാണയ്
ശസ്പീ.  ളകേ.  എന്നും.  മനാണനി എതനിരതതയ്.  സഭയനില് പറയകമനാള് സതര്യന്നും പറയകണ?
അകദ്ദഹന്നും  ഇവനിളടെ  പറഞളതന്തനാണയ്,  മൂനനിലവയ്  പഞനായതനിളല  കവസയ്
പ്രസനിഡന്റെയ് ളതരളഞടുപനില് കകേനാണ്ഗ്രസയ് വനാരനി എനനാണയ് പറഞതയ്.  എനനാല്
സതര്യളമന്തനാണയ്;  മൂനനിലവയ്  പഞനായതനിളല ളമമറനായനിരുന കബബനി എനയനാള്
ആകന്റെനാ ആന്റെണനി എന്നും.പനി.യളടെ കചെടനനാണയ്. അകദ്ദഹന്നും മരനിച്ചകപനാള് അവനിളടെ കബ-
ഇലക്ഷനണനാവകേയന്നും  കബ-ഇലക്ഷനണനായകപനാള്  അവനിളടെ ശസ്പീ.  ളകേ.  എന്നും.  മനാണനി
സസ്വന്തന്നും  പനാരടനിയനിളല  മണലന്നും  പ്രസനിഡന്റെനിളന  മത്സരനിപനിക്കുകേയന്നും  സനി.പനി.ഐ.
(എന്നും)-ളന്റെ  പനിന്തുണകയനാളടെ കേഷ്ടനിച്ചു ജയനിക്കുകേയന്നും ളചെയ. ആ ജയതനിളന്റെ കപരനില്
ആരയ് ആളരയനാണയ് വഞനിച്ചതയ്?  കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ സനിറ്റെനിന്നുംഗയ് സസ്പീറ്റെനിലനാണയ് ശസ്പീ.  ളകേ.
എന്നും. മനാണനി മണലന്നും പ്രസനിഡന്റെനിളന നനിരതനി കതനാല്പനിച്ചതയ്. എനനിടനാണയ് ഇവനിളടെ
വനയ്  കകേനാണ്ഗ്രസയ്  വനാരനി  എനന്നും അതുളകേനാണനാണയ് ഞങ്ങളുന്നും  വനാരനിയതയ്  എനന്നും
പറയനതയ്.  ഇതരന്നും  പ്രചെരണകതനാടെയ്  എനനിക്കയ്  കയനാജനിപനിലനാതതുളകേനാണയ്  ഇത്രയന്നും
പറഞളവകനയള.  അകദ്ദഹതനിനയ്  അകദ്ദഹതനിളന്റെ  രനാഷസ്പീയമനസരനിച്ചയ്  കപനാകേനാന്നും;
എനനിക്കയ് തരക്കമനില.

കഡനാ.  ടെനി.  എന്നും.  കതനാമസയ്  ഐസക്കനികനനാടെയ്  ഒരുകേനാരര്യന്നും  പറയനാനണയ്.
കഡനാ.  ടെനി.  എന്നും.  കതനാമസയ് ഐസകേയ് മനാത്രമല,  ഈ സഭയനില് പ്രസന്നുംഗനിച്ച എലനാവരക്കുന്നും
സസ്വരണ്ണ  കേച്ചവടെക്കനാകരനാടെയ്  എന്തനാണയ്  ഒരു  കസ്നേഹന്നും?  നനിങ്ങളനാളരങനിലന്നും  സസ്വരണ്ണ
കേച്ചവടെക്കനാരളന്റെ പണന്നും വനാങ്ങനിളക്കനാണനാളണളനനാനന്നും  ഞനാന് പരനാതനി  പറയനില,
അങ്ങളന  വനിശേസ്വസനിക്കുനമനില.  പകക്ഷ  സസ്വരണ്ണക്കടെക്കനാര  പനാവങ്ങള്  എനനാണയ്
ഇവനിളടെ  പറഞതയ്.  സസ്വരണ്ണക്കടെക്കനാര  പനാവങ്ങളനാകണനാ.  യഥനാരത്ഥതനില്
വനാദനികയനാടുന്നും  പ്രതനികയനാടുന്നും  കേനാശേയ്  വനാങ്ങുന  മൂനനാന്നുംകേനിടെ  വക്കസ്പീലനിളന്റെ  കജനാലനിയകല
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സസ്വരണ്ണക്കടെക്കനാരക്കുള്ളതയ്?  അവര  സസ്വരണ്ണന്നും  വനാങ്ങുകമനാഴന്നും  വനില്ക്കുകമനാഴന്നും
ലനാഭളമടുക്കുന്നും. അങ്ങളനയള്ള സസ്വരണ്ണക്കടെക്കനാരന് പനാവമനാകനതയ് എങ്ങളനയനാണയ്?
പനാവമല,  പനാപന്നും  എനപറഞനാല്  സമ്മതനിക്കനാന്നും.  അതുളകേനാണയ്  കഡനാ.  ടെനി.  എന്നും.
കതനാമസയ്  ഐസകേയ്,  നനിങ്ങള്  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മനിറ്റെനിയനില്  തസ്പീരുമനാനളമടുകതനാ;  ഞനാന്
എതനിരക്കുനനില. പകക്ഷ അവര പനാവമനാളണന കേമന്റെയ് പനിന്വലനിക്കണളമനയ് ഞനാന്
അഭര്യരത്ഥനിക്കുകേയനാണയ്.

ധനകേനാരര്യവന്നും കേയറുന്നും വകപ്പുമനനി (കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്): സര,
ഞനാന് അങ്ങളന പറഞനിടനില.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജനാരജയ്:  സര,  ഇവനിളടെ  എലനാവരുന്നും  സന്നുംസനാരനിച്ചതയ്  ഞനാന്
കകേടതനാണയ്.  ഒരു കേനാരര്യന്നുംകൂടെനി  പറയനാനണയ്;   ഈ കടെനാള്  പനിരനിവയ്   നനിരതകണ?
അഞയ്  വനാഹനതനില്ക്കൂടുതല്  വനനാല്  ഓപണ്  ളചെയ  ളകേനാടുക്കണളമനകല
നനിയമന്നും?  പകക്ഷ എവനിളടെളയങനിലന്നും ളചെയനകണനാ?  തൃശ്ശൂര പനാലനികയക്കര കടെനാളനില്
നടെനളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്  മനഷര്യനാവകേനാശേ  ലന്നുംഘമനാണയ്.  നനിയമങ്ങള്  കേനാറ്റെനില്പറതനി
സമൗകേരര്യന്നുംകപനാളല ളചെയകേയനാണയ്. ജനങ്ങളള ളകേനാള്ളയടെനിക്കുകേയകല? ആ കടെനാളനില്
വച്ചുണനായ ദുരനഭവന്നും   കദശേസ്പീയ അവനാരഡയ്  കജതനാവയ്  ശസ്പീമതനി  സരഭനി  ലകനിയളടെ
പ്രസനാവനയനില്  വനനിട്ടുണയ്.  അവര  കസനാഷര്യല്  മസ്പീഡനിയയനിലൂളടെ  അതയ്  വനിവരനിക്കുനതയ്
കേനാണനാനനിടെയനായനി.  കരനാഗനികേളുമനായനി  വരുന  വനാഹനങ്ങള്,  ആന്നുംബുലന്സകപനാലന്നും
പനിടെനിച്ചുനനിരതനി പണന്നും പനിരനിക്കുന ഈ കേശ്മലക്കൂടകതനാടെയ്  ശേക്തമനായനി  പ്രതനികേരനിക്കനാനള്ള
ബനാദര്യത  സരക്കനാരനിനണയ്.  ഈ  കടെനാള്  പനിരനിവയ്  അവസനാനനിപനിക്കണന്നും.  അഞയ്
വനാഹനതനില്  കൂടുതല്  വനനാല്  കടെനാള്  പനിരനിക്കനാളത  നനിരബനമനായനി  വനാതനില്
തുറനളകേനാടുകക്കണതനാണയ്.  അര  മണനിക്കൂളറനാളക്കയനാണയ്  പനാവളപട  മനഷര്യളര
കടെനാളനില്  ഇടനിരനിക്കുനതയ്.  അതുളകേനാണയ്  തൃശ്ശൂര  പനാലനിയക്കര  കടെനാളനിളന്റെ  കേനാരര്യന്നും
ബഹുമനാനളപട ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനി ശദനിക്കണളമനകൂടെനി അഭര്യരത്ഥനിച്ചുളകേനാണയ്
ചുരുക്കുന.

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷന്നുംസസ്പീര: സര, ഞനാന് ധനവനിനനികയനാഗ ബനിലനിളന ശേക്തമനായനി
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  ഒരു  വരഷന്നും  തനികേയന  സരക്കനാരനിളനക്കുറനിച്ചയ്  എളന്റെ  സഹൃതയ്
ശസ്പീ.  എന്നും.  സസ്വരനാജയ്  കദശേസ്പീയ  മനാധര്യമങ്ങളളയന്നും  സനാരവ്വകദശേസ്പീയ  മനാധര്യമങ്ങളളയന്നും
കേസ്വനാടയ്  ളചെയകപനാള്  സഖനാവയ്  ളകേ.  ദനാസന്  മലയനാള  മകനനാരമ  ദനിനപത്രളത
സൂചെനിപനിച്ചുളകേനാണനായനിരുന  പ്രസന്നുംഗനിച്ചതയ്.  ശസ്പീമതനി  ഷനാനനി  പ്രഭനാകേരന്  പല
ഘടങ്ങളനിലന്നും ഞങ്ങളള വനിമരശേനിക്കുന മനാധര്യമ പ്രവരതകേയനാണയ്. 'പറയനാളത വയ്യ'
എന പരനിപനാടെനിയനില്  ഇടെതുപക്ഷ  സരക്കനാരനിളന  അനകൂലനിച്ചുളകേനാണയ്  സന്നുംസനാരനിക്കനാന്
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അവര നനിരബനനിതയനായനി. ശുദസ്പീകേരനിച്ചുളവനയ് ബഹുമനാനളപട മുഖര്യമനനി പറഞ;
ശുദസ്പീകേരണ  പ്രകനിയ  അരകങ്ങറനിയനികല?  ഇനയ്  മനനിമനാരുളടെ  ഓഫസ്പീസനില്  ഏതയ്
മനാനര്യനനാരക്കുന്നും  കപനാകേനാന്നും,  സസ്പീകേള്ക്കയ്  കപനാകേനാന്നും.  ഒരുകേനാലതയ്  കപനാകേനാന്
സനാധനിക്കുമനായനിരുകനനാ;  പറ്റെനിലകലനാ.  ജനിക്കു,  കജനാപന് എളനനാളക്ക പറഞയ് കകറ
ആളുകേള് കഫനാണ് നമളരടുതയ് വനിളനിയനായനിരുനനികല? അതനില്നനിനയ് വര്യതര്യസമനായനി
ഈ  സരക്കനാര  അധനികേനാരകമളറ്റെടുതകപനാള് ഒരു  ശുദസ്പീകേരണ  പ്രകനിയയണനായനി.
ഈ  സരക്കനാരനിളന്റെ  നവകകേരള  മനിഷളന്റെ  സ്ഥനിതനിളയന്തനാണയ്?  നനാടനിളലങ്ങുന്നും
ഉത്സവമനാണയ്.  കേനാരര്യങ്ങളളനാളക്ക നടെക്കുനളണനയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.കേനാരുന്നും  സസ്വകേനാരര്യന്നും
പറയന.  എന്തനാണയ്  ഹരനിത  കകേരളന്നും?  ഹരനിത  കകേരളന്നും  പദതനിയളടെ  ഭനാഗമനായനി
ജനകേസ്പീയ  ഉത്സവങ്ങള്  നടെക്കുന.  പഞനായത്തുകേളനില്  ളപനാതുവനിദര്യനാഭര്യനാസ  സന്നുംരക്ഷണ
യ ജതനിനയ് ജനങ്ങള് ഒറ്റെളക്കടനായനി ഇറങ്ങുന. ളപനാതുവനിദര്യനാഭര്യനാസ സന്നുംരക്ഷണതനിളന്റെ
ഭനാഗമനായനി ജനങ്ങളള ഒറ്റെളക്കടനായനി   ഇറക്കനാന് നവകകേരള മനിഷനനിലൂളടെ സനാധനിച്ചു.
ആകരനാഗര്യ  കമഖലയനിളല  പുതനിയ  പദതനിയനാണയ്  ആരദന്നും.  നല  പനിന്തുണയനാണയ്
ജനങ്ങളുളടെ ഭനാഗത്തുനനിനണനാകനതയ്. കലഫയ്  പദതനിയനിലൂളടെ വസ്പീടെനിലനാതവരനായനി
ഒരനാളുന്നും  ഈ  സരക്കനാരനിളന്റെ  കേനാലനാവധനി  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുകമനാള്  കകേരളതനില്
ഉണനാകേനാന്  പനാടെനിളലനയ്   മുഖര്യമനനി  ഇച്ഛനാശേക്തനികയനാളടെ  വനിളനിച്ചുപറയന.  അതയ്
നടെപനിലനാക്കനാന് സനാധനിക്കുളമനള്ള വനിശേസ്വനാസന്നും ഈ സരക്കനാരനിനണയ്. അതനാണയ് നവ
കകേരള മനിഷന്.  48.5  ലക്ഷന്നും ആളുകേള്ക്കയ്  സനാമൂഹര്യകക്ഷമ ളപന്ഷന്  നല്കേനാന്
ഞങ്ങള്ക്കയ് സനാധനിച്ചു,  അതയ്  കനടമകല?  സരക്കനാര കപനാക്കനാളണനനാണയ് നനിങ്ങള്
ഇകപനാള് പറയനതയ്.  കേഴനിഞദനിവസന്നും ശസ്പീ.  ളകേ.  എസയ്.  ശേബരസ്പീനനാഥന് പറഞ,
സരക്കനാര  കപനാക്കനാളണനയ്.  ശസ്പീ.  ളകേ.  എസയ്.  ശേബരസ്പീനനാഥളന്റെ   നനികയനാജകേ
മണലതനില്  ഞനാന്   ഒരു  പരനിപനാടെനിക്കയ്  കപനായകപനാള്  അകദ്ദഹതനിളന്റെ  ളഫക്സൈയ്
ളതങ്ങനിളന്റെ മുകേളനില്  വച്ചനിരനിക്കുകേയനാണയ്. കകേ ഉയരതനിപനിടെനിച്ചയ് ഇത്ര കകേനാടെനി രൂപ
ലഭനിച്ചനിരനിക്കുന്നൂളവനയ്  കേനാണനിച്ചുള്ള ളഫക്സൈനാണയ്.  ളനഞതയ്  കകേവച്ചയ്  യ.ഡനി.എഫയ്.-നയ്
പറയനാന് സനാധനിക്കുകമനാ?   100  കകേനാടെനി  രൂപയനില് കൂടുതല്  ബഡ്ജറ്റെയ്  വനിഹനിതന്നും
ലഭനിക്കനാത  ഏളതങനിലന്നും  എന്നും.എല്.എ.  യ.ഡനി.എഫയ്.ളന്റെ  ഭനാഗത്തുകണനാ?   100
കകേനാടെനി രൂപയനികലളറ വനാങ്ങനിയനിടനാണയ് പറയനതയ് 'അകയ്യനാ, ഈ സരക്കനാര കപനാക്കനാകണ'
എനയ്. എന്തനിനനാണയ് ഈ വനിമരശേനന്നും? അതുമനാത്രമല ട്രേനാന്സ്ളജന്കഡഴനിളന്റെ കേനാരര്യന്നും
കനരളത സൂചെനിപനിച്ചു.  50,000  കകേനാടെനി രൂപയളടെ നനിരമ്മനാണപ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ്
ഈ കേനാലയളവനില് തുടെക്കന്നും കറനിച്ചനിരനിക്കുന.  ളഗയനില് പദതനി ഇച്ഛനാശേക്തനികയനാളടെ
മുകനനാട്ടുളകേനാണ്ടുകപനാകേനാന്  കകേരളതനിളന്റെ  മുഖര്യമനനിക്കയ്  കേഴനിഞളവനയ്  കകേന്ദ്ര
സരക്കനാരകപനാലന്നും സമ്മതനിച്ചു. ശസ്പീ. നനിതനിന് ഗഡ്കേരനിളയകപനാളലയള്ള ആളുകേള്ക്കയ്
അതയ് സമ്മതനികക്കണനി വന.  കകേരളളത കേണ്ടുപഠനിക്കണന്നും,  ഇച്ഛനാശേക്തനികയനാളടെ
മുകനനാടയ്  കപനാകേനാന്  ഈ  സരക്കനാരനിനനാകന  എനനാണയ്  അകദ്ദഹന്നും  പറഞതയ്.
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കദശേസ്പീയപനാത 4 വരനിയന്നും   6 വരനിയമല  അതനിനപ്പുറകതയയ്  വനികേസനിപനിക്കണളമന
നനിലയനിലള്ള  ചെരച്ചകേള്ക്കയ്  തുടെക്കന്നും  കറനിക്കനാന്   ഈ  സരക്കനാരനിനയ്  കേഴനിഞ.
ഞങ്ങളള ഇങ്ങളന കറ്റെന്നും പറഞയ് നടെകക്കണ കേനാരര്യന്നും എന്തനാണയ്? നനിങ്ങള്  പുറതയ്
കറ്റെന്നും  പറയളമങനിലന്നും  സമൗഹൃദക്കൂടനായ്മയനില്   കകറ  കേനാരര്യങ്ങളളനാളക്ക   സരക്കനാര
ളചെയനിട്ടുളണനയ് നനിങ്ങള് പറയന്നും.   ഇകപനാഴളത സ്ഥനിതനി എന്തനാണയ്? ഇന്തര്യയനിളല
രനാഷസ്പീയ  പനാരടനികേളുന്നും  പണവന്നും  എന  വനിഷയതനില്  ഗകവഷണന്നും  നടെതനിയ
ളവരജസ്പീനനിയ  യൂണനികവഴനിറ്റെനിയനിളല ളപനാളനിറ്റെനിക്കല് സയന്സയ് കമധനാവനി  Prof. John
Echeverri Gent-ളന്റെ ഒരു കേളണതലണയ്;  എന്തുളകേനാണയ് കകേനാണ്ഗ്രസയ് തകേരന;
എന്തുളകേനാണയ് കകേനാണ്ഗ്രസനിനകേതയ് ളനഹ്റു-ഗനാനനി കടുന്നുംബതനിനയ് ആധനിപതര്യമുണനായനി;
കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ  ഇലക്ഷന്  ഫണ്ടുന്നും  ളപനാളനിറ്റെനിക്കല്  ഫണ്ടുന്നും  കകേകേനാരര്യന്നും  ളചെയനവരനായനി
ഇവര മനാറനിയതുളകേനാണനാണയ് കകേനാണ്ഗ്രസയ് രനാഷസ്പീയ പനാരടനിക്കകേതയ് ഈ കടുന്നുംബതനിനയ്
ഇത്രയന്നും ആധനിപതര്യമുണനാകേനാനനിടെയനായതയ്.  ഇതയ് ഞനാന് പറയന കേനാരര്യമല, Prof.
John  Echeverri  Gent   എന ളവരജസ്പീനനിയ   യൂണനികവഴനിറ്റെനിയനിളല  ളപ്രനാഫസര
കേളണതനിയ  നനിഗമനങ്ങളനാണയ്.  അതയ്  കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ  കനതനാക്കന്മനാരക്കയ്  ഗൂഗനിളനില്
ളസരച്ചയ് ളചെയയ് കനനാക്കനാന്നും.  ഞനാന് പറഞതയ് കേള്ളമനാളണങനില് നനാളള നനിങ്ങള്ക്കയ്
നനികഷധനിക്കനാന്നും, ഇതയ് അകദ്ദഹതനിളന്റെ കേളണതലനാണയ്. കകേനാണ്ഗ്രസയ് ഈ നനാടെനിളന
എവനിളടെ  എതനിച്ചു? കകേനാണ്ഗ്രളസന പറയന രനാഷസ്പീയ  പനാരടനിയനിളല ഒരു പക്ഷന്നും
Psychopaths-ളന്റെ  പനാരടനിയനായനി  മനാറനി.  ശസ്പീമതനി  കസനാണനിയനാ  ഗനാനനികയനാടെയ്  മുഖസ്തുതനി
പറഞയ്,  ളപനാക്കനിപറഞയ്  കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ  കറ്റെങ്ങളള,  കപനാരനായ്മകേളള  ചൂണനി
കേനാണനിക്കനാളത,  കകേനാണ്ഗ്രസയ്  ഇന്തര്യയനില്  തകേരനകപനായനി.  ഇനയ്  കകേനാണ്ഗ്രസയ്
ഫനാമനിലനി എന്റെരകപ്രസസനാണയ്.  ഒരു ഫനാമനിലനി എന്റെരകപ്രസസനായനി കകേനാണ്ഗ്രസയ്
ചുരുങ്ങനാന്  കേനാരണളമന്തനാണയ്?  അതയ്  കകേനാണ്ഗ്രസയ്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ച  സമസ്പീപനതനിളന്റെ
ഭനാഗമനാണയ്.  30  വരഷതനിനനിടെയനില് കകേനാണ്ഗ്രസയ് ജനനാധനിപതര്യളത കകേനാരപകററ്റെയ്
ഒലനിഗനാരക്കനിയനികലയയ് റസ്പീളപയ്സയ്  ളചെയ.  ആരനാണയ് ഈ രനാജര്യളത കകേനാരപകററ്റെയ്
ഒലനിഗനാരക്കനിയനികലയയ് റസ്പീളപയ്സയ് ളചെയതയ്? അതയ് ഇന്തര്യന് നനാഷണല് കകേനാണ്ഗ്രസനാണയ്,
ഇനയ്  ഇന്തര്യന് നനാഷണല് കകേനാണ്ഗ്രസയ്  ഒരു ളപനാളനിറ്റെനിക്കല് കകേനാരപകററ്റെയ്  കകേനാന്നുംപക്സൈനാണയ്.
ആ നനിലയനികലയയ്  ഇന്തര്യന്  നനാഷണല്  കകേനാണ്ഗ്രളസന രനാഷസ്പീയ പനാരടനി  മനാറനി.
ഇവനിളടെ കനരളത  ശസ്പീ.  ളകേ.  മുരളസ്പീധരന് ഞങ്ങളള വനിമരശേനിച്ചു.  എന്തനാണയ് പറഞതയ്?
വരഗ്ഗസ്പീയതളയ  ഞങ്ങള്  കപ്രനാല്സനാഹനിപനിക്കുന,  ബനി.ളജ.പനി.-ളയ  ഞങ്ങള്
കപ്രനാല്സനാഹനിപനിക്കുന  എനയ്.  ഇന്തര്യയളടെ  മണ്ണനില്  ബനി.ളജ.പനി.  മുകനനാട്ടുവയ്ക്കുന
വരഗ്ഗസ്പീയ  രനാഷസ്പീയതനിനയ്  വളരനാന്   അവസരളമനാരുക്കനിയതയ്  ആരനാണയ്?  ചെരനിത്രന്നും
കതടെനികപനാകകമനാള് രനാഷസ്പീയ വനിദര്യനാരത്ഥനിക്കയ് മനസനിലനാക്കനാന് സനാധനിക്കുന്നും അതയ് ഷനാബനാന
കകേസനാളണനയ്.  ഷനാബനാന കകേസനിളല മുസസ്പീന്നും മതപണനിതന്മനാളര തൃപ്തനിളപടുതനാന്
കവണനി നനിങ്ങള്  അതനില് മനാറ്റെന്നും വരുതനി.  അതനിനകശേഷന്നും ഹനിന്ദു ഫണളമന്റെലനിസ്റ്റുകേളള
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തൃപ്തനിളപടുതനാന്കവണനി  നനിങ്ങള്  ബനാബറനി  മസ്ജനിദനിനകേതയ്   ശേനില  സ്ഥനാപനിച്ചു.
അതനിലൂളടെയനാണയ് ഈ രനാജര്യതയ് ഹനിന്ദുതസ്വശേക്തനികേള്ക്കയ് വളരനാന്   അവസരളമനാരുക്കനിയതയ്.
അതനിനതരവനാദനി ഇന്തര്യയളടെ മുന് പ്രധനാനമനനി രനാജസ്പീവയ് ഗനാനനിയനാളണന കേനാരര്യന്നും
നനികഷധനിക്കനാന്  അകദ്ദഹതനിളന്റെ  അനയനായനികേള്ക്കുകപനാലന്നും  സനാധനിക്കുകമനാ  എനയ്
എനനിക്കറനിയനില.  നനിങ്ങള് എത്ര  കേലനാപങ്ങള്  കപ്രനാല്സനാഹനിപനിച്ചു;  നനിങ്ങള് ഇകപനാള്
കേണ്ണൂരനിളനക്കുറനിച്ചുന്നും രനാഷസ്പീയ അകമങ്ങളളക്കുറനിച്ചുന്നും  വനിലപനിക്കുകമനാള് നനിങ്ങളകല
സനിക്കയ്  കൂടളക്കനാല നടെതനിയതയ്?  സനിക്കയ് കൂടളക്കനാലയയ് കനതൃതസ്വന്നും  നല്കേനിയതയ്
എച്ചയ്.ളകേ.എല്. ഭഗതയ്,  സജന്കമനാര,  ജഗദസ്പീഷയ് കടെറ്റെയ് ലര എനനിവരനാണയ്.  ഇവളരനാളക്ക
ആരനായനിരുന;  കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ   കനതനാക്കളകല?  പലകപനാഴന്നും വരഗ്ഗസ്പീയ   ശേക്തനികേളള
ഈ രനാജര്യതയ് വളരനാന് കപ്രനാത്സനാഹനിപനിക്കുന സമസ്പീപനന്നും സസ്വസ്പീകേരനിച്ച പനാരടനിയനാണയ്
കകേനാണ്ഗ്രസയ്.  അതുമനാത്രമല ലസ്പീഗയ്  ഇകപനാള് കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെകൂളടെ  കചെരനനനില്ക്കുകേയനാണയ്.
മുസസ്പീങ്ങള്ക്കയ് എന്തനാണയ് കകേനാണ്ഗ്രസയ്   നല്കേനിയതയ്?  രജസ്പീനര സച്ചനാര കേമ്മസ്പീഷളന്റെ
റനികപനാരടനില് ദളനിതരുളടെ ജസ്പീവനിതളതക്കനാള് പുറകേനിലനാണയ്   ഇന്തര്യന് മുസസ്പീങ്ങളുളടെ
സ്ഥനിതനിളയനനാണയ് പറയനതയ്.  എനനിടയ്   കകേനാണ്ഗ്രസയ് ഞങ്ങള്ക്കയ് വനാരനികക്കനാരനി
തനളവനയ് ലസ്പീഗയ് പറയന.  ഇന്തര്യന് ജനനാധനിപതര്യതനിളന്റെ പ്രതസ്പീകേമനായ ബനാബറനി
മസ്ജനിദയ്  തച്ചുതകേരക്കുകമനാള്  പതനിനനാറയ്  ഭനാഷകേള്  അറനിയന  നരസനിന്നുംഹറനാവ,
ഏളതങനിലന്നും ഒരു ഭനാഷയനില് അരുളതനയ് പറകഞനാ?   ഇല.  ഇകപനാള് എന്തനാണയ്
യ.പനി.യനില്  ഇങ്ങളന  ആയനികപനായതയ്?  ഞനാന്  യ.പനി.  ളതരളഞടുപയ്  നടെക്കുന
ഘടതനില്, യ.പനി. കബനാരഡറനിലൂളടെ സഞരനിച്ചനിരുന.  അവനിളടെ മകനനാഹരമനായ ഒരു
കപനാസര കേണ്ടു, പരസര്യന്നും കേണ്ടു, എന്തനാളണകനനാ? 'യ.പനി. കകേനാ ളയ സനാഥനി ബഹുതയ്
പസന്തയ് ളഹ', അഖനികലഷയ് യനാദവനികന്റെയന്നും രനാഹുല് ഗനാനനിയകടെയന്നും ചെനിത്രമനായനിരുന.
യ.പനി.ക്കയ് ഈ കൂട്ടുളകേടയ് ഇഷ്ടളപടനിരനിക്കുന.  രനാഹുല് ഗനാനനി ഒരു മനാന്കഡ്രക്കനാണയ്,
രനാഹുല് ഗനാനനി ആരുളടെ കേയ്യനില് കപനാകനകവനാ,  ആ പനാരടനി  തകേരന കപനാകന്നും.
ജൂനനിയര മനാന്കഡ്രക്കയ് അതനാണയ് യഥനാരത്ഥതനില് കചെരുന പദന്നും.  

ശസ്പീ  .   ളകേ  .   സനി  .   കജനാസഫയ്: സര, കപനായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓരഡര. കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ
ഉപനാദര്യക്ഷനനായ ശസ്പീ. രനാഹുല് ഗനാനനിളയപറ്റെനി വളളര മരര്യനാദയനിലനാത  ഭനാഷയനില്
സന്നുംസനാരനിക്കുനതയ്  ഓരഡറനിലനാകണനാ,  അങ്ങയ് ഇതയ് പരനികശേനാധനിക്കണന്നും,  കരഖയനില്
നനിനയ്   നസ്പീക്കന്നും ളചെയ്യണന്നും.  

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷന്നുംസസ്പീര  : സര,  അതയ് പരനികശേനാധനികക്കണ കേനാരര്യളമനാനമനില,
ജൂനനിയര  മനാന്കഡ്രക്കയ്  ഒരു  പ്രകയനാഗമനാണയ്,  ശസ്പീ.  ളകേ.  സനി.  കജനാസഫനിനയ്  അതയ്
അറനിയനാതതുളകേനാണനാണയ്;  അകദ്ദഹന്നും  സനിനനിമളയനാനന്നും  കേണയ്  ശേസ്പീലമനിലനാതതയ്
ളകേനാണനാണയ്.  പശ്ചനിമ ബന്നുംഗനാളനിളനക്കുറനിച്ചയ്  ഞങ്ങള്ക്കയ് തനിരനിച്ചടെനി കേനിടനിയനിട്ടുളണനയ്
പറഞ,  ഞങ്ങള് ഇളലനപറയനനില;  ഞങ്ങളുളടെ തനിരനിച്ചടെനിയളടെ ആഴന്നും വരദനിപനിച്ചതയ്
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പശ്ചനിമ ബന്നുംഗനാളനില് കകേനാണ്ഗ്രസയ് കൂടെനികപനായതുളകേനാണനാണയ്.  അതുളകേനാണയ് നനിങ്ങള്
ആകലനാചെനികക്കണ  കേനാരര്യന്നും,  ഇന്തര്യന്  നനാഷണല്  കകേനാണ്ഗ്രസയ്  എന  പറയന
രനാഷസ്പീയപനാരടനി ഈ രനാജര്യതയ് സസ്വസ്പീകേരനിച്ച സമസ്പീപനങ്ങള്  എന്തനാളണനനാണയ്.  ഈ
രനാജര്യതനിളന്റെ  തകേരച്ചയയ് കകേനാണ്ഗ്രസയ് പലഘടങ്ങളനിലന്നും സസ്വസ്പീകേരനിച്ച സമസ്പീപനങ്ങള്
എന്തനാണയ്?  കകേനാണ്ഗ്രസയ്  ഈ  രനാജര്യതയ്  തകേരനനിരനിക്കുന.  കകേനാണ്ഗ്രസ്സുകേനാര
ഞങ്ങളള കേളനിയനാക്കുന, ഞങ്ങളള കേളനിയനാക്കനി ഞങ്ങളുളടെ കറ്റെവന്നും കനനാക്കനി നടെനതയ്
ളകേനാണയ് കേനാരര്യമനില,  നനിങ്ങളളങനിലന്നും  രക്ഷളപടെനാന് കനനാക്കയ്  എനനാണയ്  പറയനാനള്ളതയ്.
മുസസ്പീങ്ങള്ക്കയ് ഒരു വനിശേസ്വനാസമുണയ്,  മരനിച്ചനാല് മയ്യതനില് നനിനയ് കപന് ഇറങ്ങുളമനയ്.
കകേനാണ്ഗ്രസനില്നനിനന്നും  കൂടകതനാളടെ  ആളുകേള്  ഇറങ്ങനിളക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്,
എന്. ഡനി. തനിവനാരനി മൂനയ് തവണ  ഉതര പ്രകദശേനില് മുഖര്യമനനിയനായനി. മൂനയ് തവണ
മുഖര്യമനനിപദവന്നും കകേന്ദ്ര മനനിപദവന്നും അലങരനിച്ച എന്.ഡനി. തനിവനാരനി ഇനയ് ആരുളടെ
കൂളടെയനാണയ്?  വനികദശേകേനാരര്യ മനനി എസയ്.  എന്നും.  കൃഷ്ണ  ഇനയ്  ആരുളടെ കൂളടെയനാണയ്?
റസ്പീതനാ ബഹുഗുണ കജനാഷനി ആരുളടെ കൂളടെയനാണയ്?  എന്തനികനളറ പറയന. കേഴനിഞ
നനിയമസഭനാ ളസഷന് നടെക്കുന ഘടതനില് യ.  പനി.  ഉള്ളപളടെയള്ള സന്നുംസ്ഥനാനങ്ങളനില്
ളതരളഞടുപയ് നടെനനിരുന.  ഒരു യവ കനതനാവയ് പ്രസന്നുംഗനിച്ചു,  ഇനനി പനിണറനായനിക്കയ്
മണനിപ്പൂരനില് കപനാകേനാന്നും,  ഇനനി പനിണറനായനിക്കയ് കഗനാവയനില് കപനാകേനാളമനയ്.  ഇകപനാള്
എവനിളടെളയതനി?  ഈ  അഹങനാരവന്നും   അഹന്തയമനാണയ്  നനിങ്ങളുളടെ  തകേരച്ചയയ്
കേനാരണന്നും,  നനിങ്ങള് കതനാറ്റെകലനാ.  ഇനനി തനിരനിച്ചുവരനാന് സനാധനിക്കനാത രസ്പീതനിയനികലയയ്
ഇന്തര്യന് നനാഷണല് കകേനാണ്ഗ്രസയ് എന രനാഷസ്പീയ പനാരടനി ഈ രനാജര്യതയ് തകേരന
ടെനിഞനിരനിക്കുന.   ശസ്പീ.  ആര.  ബനാലകൃഷ്ണ  പനിള്ളളയ ഞങ്ങള്  കൂടനിയനികല എനയ്
നനിങ്ങള് പറയന.  നനിങ്ങള് മനസനിലനാകക്കണതയ്,  അകദ്ദഹന്നും ഉള്ളപളടെയള്ളവരുളടെ
പനിന്തുണകയനാടുകൂടെനിയനാണയ്  ഞങ്ങള്  ളതരളഞടുപനിളന  കനരനിടതയ്.   ജനങ്ങള്
ഞങ്ങള്ക്കയ് മനാന്കഡറ്റെയ്  നല്കേനി;  അതനിളന്റെ ഭനാഗമനായനി ഞങ്ങള് ഇനയ്  ഭരനിക്കുന.
ഞങ്ങളുളടെ  പ്രതനിബദത  ജനങ്ങകളനാടെനാണയ്,  ഞങ്ങള്ക്കയ്  ജനങ്ങകളനാടെയ്  മനാത്രകമ
പ്രതനിബദതയള എന കേനാരര്യതനില് നനിങ്ങള്ക്കയ് യനാളതനാരു സന്നുംശേയവന്നും കവണ.
ഇവനിളടെ സസ്വനാശയളതക്കുറനിച്ചയ് കഘനാരകഘനാരന്നും പ്രസന്നുംഗങ്ങള് നടെതനി.   സസ്വനാശയന്നും
നനിങ്ങളുളടെ കടനിയനാണയ്, അനനിവനാരര്യമനായ തനിന്മ എന നനിലയനില് കകേരളതനില് സസ്വനാശയ
വനിദര്യനാഭര്യനാസളത  ചെനില  ഘടങ്ങളനിളലങനിലന്നും  ഞങ്ങള്  സസ്വനാഗതന്നും  ളചെയനിട്ടുണയ്.
നനിങ്ങളകല  കടനിളയ  ഉല്പനാദനിപനിച്ചതയ്.   ഇകപനാള്  വനയ്  കേരയകേയനാണയ്.  പകക്ഷ
ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചെനാണനി  സമ്മതനിച്ചു  നനിങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ച  നനിലപനാടെനാണയ്  ശേരനിളയനയ്.
സസ്വനാശയതനിളനതനിളര നനിങ്ങള്ക്കയ്  ഒരു അക്ഷരന്നുംകപനാലന്നും മനിണനാന് അവകേനാശേമനില
എനപറയനാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന.  ഇവനിളടെ  സമരന്നും  നടെതനി;  ലനാതനിയന്നും  വടെനിയന്നും
കേണനിട്ടുള്ളവര കകേനാണ്ഗ്രസനിനകേത്തുള്ള യവ എന്നും.എല്.എ.മനാരനില് എത്ര  കപരുണയ്?
ശസ്പീ.  കഹബനി  ഈഡനയ്  ഒകനനാ  രകണനാ  അടെനി  കേനിടനിയനിട്ടുണയ്.  കവളറ  എത്ര
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ആള്ക്കനാരക്കനാണയ് കേനിടനിയതയ്?  ളഫയ്സ്ബുക്കനില്  ലനാതനി കേണവരനാണയ് ഞങ്ങളള
ആകക്ഷപനിക്കുനതയ്;  ളഫയ്സ്ബുക്കനിനകേത്തു  മനാത്രന്നും  കേണവര.  ളകേ.എസയ്.യ.-വനിളന്റെ
പുതനിയ മുദനാവനാകേര്യളമന്തനാണയ്?  ഞങ്ങള് വനിളനിച്ച മുദനാവനാകേര്യന്നും, 'അടെനിയളടെ ഇടെനിയളടെ
ളവടെനിയളടെ മുനനില് അടെനി പതറനാളത നനില്ക്കുന്നും ഞങ്ങള്' എനതനാണയ്. ളകേ.എസയ്.യ.കവനാ,
'അടെനിയളടെ ഇടെനിയളടെ ളവടെനിയളടെ മുനനില് അടെനിപതറനാളത ഓടുന്നും ഞങ്ങള്' എനനാണയ്.
കകേവലന്നും കപനാലസ്പീസയ് വനാഹനതനിളന്റെ  കഹനാണ് ശേബ്ദന്നും കകേടയ് ഓടുന ളകേ.എസയ്.യ.-വനിനയ്
നല  തസ്പീച്ചൂളയനില്  ഉയരനവനനാല്  മനാത്രകമ  പനിടെനിച്ചുനനില്ക്കനാന്  കേഴനിയകേയള.
അതുളകേനാണയ് കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ സസ്പീനനിയര കനതനാക്കകളനാടെയ് പറയനാനള്ളതയ്, പുതുതലമുറളയ
രനാഷസ്പീയന്നും  പഠനിപനിക്കണളമനനാണയ്;  പുതുതലമുറളയ  രനാഷസ്പീയന്നും  പഠനിപനിച്ചയ്  മുകനനാടയ്
ളകേനാണ്ടുകപനാകേനാനനാകേണന്നും. ലസ്പീഗയ് ഇകപനാള് എവനിളടെളയതനി?  കലനാകേതയ് എത്രളയത്ര
പനാരടനിളയ നമ്മള് കേണനിരനിക്കുന.  കലനാകേതയ് എവനിളടെളയങനിലന്നും  ഇങ്ങളനളയനാരു
പനാരടനിയകണനാ? അഖനികലന്തര്യനാ പ്രസനിഡന്റെനിളന സന്നുംസ്ഥനാന പ്രസനിഡന്റെയ് ളതരളഞടുക്കുന
പനാരടനി.   ഇതയ്  ചെരനിത്രതനിളല ഏകേ പനാരടനിയനാണയ്.   കലനാകേചെരനിത്രതനിലനാദര്യമനായനി
അഖനികലന്തര്യനാ  പ്രസനിഡന്റെനിളന  സന്നുംസ്ഥനാന  പ്രസനിഡന്റെയ്  ളതരളഞടുക്കുന
പനാരടനിയളണങനില് അതയ് ഇന്തര്യന് യൂണനിയന് മുസസ്പീന്നും ലസ്പീഗനാണയ്.   നനിങ്ങളുളടെ പനാരടനി
എന്തനാണയ്?   രണനാകണനാ ഒനനാകണനാ വലതയ്  എന കചെനാദനിച്ചനാല് ഞങ്ങള് പറയന്നും
രണനാളണനയ്.  ലസ്പീഗനികനനാടെയ് കചെനാദനിച്ചനാല് ലസ്പീഗയ് പറയന്നും ഒനനാളണനയ്,  അതനാണയ് വര്യതര്യനാസന്നും.
മലപ്പുറതയ്  നനിങ്ങള് ജയനിച്ചുളവന പറയനതയ് ശേരനിയനാണയ്.  നനിങ്ങള് ജയനിച്ചുളവനയ്
പറയകമനാഴന്നും ഞങ്ങള്ക്കയ്  ഒരു ലക്ഷന്നും കവനാട്ടുകേളുളടെ  വരദനവണനായനി.   ഇവനിളടെ
തകദ്ദശേഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങളനികലയയ്   രണയ്  ഘടന്നും   ളതരളഞടുപയ്  നടെനകലനാ,
അകപനാളഴനാളക്കയന്നും  വര്യക്തമനായ  കമധനാവനിതസ്വന്നും  ഞങ്ങള്ക്കുണനായനി.  ഇടെതുപക്ഷ
ജനനാധനിപതര്യമുനണനിക്കയ് തകദ്ദശേഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങളനികലക്കുള്ള  ളതരളഞടുപനില്
മുകനറനാന്  കേഴനിഞ,  അതയ്  ഞങ്ങള്ക്കയ്  ജനന്നും  നല്കന  അന്നുംഗസ്പീകേനാരമനാണയ്.
മലപ്പുറതയ്  ഒരു ലക്ഷതനികലകറ കവനാടനിളന്റെ മുകനറ്റെമുണനാക്കനാന്  സനാധനിച്ചു,  അതുന്നും
ജനങ്ങള് ഞങ്ങള്ക്കയ് നല്കന അന്നുംഗസ്പീകേനാരമനാണയ്. മുസസ്പീന്നുംലസ്പീഗയ്  ശസ്പീമതനി ഖമറുനനിസ
അന്വറനിളന പുറതനാക്കനി.  ശസ്പീമതനി  ഖമറുനനിസ  അന്വര    ബനി.ളജ.പനി.യളടെ
പരനിപനാടെനിക്കയ്  ശസ്പീ.  ഇ.  ടെനി.  മുഹമ്മദയ്  ബഷസ്പീറനിളന്റെ  അനമതനികയനാളടെയനാണയ്
കപനായളതങനിലന്നും  അകദ്ദഹതനിളനതനിളര  ഒരു  നടെപടെനിയമനില;   ഇളതന്തയ്  പനാരടനിയനാണയ്?
നനിങ്ങളുളടെയള്ളനില്  ഒരു  സസ്പീ  വനിരുദതയണയ്.  എകപനാള്   അവസരന്നും  ലഭനിച്ചനാലന്നും
അകപനാള് നനിങ്ങള് സസ്പീകേളള തടനിക്കളയന്നും,  അതുളകേനാണനാണയ് ശസ്പീമതനി ഖമറുനസ്പീസ
അന്വറനിളനതനിളര  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചതയ്.  ശസ്പീമതനി  ഖമറുനസ്പീസ  അന്വറനികനനാടെയ്
നനിങ്ങള് ഫണയ്  നല്കേനികയനാ എനയ് കചെനാദനിച്ച ശസ്പീ.  ഇ.  ടെനി.  മുഹമ്മദയ് ബഷസ്പീറനിളനതനിളര
നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കനാനള്ള  കേരുതയ്  ഇന്തര്യന്  യൂണനിയന്  മുസസ്പീന്നും  ലസ്പീഗനിനനില.
അതുളകേനാണയ്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യമുനണനി  സരക്കനാര  ഒരു  വരഷന്നും
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തനികേയകമനാള്,  വളളര  അഭനിമനാനകതനാളടെ  ഞങ്ങള്  പറയന,  എലനാതനിലന്നും  എ
പസയ് കനടെനി മുകനനാട്ടുകപനാകന ഒരു സരക്കനാരനാണനിതയ്.  ഈ സരക്കനാര അഞയ് വരഷന്നും
പൂരതസ്പീകേരനിക്കുകമനാള്  ജനങ്ങള്ളക്കന്തനാകണനാ  വനാഗനാനന്നും നല്കേനിയതയ്,    അതയ്
നനിരവ്വഹനിച്ചയ്  മുകനനാട്ടുകപനാകന്നും.   ഞനാന്  കനരകത സൂചെനിപനിച്ചു,  ഞങ്ങളുളടെ  ലക്ഷര്യന്നും
2021 അല, 2016 മുതലള്ള ഒരു തുടെരഭരണമനാണയ്.  ആ തുടെരഭരണതനികലയയ് ശസ്പീ.
പനിണറനായനിയന്നും  സന്നുംഘവന്നും  മുകനനാട്ടുകപനാകന്നും.  ഇതയ്  തടെയനാന്  ഒരു  വലതുപക്ഷ
രനാഷസ്പീയതനിനന്നും  സനാധനിക്കനില  എനമനാത്രന്നും  പറഞളകേനാണയ്  എളന്റെ  വനാക്കുകേള്
അവസനാനനിപനിക്കുകേയനാണയ്.

[അദര്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ളഡപഡ്യൂടനി സസ്പീക്കര]

ശസ്പീ  .    മുരളനി  ളപരുളനലനി:  സര,  2017-ളല കകേരള ധനവനിനനികയനാഗ  (2-ാംനമര)
ബനിലനിളന ഞനാന് പനിന്തുണയ്ക്കുകേയനാണയ്.   ഇന്തര്യയനിളല ഇതര സന്നുംസ്ഥനാനങ്ങളുമനായനി
തനാരതമര്യന്നും  ളചെയകമനാള്  ഏതയ്  രസ്പീതനിയനില്  പരനികശേനാധനിച്ചനാലന്നും  കകേരളതനിളല
എല്.ഡനി.എഫയ്  ഭരണന്നും  വളളര  മുനനിലനാളണനയ്  കേനാണനാന്  കേഴനിയന്നും.  എനനാല്
യ.ഡനി.എഫയ്.-ളന്റെ  കേഴനിഞ  അഞയ്  വരഷളത  ഭരണളതക്കുറനിച്ചയ്  കനരകത
അന്നുംഗങ്ങള് പറഞതനാണയ്,  ആ ഭരണന്നും പരനികശേനാധനിച്ചനാല് മനസനിലനാകന്നും വളളര കമനാശേമനായ
കേനാരര്യങ്ങളനാണയ് ആ കേനാലഘടതനില് നടെനതയ്, അതയ് മനാത്രമനാണയ് സൂചെനിപനിക്കനാനള്ളതയ്. ആ
സമയതയ്  നമ്മുളടെ  നനാടനില്  കേനാരര്യമനായ  ഉല്പനാദനങ്ങളളനാനന്നും  നടെനനിരുനനില.
വയലകേളളലനാന്നും  ഓകരനാകനനാകരനാനനായനി  നനികേനളകേനാണനിരനിക്കുകേയന്നും  കനകേള്
ഇലനാതനാവകേയന്നും ളചെയ. നമ്മുളടെ  പ്രധനാന കമഖലയനായനിരുന കേനാരഷനികേ കമഖല പൂരണ്ണമനായന്നും
തകേരച്ച കനരനിട്ടുളകേനാണനിരുന, തത്ഫലമനായനി നമ്മുളടെ ളതനാഴനിലവസരങ്ങള് കറയന
സ്ഥനിതനിവനികശേഷമുണനായനി. അതുകപനാളല വര്യവസനായശേനാലകേളുളടെ വനാതനിലകേകളനാകരനാനന്നും അനയ്
അടെഞളകേനാണനിരുന.  പണതനിളന്റെ  ഒഴക്കനിനന്നും  കകേമനാറ്റെതനിനന്നും  സമനരക്കയ്
യനാളതനാരു പഞവമനിലനാത കേനാലമനായനിരുന,  എനനാല് ദരനിദര ളതനാടതനിളനനാളക്ക
കേടെന്നും വനാകങ്ങണ അവസ്ഥയമുണനായനി.  അങ്ങളന പണന്നും തനിരനിച്ചു നല്കേനാന് കേഴനിയനാളത
കേടെന്നുംകേയറനി  ആത്മഹതര്യളയപറ്റെനി  യ.ഡനി.എഫയ്.-ളന്റെ  ഭരണകേനാലതയ്  കേരഷകേര
ചെനിന്തനിച്ചുളകേനാണനിരുന.  എനനാല് ഇടെതുപക്ഷ ജനനാധനിപതര്യമുനണനി ഭരണതനില് എലനാന്നും
ശേരനിയനാകന  അവസ്ഥ  കകേരളതനില്  വനനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഓകരനാ  കമഖലയനായനി
എടുതയ് പരനികശേനാധനിച്ചനാല് നമുക്കതയ് മനസനിലനാകന്നും.  ഈ ഒരു വരഷന്നുംളകേനാണയ് ആയനിരന്നും
നനാവള്ള  അനന്തനകപനാലന്നും  വനിവരനിക്കനാന്  കേഴനിയനാതവനിധന്നും  നനിരവധനി  പദതനികേളനാണയ്
സഖനാവയ്  പനിണറനായനി വനിജയന് കനതൃതസ്വന്നും  നല്കന   എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാര
നടെപനിലനാക്കനിയതയ്.  ഏളതനാരു ളചെറനിയ പരനിപനാടെനിക്കുന്നും ആസൂത്രണന്നും അനനിവനാരര്യമനാളണനയ്
നമുക്കയ്  കേനാണനാന്  കേഴനിയന്നും.  നമ്മുളടെ  വസ്പീടനില്  ഒരു  കേനാരര്യന്നും  നടെക്കുകമനാള്കപനാലന്നും



നനിയമനനിരമ്മനാണകേനാരര്യന്നും 423

നമ്മള് ആസൂത്രണന്നും ളചെയ്യനാറുണയ്.  എനനാല് കകേന്ദ്രന്നും ഭരനിക്കുന  ബനി.ളജ.പനി.  സരക്കനാര
ആസൂത്രണകമ  കവണ  എന  നനിലപനാടെയ്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.  ആ  നനിലപനാടെനിനയ്
വനിരുദമനായനി  ഇടെതുപക്ഷ  സരക്കനാര  ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനി  കഡനാ.  കതനാമസയ്
ഐസക്കനിളന്റെ കനതൃതസ്വതനില് ആസൂത്രണ പ്രകനിയ ശേക്തനിളപടുതനി,  ഈ ഒരു വരഷന്നും
ളകേനാണ്ടുതളന വനികേസന രന്നുംഗതയ് പുതന് വനിസയങ്ങള് സൃഷ്ടനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
ഇതുകേണയ്  പ്രതനിപക്ഷന്നും  വലനിയ  വനിഭനാന്തനിയനില്ളപടനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ആ  വനിഭനാന്തനിയനില്
നനിനന്നും  സൃഷ്ടനിക്കളപട  ഓകരനാ  കകേനാപ്രനായങ്ങള്  അവര  ഈ  സഭയനില്  നടെതനി
ളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  പ്രതനിപക്ഷതനിളന്റെ  സമരനാഭനാസങ്ങളളലനാന്നും  ജനങ്ങള്
കനനാക്കനിക്കനാണുനണയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.-ളന്റെ  തകേരച്ച  കേനാണനാന്  ധൃതനി  കൂട്ടുന
യ.ഡനി.എഫയ്.-ളന  കേനാണുകമനാള്  എനനികക്കനാരമ്മ  വരുനതയ്  ഒരു  സനിക്കയ്  നരമ്മ
കേഥയനാണയ്.  സനിനനിമ കേനാണനാന് കപനായ സനിക്കുകേനാരളന്റെ കേഥയനാണയ്.  സനിനനിമയനില്
ഒരു നടെനി നദനിയനില് കളനിക്കുന രന്നുംഗമുണയ്, ആ നടെനി തളന്റെ ശേരസ്പീരതനില്നനിനന്നും ഓകരനാ
വസങ്ങളനായനി അഴനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുന രന്നുംഗന്നും വനളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  കേനാണനികേളള
മുള്മുനയനില് നനിരതനിളക്കനാണയ് സന്നുംവനിധനായകേന് രന്നുംഗന്നും ളകേനാഴപനിക്കുകേയനാണയ്.  ളസന്സര
കബനാരഡനിളന്റെ  കേത്രനികേയനില്നനിനയ്  രക്ഷളപടെനാന്  സന്നുംവനിധനായകേന്  അകപനാള്  കേടയ്
പറഞ.  കേടയ്  എനയ്  കകേള്ക്കുകമനാള്  ബനി.ളജ.പനി.ക്കനാരക്കുന്നും  സസ്വനാമനിമനാരക്കുന്നും
ഇകപനാള് വനിഷമമുള്ള കേനാലമനാണകലനാ!  തുടെരനയ് സനിനനിമയനില് നമ്മള് കേനാണുനതയ്
ഈ  നദനിക്കരയനിളല  ളറയനില്പനാളതനിലൂളടെ  തസ്പീവണനി  കപനാകനതനാണയ്.  തസ്പീവണനി
കപനാകനകതനാളടെ ആ സസ്പീന് അവനിളടെ അവസനാനനിക്കുകേയനാണയ്.  പകക്ഷ ഈ സനിനനിമ
കേണയ് പുറതനിങ്ങനിയ സനിക്കുകേനാരന് ഈ കളനി സസ്പീന് മുഴവനനായന്നും കേണതനിനകശേഷകമ
ഇനനി മറ്റെയ് കേനാരര്യങ്ങളുള്ള എനയ് തസ്പീരുമനാനനിച്ചു മുകനനാട്ടുകപനായനി.  അതനിളന്റെ ഭനാഗമനായനി
കമനാണനിങ്ങയ് കഷനാ കേണ്ടു,  നൂണ് കഷനാ കേണ്ടു,  തുടെരനയ് മനാറ്റെനിനനിക്കയ് കേയറനി,  പനിനസ്പീടെയ്
അനതളന ഫസയ് കഷനായ്ക്കുന്നും ളസക്കന്റെയ് കഷനായ്ക്കുന്നും കേയറനി.  അങ്ങളന ളസക്കന്റെയ് കഷനാ
കേണനിറങ്ങനിയകപനാള്,  നസ്പീളയന്തനിനനാണയ് ഈ സനിനനിമ അഞയ്  തവണ കേണളതനയ്
സനിക്കുകേനാരകനനാടെയ്  സഹൃതയ് കചെനാദനിച്ചു.  അതനിളന്റെ മറുപടെനി  നല്കേനിയതയ്  'ഇതനിളല
കളനി സസ്പീന് സമയതയ് കേടെനകപനാകന തസ്പീവണനി കേനാരണന്നും ആ സസ്പീന് പൂരണ്ണമനായന്നും
കേനാണനാന്  കേഴനിഞനില.  നമ്മുളടെ  തസ്പീവണനി  കവകേനികയനാടുനതയ്  പതനിവനാണകലനാ,  എകപനാളഴങനിലന്നും
തസ്പീവണനി വരനാന് കവകകേയനാളണങനില് ഈ കളനി സസ്പീന് മുഴവനനായന്നും കേനാണനാമകലനാ '
എനനാണയ്.  ആ  സനിനനിമയനിളല  തസ്പീവണനി  കവകേനിവരുനതുന്നും  കേനാതനിരനിക്കുനതയ്
കപനാളലയനാണയ് ഇകപനാഴളത പ്രതനിപക്ഷന്നും കേനാതനിരനിക്കുനതയ്.  ഒരനിക്കലന്നും സനിനനിമയനിളല
തസ്പീവണനി കവകേനി ഓടെനാനന്നും കപനാകനനില,  ആ സസ്പീന്  ആരുന്നും കേനാണനാനന്നും കപനാകനനില.
അതുകപനാളലയനാണയ് പ്രതനിപക്ഷതനിളന്റെ അവസ്ഥ.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാരനിളന്റെ
തകേരച്ച  കനനാക്കനി  ളവള്ളമനിറക്കനാളമനലനാളത  പൂതനി  നടെക്കനാന്  കപനാകനനില  എന
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യനാഥനാരത്ഥര്യന്നും കേണ്ടുതളന കപനാകേണന്നും.  ഈ സരക്കനാരനിളന്റെ  നടെപടെനികേളനില് കകേരള
ജനത  പൂരണ്ണ  സന്നുംതൃപ്തനിയനിലനാണയ്,  അവര  വളളര  സകന്തനാഷതനിലമനാണയ്.   ഇതയ്
യ.ഡനി.എഫയ്.-ളന്റെ  അഴനിമതനിക്കുന്നും  ളകേനാള്ളരുതനായ്മയ്ക്കുന്നും  എതനിളര  നടെന  സമരതസ്പീ
ച്ചൂളയനില്നനിനയ്  ഉയരനവന സരക്കനാരനാണയ്.  സനാക്ഷനാല്  ദുരവ്വനാസനാവനായ ശസ്പീമനാന്
എ.  ളകേ.  ആന്റെണനി ശമനിച്ചനിട്ടുകപനാലന്നും ളവയനിലതയ് വനാടെനാത സരക്കനാരനാണനിളതനയ്
ഓരമ്മനിക്കുനതയ്  നനനായനിരനിക്കുന്നും.  ഒരു വരഷന്നും എനതയ്  സദസ്പീരഘമനായ കേനാലയളവളലങനിലന്നും
ഈ  സരക്കനാരനിളന  സന്നുംബനനിച്ചനിടെകതനാളന്നും  സപ്രധനാനമനാളണനയ്  ഇടെതുപക്ഷ
ജനനാധനിപതര്യ  മുനണനിക്കറനിയനാന്നും.   കകേരളന്നും  എകങ്ങനാടയ്  നസ്പീങ്ങുനളവനതനിളന്റെ  ദനിശേ
സൂചെനിപനിക്കുനതുന്നും   അതനിനയ്  ദൃഢമനായ  അടെനിതറ പനാകനതുമനായ നടെപടെനികേളനാണയ്
ഈളയനാരു വരഷന്നുംളകേനാണയ് സരക്കനാര നടെപനിലനാക്കനിളക്കനാണനിരനിക്കുനതയ്. 

കകേരളന്നും മനാതൃകേയനാളണനനാണയ് ബനാന്നുംഗ്ലൂര ആസ്ഥനാനമനായ പബ്ളനികേയ് അഫകയഴയ് ളസന്റെര
പുറതനിറക്കനിയ റനികപനാരട്ടുകേള് സൂചെനിപനിക്കുനതയ്.  ളപനാതുഭരണ നനിരവ്വഹണതനിലന്നും
സനാമൂഹര്യ  വനികേസന  സൂചെനികേകേളനിലന്നും  കകേരളന്നും  ഈ  ഭരണതനിന്കേസ്പീഴനില്  വസ്പീണ്ടുന്നും
ഒനനാമളതതനി നനില്ക്കുകേയനാണയ്.  വനിദര്യനാഭര്യനാസ-ആകരനാഗര്യ-ശേനിശു സന്നുംരക്ഷണ സൂചെനികേകേളനില്
കകേരളന്നും കലനാകേരനാജര്യങ്ങള്ളക്കനാപന്നും നനില്ക്കുനണയ്. മനാനവകശേഷനി വനികേസന കേനാരര്യതനിലന്നും
കകേരളന്നും മുനനിലനാണയ്. അടെനിസ്ഥനാന സമൗകേരര്യ വനികേസനന്നും, മനഷര്യവനിഭവ വനികേസനതനിനള്ള
സഹനായന്നും, സനാമൂഹര്യ സരക്ഷ, സസ്പീകേള്, കടനികേള് എനനിവരുളടെ കക്ഷമന്നും, കറ്റെകൃതര്യങ്ങളനിളല
കറവയ്, കമസമനാധനാനന്നും, നസ്പീതനിനനിരവ്വഹണന്നും, പരനിസ്ഥനിതനി, സതനാരര്യത, സനാമതനികേ
സരക്ഷ,  സനാമതനികേ സസ്വനാതനര്യന്നും തുടെങ്ങനിയവ പരനികശേനാധനിച്ചകശേഷമനാണയ് ഇതരളമനാരു
പടനികേ  തയ്യനാറനാക്കനിയനിരനിക്കുനതയ്.  ഇതനില്  പതയ്  കേനാരര്യങ്ങളനിലന്നും  കകേരളന്നും
മുനനിലനാളണനള്ളതനാണയ്  നളമ്മ സന്നുംബനനിച്ചനിടെകതനാളന്നും  അഭനിമനാനന്നും  നല്കനതയ്.
ജനങ്ങള്ക്കയ് കസസ്വരജസ്പീവനിതന്നും ഉറപനാക്കനാന് ഈ സരക്കനാര ശേക്തമനായ നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു. ഇക്കനാലയളവനില്  6471  ഗുണകേളളയനാണയ്  ഈ  സരക്കനാര അറസയ്
ളചെയതയ്.  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണ  കേനാലഘടതനില്  കകേരളന്നും  ഗുണകേളുളടെ  നനാടെനായനി
മനാറനിയനിരുന.  മുഖര്യമനനിയളടെ  ആഫസ്പീസകപനാലന്നും  അതരക്കനാരുളടെ  കകേന്ദ്രമനായനി  മനാറുന
അവസ്ഥയണനായനിരുന.  കേനാരര്യമനായ  കമസമനാധനാന  പ്രശ്നങ്ങളളനാനന്നും  ഇകപനാള്
സന്നുംസ്ഥനാനതനിളലനയ് നമുക്കയ് മനസനിലനാക്കനാന് കേഴനിയന്നും.  സസ്പീ സരക്ഷ ഉറപനാക്കുന
കേനാരര്യതനില് ഈ സരക്കനാര മുന്തനിയ പരനിഗണന നല്കനണയ്, പനിങയ് പകട്രേനാള്, പനിങയ്
ബസ്പീറ്റെയ് എനനിവ ശകദയമനായ കേനാരര്യങ്ങളനാണയ്.  ഇകപനാള്തളന  ഒരു ലക്ഷതനിലധനികേന്നും
സസ്പീകേള്ക്കയ്   സസ്വയന്നുംരക്ഷയയ് പരനിശേസ്പീലനന്നും നല്കേനിക്കഴനിഞ. യവതലമുറളയ ഒനനിനന്നും
ളകേനാള്ളനാതവരുന്നും  പ്രതനികേരണകശേഷനി  ഇലനാതവരുമനാക്കുന  മയക്കുമരുനയ്,  മറ്റെയ്
ലഹരനി  വസ്തുക്കള്  ഇവയളടെ  വര്യനാപനന്നും  തടെയനതനിനനായനി  ഒരു  ഡനി.ഐ.ജനി.യളടെ
കനതൃതസ്വതനില്   ആന്റെനി  നരകക്കനാടനികേയ്  ളസല്  ഈ   സരക്കനാര  ശേക്തനിളപടുതനി.
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പനാരശേസ്വവല്ക്കരനിക്കളപട  പടനികേജനാതനി-പടനികേവരഗ്ഗ  വനിഭനാഗങ്ങളുളടെ  ഉനമനതനിനനായന്നും
സരക്കനാര  ശദനാപൂരവ്വന്നും  ഇടെളപടുനണയ്.  സമ്പൂരണ്ണ  കവദച്യുതസ്പീകേരണന്നും  നടെന
ഇന്തര്യയനിളല  ആദര്യ  സന്നുംസ്ഥനാനളമന  പദവനി  കകേരളന്നും  കനടെനിയനിരനിക്കുകേയനാണയ്,
ഇളതനാരു വലനിയ കനടമനാണയ്.  

കേനിഴകക്കനാളടനാഴകന  3  നദനികേള്,  പടെനിഞനാകറനാടയ്  ഒഴകന  41  നദനികേള്-

ജലസമൃദനിയളടെ സന്നുംസ്ഥനാനന്നും എന അഹന്തയനിലനായനിരുന നമ്മുളടെ കകേരളന്നും.  ആ

അഹന്തയളടെ  മുഖകതറ്റെ  അടെനിയനാണയ്  ഈ  നൂറ്റെനാണയ്  കേണനിടനിലനാത  ഏറ്റെവന്നും

രൂക്ഷമനായ  വരള്ച്ച.  അതനിളന  കനരനിടെനാന്  ശേക്തമനായ  നടെപടെനികേളനാണയ്  ഇകപനാള്

സരക്കനാര  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്.  ളപ്രനാഫഷണല്  മനാകനജുളമന്റെനിലൂളടെ  ളപനാതുകമഖലളയ

ലനാഭതനിളലതനിക്കുനതനിനയ് സതനാരര്യവന്നും  ഫലപ്രദവമനായ നടെപടെനിളയടുതയ് ടെനി.ടെനി.പനി,

ടെനി.സനി.സനി., എസയ്.ഐ.എഫയ്.എല്., ളടെല്ക്കയ് എനനിവളയ ലനാഭതനിലനാക്കനിയ വര്യവസനായ

വകപ്പുമനനിയനാണയ്  ശസ്പീ.  എ.  സനി.  ളമനായസ്പീന്.  അകദ്ദഹകതനാടെയ്  ളകേ.പനി.സനി.സനി.

അദര്യക്ഷ പദവനിയനിലനിരനിക്കുകമനാള് കവദച്യുതനി മനനിസ്ഥനാനന്നും ഏളറ്റെടുതയ് തൃശ്ശൂരനിളല

വടെക്കനാകഞരനി  മണലതനില്  വനയ്  മത്സരനിച്ചയ്  അതനിദയനസ്പീയമനായനി  പരനാജയളപട

ശസ്പീ.  ളകേ.  മുരളസ്പീധരന്,  ഇരുപതയ്  ശേതമനാനന്നും മനാരക്കയ് മനാത്രകമ  ഈ സരക്കനാരനിനയ്

നല്കേനാന്  കേഴനിയകേയളളവനയ്  പറഞതനില്  ഒരു  കേനാരര്യവമനില.  കകേരളതനിളല

ജനങ്ങള്  100%  മനാരക്കുന്നും   നല്കേനിയനാണയ്  ഇടെതുപക്ഷ ജനനാധനിപതര്യ  മുനണനിളയ

വനിലയനിരുത്തുനതയ് എന കേനാരര്യന്നും നമ്മള് വനിസരനിച്ചുകൂടെനാ.

യ.ഡനി.എഫയ്.  കേനാലഘടതനില്  കേരനിമനിന്കേനാടനില്  കേടെന  മദയനാനളയകപനാളലയനാണയ്

കകേരളതനിളന്റെ വനിദര്യനാഭര്യനാസ കമഖലളയ ചെവനിടനി  ളമതനിച്ചയ് മുകനനാടയ്  ളകേനാണ്ടുകപനായനിരുനതയ്.

ആ കമഖലളയ സന്നുംരക്ഷനിക്കനാനനായനി ഒരു മഹനായജമനാണയ്  ഇടെതുപക്ഷ സരക്കനാര

കകേരളതനില്  നടെപനാക്കുനതയ്.  ളപനാതുവനിദര്യനാഭര്യനാസ  സന്നുംരക്ഷണ  യജളമന  ഈ

മഹനായജതനിളന്റെ ഗുണഫലങ്ങള് പ്രതനിപക്ഷതനിനയ് ലഭനിക്കുനനികല? അവര അതയ്

കവളണനയ് പറയകമനാ? 45,000  കനാസയ് മുറനികേള് കഹളടെകേയ് ആക്കുകേയനാണയ്.  140

നനികയനാജകേ മണലങ്ങളനിളലയന്നും ഓകരനാ ഹയര ളസക്കന്ഡറനി സ്കൂളനിളന അന്തനാരനാഷ

പദവനിയനികലയയ്  സരക്കനാര ഉയരത്തുകേയനാണയ്.  ഭരണപക്ഷതയ് മനാത്രമല,  പ്രതനിപക്ഷത്തുന്നും

അതയ്  കേനാണനാന് കേഴനിയനനികല?  ആകരനാഗര്യ  കമഖലയനില് വന്തുകേ ചെനികേനിത്സയനായനി

ളചെലവഴനികക്കണനി  വരുന  പനാവങ്ങള്ക്കയ്  ആശേസ്വനാസന്നും  നല്കേനിളക്കനാണയ്  ആരദന്നും

പദതനി നടെപനാക്കനി. അതനിളന്റെ ഗുണകഭനാക്തനാക്കളനില് പ്രതനിപക്ഷമനികല? എന്തുളകേനാണയ്

ഈ  സരക്കനാരനിളന എതനിരക്കുനളവനള്ളതയ് കൃതര്യമനായന്നും പറയണന്നും. 
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ഇകപനാള്  പനാടെങ്ങള്  വസ്പീണ്ടുന്നും  കേതനിരണനിഞളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  കേരഷകേളന്റെ
ദുരനിതക്കണ്ണസ്പീര വസ്പീണയ്  മുങ്ങനിയ കൃഷനിയനിടെങ്ങളനില് ഇനയ്  കേനപൂടലനിളന്റെയന്നും ളകേനായ്ത്തു
പനാടനിളന്റെയന്നും  ആരവങ്ങള്,  ആ  ഈണങ്ങള്  വസ്പീണ്ടുന്നും  നമ്മുളടെ  പനാടെങ്ങളനില്,
കൃഷനിയനിടെങ്ങളനില് ഉയരനളകേനാണനിരനിക്കുന  കേനാലഘടതനിലനാണയ്  ഈ   സരക്കനാര
മുകനനാടയ് കപനാകനതയ്.  കേനാരഷനികേരന്നുംഗതയ് വമനിച്ച മുകനറ്റെമുണനാക്കനാന് ആവശേര്യമനായ
ഇടെളപടെലകേളനാണയ്  ഈ  സരക്കനാര  ഇകപനാള്  നടെതനിളക്കനാണനിരനിക്കുനതയ്.
ളപനാതുമരനാമതയ് വകപയ് അഴനിമതനിമുക്തമനാക്കനി ളമച്ചളപട കറനാഡുകേള് വനതുടെങ്ങുന
ഒരു  കേനാലമനാണയ്  ഇകപനാള്  കകേരളതനിലള്ളതയ്.  അതുകപനാളല  കകേനാടെനികേളുളടെ
അഴനിമതനിയളടെ കകേന്ദ്രമനായ അടെനാടയ്  ബനാങ്കുകപനാളലയനായനിരുന  സഹകേരണ കമഖല.
കകേനാടെനികേളുളടെ അഴനിമതനികേളനാണയ് അടെനാടയ് ബനാങനില് നടെനതയ്. യ.ഡനി.എഫയ്. ഭരണകേനാലതയ്
നനിരവധനി സഹകേരണ സ്ഥനാപനങ്ങളനില് കകേനാടെനികേളുളടെ അഴനിമതനികേളനാണയ് നടെനനിരുനതയ്.
കകേരളതനിളന്റെ  സഹകേരണ കമഖലയനില്  അഴനിമതനി  വര്യനാപകേമനാക്കനിയ ആ  കേനാലഘടതനിനയ്
അറുതനി വരുതനിളക്കനാണയ് കകേരളതനിളന്റെ സഹകേരണ കമഖലളയ ജനങ്ങളുളടെ ഉതമ
സഹൃതനാക്കനി മനാറ്റെനാനനാവശേര്യമനായ അതനിശേക്തമനായ ഇടെളപടെലകേളനാണയ് കകേരളതനില്
ഇകപനാള്  നടെനവരുനതയ്.  പ്രതനിപക്ഷതനിളന്റെ  സമരനാഭനാസങ്ങളളലനാന്നും  കകേരളന്നും
നലതുകപനാളല  കേണ്ടുകപനാകനണയ്.  ഇളതനാളക്ക  നടെപനാക്കനിളക്കനാണയ്,  ഈ  ഒരു
വരഷന്നുംളകേനാണയ് കകേരളതനിനയ് വമനിച്ച മുകനറ്റെന്നും കകേവരനിക്കനാന് സനാധനിച്ചു.  ഈ ഒരു
വരഷന്നും കകേരളതനിളന്റെ ദനിശേ എകങ്ങനാടനാണയ് കപനാകനളതനയ് കൃതര്യമനായനി കേനാണനാന്
കേഴനിയനണയ്.  തകേരനടെനിഞ  കകേരളളത  അങ്ങളന മുകനനാടയ്  നയനിക്കനാനനാവശേര്യമനായ,
കേരക്കശേമനായ കേരമ്മപദതനികേളുമനായനി  ഈ സരക്കനാര  ഏളറ്റെടുതനിരനിക്കുന നടെപടെനികേള്
നലതുകപനാളല  കേണ്ടുകപനാകകേണതുണയ്.  ഇവനിളടെ  പലരുന്നും  സൂചെനിപനിച്ചതുകപനാളല,
5 വരഷകതതനില്നനിനന്നും തസ്പീരത്തുന്നും വര്യതര്യസമനായനി കകേരളതനില് വമനിച്ച മനാറ്റെങ്ങള്
നടെനളകേനാണനിരനിക്കുന  ഒരു  കേനാലഘടമനാണയ്  നമ്മുളടെ  മുനനിലള്ളതയ്.  ശസ്പീ.  ബനാബു
കപനാളനിളന കപനാളലയള്ള  ആള്ക്കനാരുന്നും  ഒരു ഹനാപനി ബരത്കഡ  ആശേന്നുംസനിക്കുകേയനാണയ്.
കകേരള  സമൂഹന്നും  ഒനടെങന്നും  ഒരു  വയസയ്  പൂരതസ്പീകേരനിച്ച  ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യ
മുനണനി  സരക്കനാരനിനയ്, സമസ കമഖലയനിലന്നും ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ നടെപടെനികേളുമനായനി
മുകനനാടയ് കപനാകന, ആ  സരക്കനാരനിനയ് ഒരു ഹനാപനി ബരത്കഡ ആശേന്നുംസനിച്ചുളകേനാണയ്
മുകനനാട്ടുകപനാകകമനാഴണനാകന ളവപ്രനാളമനാണയ്  പ്രതനിപക്ഷഭനാഗത്തുനനിനന്നും കേനാണനാന്
സനാധനിക്കുനതയ്.  ആ  ളവപ്രനാളങ്ങള്ക്കനിടെയനിലന്നും  ഈ  സരക്കനാര  ജനങ്ങളുളടെ
പനിന്ബലന്നും കനടെനിളക്കനാണയ്  മുകനനാട്ടുകപനാകന. എളന്റെ വനാക്കുകേള് നനിരത്തുന.

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാമചെന്ദ്രന്:  സര,  ബഹുമനാനളപട  ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനി
അവതരനിപനിച്ച  2017-ളല  ധനവനിനനികയനാഗ  (2-ാം  നമര)  ബനിലനിളന  ഞനാന്
സരവ്വനാത്മനനാ  പനിന്തനാങ്ങുന.  വനികേസനതനിളന്റെ  ളവള്ളനിളവളനിച്ചന്നും  എലനാവരനികലയ്ക്കുന്നും
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എതനിക്കുകേ, ഏറ്റെവന്നും പനാവളപടവളന്റെ ആവശേര്യങ്ങള് നനിറകവറ്റുകേ, സന്നുംസ്ഥനാനതനിളന്റെ
സന്തുലനിത വനികേസനന്നും സനാദര്യമനാക്കുകേ എനസ്പീ ലക്ഷര്യങ്ങകളനാളടെ കേഴനിഞ ഒരു വരഷമനായനി
സന്നുംസ്ഥനാനതയ്  നടെപനിലനാക്കനിവരുന എലനാ പദതനികേളുന്നും  ഹൃദയപൂരവ്വന്നും  ഏളറ്റെടുതയ്
വനിജയനിപനിക്കുനതനിനയ് കകേരള ജനത ഒറ്റെളക്കടനായനി മുനനിടനിറങ്ങനിക്കഴനിഞ. കേനാരഷനികേ
കമഖലയനിലന്നും  ആകരനാഗര്യ  കമഖലയനിലന്നും  അടെനിസ്ഥനാന  സമൗകേരര്യവനികേസനതനില്,
വനിദര്യനാഭര്യനാസ  പുകരനാഗതനിയനില്  എലനാന്നുംതളന  വന്മുകനറ്റെമനാണയ്  കേഴനിഞ  ഒരു
വരഷക്കനാലന്നുംളകേനാണയ് സന്നുംസ്ഥനാനന്നും കനടെനിയതയ്. ഏളറ സന്നുംതൃപ്തനികയനാളടെ ജനങ്ങള് ഈ
സരക്കനാരനിളന ഹൃദയതനികലറ്റെനിക്കഴനിഞളവനതനിനയ് ളതളനിവനാണയ് അടുത കേനാലതയ്
തകദ്ദശേഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങളനികലയയ്  നടെന  ഉപളതരഞടുപ്പുകേളനില്  ഇടെതുമുനണനി
കനടെനിയ  മുകനറ്റെന്നും.  2017-18-ളല  സന്നുംസ്ഥനാന  ബഡ്ജറ്റെയ്  അവതരനിപനിക്കുകമനാള്  നമ്മുളടെ
രനാജര്യന്നും  ഏറ്റെവന്നും  വലനിയ  സനാമതനികേ  പ്രതനിസനനികേളള  കനരനിടുകേയനായനിരുന.
തലതനിരനിഞ സനാമതനികേ പരനിഷ്കനാരങ്ങളുന്നും കനനാടയ് നനികരനാധനകമല്പനിച്ച ആഘനാതങ്ങളുന്നും
സന്നുംസ്ഥനാന  സമദയ് വര്യവസ്ഥളയ ബനാധനിച്ചു.  സമസ  കമഖലകേളുന്നും  സന്നുംഭനിച്ചു.  ജനന്നും
ളപരുവഴനിയനില്  കേഡ്യൂ  നനിനയ്  വലഞ.  പലരുന്നും  ആത്മഹതര്യയനില്  അഭയന്നും  കതടെനി.
ചെനികേനിത്സയ്ക്കുകപനാലന്നും  പണന്നും  കേളണതനാന്  കേഴനിയനാളത  പലരുന്നും  മരനിച്ചു.   സസ്വന്തന്നും
അദസ്വനാനതനിളന്റെ  മനിച്ചന്നും  നനികക്ഷപനിച്ച  ബനാങ്കുകേളനില്നനിനന്നും പണളമടുക്കനാന്  കേഴനിയനാളത
ജനന്നും പ്രതനിസനനിയനിലനായനി.  ഇവനിളടെ പലതുന്നും ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണകതനാളടെ നടെപനിലനാകക്കണനിയനിരുന.
ജനങ്ങളനികലയയ്  അമനിത  നനികതനി  അടെനികച്ചല്പനിക്കനാന്  കേഴനിയനില  എന  വസ്തുത
ഉള്ളക്കനാണയ്  നനികതനികയതര മനാരഗ്ഗങ്ങളനിലൂളടെ  വനിഭവസസ്വരൂപണന്നും  നടെതനി  അടെനിസ്ഥനാന
വനികേസനന്നും  നടെപനിലനാകക്കണനിയനിരുന.  ആ  ദനിശേയനില്തളന  ചെനിന്തനിക്കുന  ഒരു
ബഡ്ജറ്റെനാണയ്  ബഹുമനാനളപട  ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച്ചതയ്.  ഇതനില്
കേനിഫ്ബനി കേനാലനാനസൃതമനാളയനാരു കേളണതലനാണയ്.   ഇതനിലൂളടെ  182  കറനാഡുകേളുളടെ
വനികേസനതനിനയ്  5628  കകേനാടെനി  രൂപയന്നും  69  പനാലങ്ങളുളടെ  നനിരമ്മനാണതനിനനായനി
2557  കകേനാടെനി  രൂപയന്നും നസ്പീക്കനി  വച്ചനിരനിക്കുന.   സന്നുംസ്ഥനാനളത എന്നും.എല്.എ.-മനാരുളടെ
ആസനിവനികേസന ഫണയ് വനിനനികയനാഗന്നും കൂടെനിയനാകകമനാള്  13,000  കകേനാടെനി രൂപയളടെ
പ്രവൃതനികേള്ക്കയ് ഇതനിനകേന്നുംതളന നനിരമ്മനാണനാനമതനി നല്കേനിക്കഴനിഞ.

യ.ഡനി.എഫയ്.  ഭരനിച്ച  അഞയ്  വരഷക്കനാലന്നും  നമുക്കയ്  ഒരനിക്കലന്നും  മറക്കനാന്
കേഴനിയനില.  സന്നുംസ്ഥനാനതനിളന്റെ  വനികേസനളത  ളപരുവഴനിയനിലനാക്കനി  അഴനിമതനിയന്നും
ധൂരത്തുന്നും  ളകേനാടുകതനിവനാണ  കേനാലതയ്  സന്നുംസ്ഥനാനതനിളന്റെ  ബഡ്ജറ്റുകപനാലന്നും
കേച്ചവടെച്ചരക്കനായനിരുന.  അവശേര്യസനാധനങ്ങളുളടെ വനില വരദനവനിനയ് സഹനായനിക്കുന
തരതനില്  നനികതനി  വരദനിപനിച്ചയ്  സനാധനാരണ ജനങ്ങളുളടെ  ജസ്പീവനിതന്നും  ദുസഹമനാക്കനി.
എലനാ സരക്കനാര കസവനങ്ങളുളടെയന്നും ഫസ്പീസയ് വരദനിപനിച്ചു.  ളകേടനിടെ നനികതനി,  രജനികസ്ട്രേഷന്
നനികതനി  ഉള്ളപളടെയള്ള   എലനാ  നനികതനികേളുന്നും   വരദനിപനിച്ചു.  ഭരണതനിളന്റെ
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അകേതളങ്ങളനില്നനിനയ് ചെസ്പീഞളനിഞ അഴനിമതനിയളടെ കേഥകേള്മനാത്രന്നും പുറത്തുവന.
അഴനിമതനിരഹനിതവന്നും  സതനാരര്യവമനായ  ഒരു ഭരണന്നും ജനന്നും  സസ്വപന്നും  കേണ്ടു.  ആ സസ്വപ
സനാക്ഷനാല്ക്കനാരമനാണയ് ഇകപനാള് നടെപനിലനാകനതയ്.  ഇതനിനയ് പനിന്തുണ നല്കനതനിനയ്
യ.ഡനി.എഫയ്.-ല്  വനിശേസ്വസനിച്ചവരകപനാലന്നും  മുകനനാടയ്  വനതുടെങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  സന്നുംസ്ഥനാനതനിളന്റെ
സമഗ്രപുകരനാഗതനി  ലക്ഷര്യമനിടുന  മലകയനാര-തസ്പീരകദശേ  കഹകവകേള്  ഈ  നനാടെനിളന്റെ
സസ്വപമനാണയ്. ഇളതലനാന്നും നടെപനിലനാക്കുനതനിനയ് ഇച്ഛനാശേക്തനിയള്ള  സരക്കനാരനാണയ് ഇനയ്
കകേരളന്നും  ഭരനിക്കുനതയ്.  കകേരളജനത  ളനകഞറ്റെനിയ  നവകകേരള  മനിഷനനിളല  ഓകരനാ
പദതനിയന്നും നടെപനിലനായനിത്തുടെങ്ങനിയതനിളന്റെ ഗുണഫലങ്ങള് സമൂഹതനില് ദൃശേര്യമനാണയ്.
ഹരനിത  കകേരളന്നും  പദതനി  മനാലനിനര്യസന്നുംസ്കരണതനിനയ്  പുതനിയ  സന്നുംസ്കനാരന്നും  സൃഷ്ടനിച്ചു.
എലനാവളരയന്നും കൃഷനി പഠനിപനിച്ചു.  തരനിശനായ പനാടെങ്ങള് കേതനിരണനിഞ.  നശേനിപനിച്ച
പനാടെങ്ങളനില്നനിനയ് നൂറുകമനനി ളകേനായ.  ളമത്രനാന് കേനായലനിലന്നും ആറന്മുളയനിലന്നും സന്നുംതൃപ്തരനായ
കേരഷകേളന്റെ ഹൃദയങ്ങളനില്നനിനയ് ളകേനായ്ത്തുപനാടനിളന്റെ ഈരടെനികേള് ഉയരുകേയനായനിരുന.
കകേരളതനിളല  നനാലയ്  ലക്ഷതനിലധനികേന്നും  വരുന ഭവനരഹനിതരക്കയ്  വസ്പീടെയ്  നല്കനതനിനയ്
വനിപുലമനായ പദതനി തയ്യനാറനായനിക്കഴനിഞ.  ഈ വരഷന്നുംതളന ഒരു ലക്ഷന്നും കപരക്കയ്
വസ്പീടെയ് നല്കന പദതനി നടെപനിലനാക്കുളമനതനിനയ് സന്നുംശേയമനില.  വനിദര്യനാഭര്യനാസ കമഖല
കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണക്കനാലതയ് കേടുത അനനിശ്ചനിതനാവസ്ഥയനിലനായനിരുന;
വനി ദര്യനാരത്ഥനികേള്ക്കുന്നും അദര്യനാപകേരക്കുന്നും ശേനനിദശേയനായനിരുന.  എനനാല് പുതനിയ അദര്യയന
വരഷളത  ഉല്സനാഹകതനാളടെ  വരകവല്ക്കനാന്  വനിദര്യനാരത്ഥനികേളുന്നും  അദര്യനാപകേരുന്നും
തയ്യനാറനായനിക്കഴനിഞ.  സ്കൂള് വനിദര്യനാരത്ഥനികേള്ക്കയ് കകേതറനി യൂണനികഫനാന്നും നല്കന
പദതനി  ഒരു  നൂതന  ആശേയന്നുംതളനയനാണയ്.  തകേരുന  കകേതറനി  കമഖലളയ
സന്നുംരക്ഷനിക്കുനതനിനയ് ഇതയ് സഹനായനിക്കുളമനതനിനയ്  ഒരു സന്നുംശേയവമനില.  ളപനാതുകമഖലനാ
വര്യവസനായങ്ങകളനാടുള്ള ഈ  സരക്കനാരനിളന്റെ  കേരുതല് വര്യവസനായ കമഖലയനിളല ഒരു
പുതുയഗപനിറവനിളയയനാണയ് സൂചെനിപനിക്കുനതയ്.  എലനാന്നും വനിറ്റെയ്  തുലയ്ക്കുന സനാമതനികേ
നയങ്ങളുമനായനി കകേന്ദ്രസരക്കനാര മുകനനാടയ്  കപനാകകമനാള് അതനിജസ്പീവനതനിനകപനാലന്നും
ബുദനിമുട്ടുന  ളതനാഴനിലനാളനികേള്  കകേന്ദ്ര  ളപനാതുകമഖലനാസ്ഥനാപനങ്ങളനിളല  സ്ഥനിരന്നും
കേനാഴ്ചയനായനി മനാറുകേയനാണയ്.  യ.പനി.എ.  സരക്കനാര നടെപനിലനാക്കുന തസ്പീവ്ര മുതലനാളനിത
നയങ്ങള്ളക്കതനിളര ശേക്തമനായ സമസ്പീപനങ്ങളനിലൂളടെ കകേരളതനിളല സരക്കനാര നടെപനിലനാക്കുന
വര്യവസനായ നയന്നും കലനാകേതനിനയ് മനാതൃകേയനാണയ്.  കകേരള ബഡ്ജറ്റെയ് എനതയ് കകേരളതനിളന്റെ
മനാത്രന്നും  രനാഷസ്പീയ-സനാമതനികേ  സനാഹചെരര്യതനിളന്റെ  സൃഷ്ടനിയനാകനനില.  അതുളകേനാണയ്
പലവനിധ  ഘടെകേങ്ങളള  ആഴതനിലള്ള  വനിശേകേലനതനിനയ്  വനികധയമനാക്കനിയനാല്  മനാത്രകമ
ബഡ്ജറ്റെനിളന്റെ  ഉള്ളടെക്കതനിളല  ശേരനിളതറ്റുകേളള  വനിലയനിരുതനാന്  കേഴനിയകേയള.
കദശേസ്പീയ സനാഹചെരര്യങ്ങള്ക്കയ് സന്നുംസ്ഥനാന ബഡ്ജറ്റെനിനള്ള സസ്വനാധസ്പീനന്നും അവഗണനിക്കനാ
നനാകനതല.  കകേന്ദ്രസരക്കനാരനിളന്റെ  നയസമസ്പീപനങ്ങളനിളല  തുടെരച്ചയന്നും  മനാറ്റെവന്നും
ആഴതനില് സസ്വനാധസ്പീനനിക്കുന ഘടെകേമനായനിതസ്പീരുന. കകേനാണ്ഗ്രസയ് തുടെക്കന്നും കറനിച്ചതുന്നും
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ബനി.ളജ.പനി.  ശേക്തമനായനി  നടെപനിലനാക്കനിളക്കനാണനിരനിക്കുനതുമനാണയ്  ഇനളത  നവ
ഉദനാരവല്ക്കരണ  സനാമതനികേ  നയന്നും.  ബനി.ളജ.പനി.യളടെയന്നും  കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെയന്നും
കനതൃതസ്വതനിലള്ള സന്നുംസ്ഥനാന സരക്കനാരുകേള് പ്രസ്തുത നയളത വനിമരശേനങ്ങകളതുമനിലനാളത
നടെപനിലനാക്കുകേയനാണയ്.  മറ്റെയ്  പ്രനാകദശേനികേ കേക്ഷനികേളുളടെ കനതൃതസ്വതനിലള്ള സന്നുംസ്ഥനാന
സരക്കനാരുകേളുന്നും പ്രസ്തുത നയന്നും നടെപനിലനാക്കനാനള്ള  വര്യഗ്രതയനിലനാണയ്.   അതനിലൂളടെ
ഒരു  നഡ്യൂനപക്ഷതനിളന്റെ  സമതയ്  അത്ഭുതകേരമനായ  നനിലയനില്  വരദനിക്കുന.
ആനനാ പ്രകദശേയ് മുഖര്യമനനി ചെന്ദ്രബനാബു നനായനിഡുവനിളന്റെ മകേന് നനാരനാ കലനാകകേഷനിളന്റെ
ആസനി  5  മനാസന്നുംളകേനാണയ്  21  മടെങ്ങയ് വരദനിച്ചതുന്നും  അനനില് അന്നുംബനാനനിയളടെയന്നും ഗമൗതന്നും
അദനാനനിയളടെയന്നും  ആസനികേളനിളല  കതനിച്ചുചെനാടവന്നും  ഈ  നയതനിളന്റെ  പ്രതനിഫലനമനാണയ്.
കലനാകേതനിളല ഏറ്റെവന്നും സമനരനായ ഒരു ശേതമനാനന്നും ആളുകേളുളടെ സമതയ് മറുഭനാഗളത 99
ശേതമനാനതനിളന്റെ  ആളകേ  സമതനിളനക്കനാള്  അധനികേമനാളണന  കേണക്കയ്  വനിസരനിക്കരുതയ്.
കകേരളളത അതനിരൂക്ഷമനായ സനാമതനികേ പ്രതനിസനനിയനികലയയ് എടുളതറനിഞളകേനാണനാണയ്
കേഴനിഞ  അഞയ്  വരഷക്കനാലളത  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണന്നും  അവസനാനനിപനിച്ചതയ്.
യ.ഡനി.എഫയ്. ഭരണകേനാലതയ് വലനിയ  കതനാതനില് വനായ്പകേള് വനാങ്ങനിക്കൂടനി  ബഡ്ജറ്റെയ്
നനിരകദ്ദശേങ്ങള്കപനാലന്നും പരനിഗണനിക്കനാളത കമവനിരുദമനായനാണയ് ളചെലവഴനിച്ചതയ്.  ധനക്കമ്മനി
3 ശേതമനാനതനിളലതനിച്ചു; സന്നുംസ്ഥനാനതനിളന്റെ സനാമതനികേ പ്രവരതനളതയനാളകേ
തനാളന്നും  ളതറ്റെനിക്കുകേയനാണയ്  അതുവഴനി  ളചെയതയ്.  ബഡ്ജറ്റെനിളല നനികതനി  നനിരകദ്ദശേങ്ങള്കപനാലന്നും
കേച്ചവടെക്കനാരക്കയ്  കചെനാരതനിളക്കനാടുതയ്  പണന്നും  സമനാദനിച്ചുളവന  ഗമൗരവതരമനായ
ആകക്ഷപങ്ങള്  ഉയരനവരനികേയണനായനി.  ളകേടുകേനാരര്യസ്ഥത   സന്നുംസ്ഥനാനതനിളന്റെ
വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ്  വലനിയ  തടെസമനായനി  മനാറനി.  കക്ഷമ  ളപന്ഷനകേള്
വനിതരണന്നും നടെതനാളതയന്നും കേരനാര പണനികേളുളടെ തുകേ  നല്കേനാളതയന്നും  ബനാക്കനിവച്ച
വലനിളയനാരു കടെനിശനികേ  ഈ സരക്കനാരനിനയ്  ളകേനാടുത്തുതസ്പീരകക്കണതനായനിവന.  പനിണറനായനി
വനിജയന്  സരക്കനാരനിളന്റെ  പനിനനിട  ദനിനങ്ങളനിളല  പ്രവരതനങ്ങള്  നല്കേനിയ
സനാമതനികേ അച്ചടെക്കതനിളന്റെ കേരുതനിലനാണയ് ഈ ബഡ്ജറ്റെയ് രൂപന്നും ളകേനാണളതനയ്
മനസനിലനാക്കണന്നും.  കകേരളസ്പീയ  സനാമൂഹര്യ  സനാഹചെരര്യളത യനാഥനാരത്ഥര്യകബനാധകതനാളടെയനാണയ്
സമസ്പീപനിച്ചളതനയ്  ബജറ്റെനിളന്റെ  ഉള്ളടെക്കന്നും  സനാക്ഷര്യളപടുത്തുന.  ഉല്പനാദന  വര്യവസനായ
നനിരമ്മനാണ കമഖലകേള്ക്കയ് ആവശേര്യമനായ പരനിഗണന ബജറ്റെനില് കേനാണനാന് കേഴനിയന്നും.
വനിദര്യനാഭര്യനാസ  ആകരനാഗര്യ  കമഖലകേളനില്  കകേരളന്നും  ആരജ്ജനിച്ച  കേരുതനിളന
ശേക്തനികയനാളടെ  മുകനനാടയ്  നയനിക്കുനതനിനയ്  സഹനായകേരമനായ  സമസ്പീപനവന്നും  ബഡ്ജറ്റെനിളന്റെ
സവനികശേഷതയനായനി കേനാണനാന് കേഴനിയന്നും. 

കേഴനിഞ സനാമതനികേ വരഷനാന്തര്യതനില് സന്നുംസ്ഥനാനതനിളന്റെ ട്രേഷറനി പ്രവരതനങ്ങള്
തടെസമനിലനാളത  നടെതനാന്  കേഴനിഞതയ്  ഈ  ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ  സനാമതനികേ
അച്ചടെക്കതനിളന്റെ പ്രതനിഫലനമനാണയ്.  13,000  കകേനാടെനി  രൂപയളടെ ബനാദര്യതകേളനാണയ്
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വരഷനാന്തര്യതനില് ഏളറ്റെടുകക്കണതനായനി വനളതങനിലന്നും ഒരു വനിധതനിലമുള്ള ട്രേഷറനി
നനിയനണവന്നും കകേരളതനിലണനായനില എനതനില്  ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനി പ്രകതര്യകേ
പ്രശേന്നുംസ അരഹനിക്കുന.  പദതനി പ്രവരതനങ്ങള്ക്കനായനി  9500  കകേനാടെനി രൂപയളടെ
വളര  ബനില്ലുകേള്  മനാറനാന്  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു.  ജസ്പീവനക്കനാരുളടെയന്നും  അദര്യനാപകേരുളടെയന്നും
ശേമളവന്നും  ളപന്ഷനമനായനി  3500  കകേനാടെനി  രൂപ  കൃതര്യമനായനി  വനിതരണന്നും  ളചെയ.
കേഴനിഞ അഞയ് വരഷങ്ങളനില് വനിവനിധ ട്രേഷറനി നനിയനണങ്ങള് അടെനികച്ചല്പനിച്ചനിരുന.
ളകേനാടുത്തുതസ്പീരക്കനാനള്ള പണന്നും അടുത വരഷകതയയ് മനാറ്റെനി വയ്ക്കുന പ്രവണതയനിലന്നും
ഇനയ്  മനാറ്റെന്നും  വരുതനി.  ഉനത  വനിദര്യനാഭര്യനാസന്നും  സനാധനാരണക്കനാരക്കയ്  ലഭര്യമനാക്കനാനന്നും
പരമരനാഗത വര്യവസനായങ്ങള് സന്നുംരക്ഷനിച്ചയ്  പുതനിയ   വര്യവസനായങ്ങളനാരന്നുംഭനിക്കനാനന്നും
ഐ. ടെനി. അനബന കജവ സനാകങതനികേ വര്യവസനായങ്ങളുളടെ  വനികേസനതനിനന്നും ഈ
ബഡ്ജറ്റെയ് നനിരകദ്ദശേങ്ങള് മുകനനാട്ടുവയ്ക്കുന.  പരമരനാഗത ളതനാഴനില് കമഖലയനിലള്ളവരക്കയ്
സമ്പൂരണ്ണ സന്നുംരക്ഷണമുറപനാക്കനി സമഗ്ര സനാമൂഹനികേ സരക്ഷനിതതസ്വമനാണയ് എല്.ഡനി.എഫയ്.
സരക്കനാര ലക്ഷര്യമനാക്കുനതയ്.  ആകരനാഗര്യ  വനിദര്യനാഭര്യനാസ കമഖലയനിളല വനാണനിജര്യവല്ക്കരണന്നും
അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കനാനനാവനില. മനികേച്ച ചെനികേനിത്സയയ് സസ്വകേനാരര്യകമഖലളയന വനാദതനിളനനാപന്നും
കൂടെനിയനാല്  ജനങ്ങള്ക്കയ്  ചെനികേനിത്സനാളച്ചലവയ്  തനാങ്ങനാനനാവനിളലന  അകമരനിക്കന്
അനഭവന്നും നമ്മുളടെ മുനനിലണയ്. ളപനാതുജനനാകരനാഗര്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് സമൗജനര്യ ചെനികേനിത്സ
ഉറപനാക്കനാന് 5000 കകേനാടെനി രൂപയനാണയ് നനികക്ഷപനിക്കുനതയ്. തനാലൂക്കയ്-ജനില-ജനറല്-
ളമഡനിക്കല് കകേനാകളജയ്  ആശുപത്രനികേളള സൂപര ളസഷര്യനാലനിറ്റെനി  ആശുപത്രനികേള്ക്കയ്
തുലര്യമനാകയനാ  അതനിനമുകേളനികലനാ  എതനിക്കുനതനിനള്ള  നനിരകദ്ദശേങ്ങള്  പ്രതസ്പീക്ഷയയ്
വകേ  നല്കന  കേനാരര്യമനാണയ്.  കരനാഗപ്രതനികരനാധന്നും  ഉറപനാക്കനാന്  പ്രനാഥമനികേനാകരനാഗര്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളള  സജ്ജമനാക്കനാനള്ള  നസ്പീക്കന്നും  പ്രശേന്നുംസനസ്പീയമനാണയ്.  സന്നുംസ്ഥനാനതയ്  ശേരനാശേരനി
35 ലക്ഷന്നും  വസ്പീടുകേളനികലയയ്  വരഷന്നും  17,000  രൂപവളര  ളപന്ഷന്  ലഭര്യമനാക്കുന.
ഇത്രയന്നും  വനിപുലമനായ  സനാമൂഹര്യ  പരനിരക്ഷ  ഏതയ്  കേനാലഘടതനിലനാണയ്  നടെപനിലനാക്കനി
യനിട്ടുള്ളളതനയ്  ആകലനാചെനികക്കണതനായനിട്ടുണയ്.  ഇകതനാളടെനാപന്നും  മളറ്റെനാരു  കേനാരര്യന്നുംകൂടെനി
ശദയനില്ളപടുതനാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന.  പുതനിയതനായനി  പ്രവരതനന്നും  തുടെങ്ങുന
കേണ്ണൂര അന്തനാരനാഷ വനിമനാനതനാവളതനില് കേനാരകഗനാ യൂണനിറ്റെയ് രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനയ്
വനിമനാനതനാവള കേമനനി ക്ഷണനിച്ച ളടെണറനില് സന്നുംസ്ഥനാന ളപനാതുകമഖലനാ സ്ഥനാപനമനായ
കകേരള കസറ്റെയ് ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് എന്റെരകപ്രസസനിളന ഉള്ളപടുത്തുനതനിനനാവശേര്യമനായ
നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കണളമനനാണയ് എനനിക്കയ് നനിരകദ്ദശേനിക്കനാനള്ളതയ്.  തനിരുവനന്തപുരന്നും,
കകേനാഴനികക്കനാടെയ്  വനിമനാനതനാവളങ്ങളനില് നല രസ്പീതനിയനില് കേനാരകഗനാ പ്രവരതനങ്ങള്
നടെതനിവരുന  Kerala State Industrial Enterprises Limited (KSIE)-നയ് കേണ്ണൂര
അന്തനാരനാഷ വനിമനാനതനാവളതനിലന്നും ഈ പ്രവരതനന്നും ളമച്ചളപട നനിലയനില് നടെതനാന്
കേഴനിയളമനതനില്  യനാളതനാരു സന്നുംശേയവമനില.  കകേരളതനിളന്റെ  പുകരനാഗതനിക്കുകവണനി
നടെപനിലനാക്കുന  പദതനികേള്ക്കയ്  കനിയനാത്മകേമനായ  ധനവനിനനികയനാഗമനാണയ്  ഇമൗ
ധനവനിനനികയനാഗ ബനിലനിലൂളടെ നനിരകദ്ദശേനിക്കുനതയ്.   ഞനാന് അവസനാനനിപനിക്കുന. 



നനിയമനനിരമ്മനാണകേനാരര്യന്നും 431

ളപ്രനാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന് തങ്ങള്:  സര,  2017-ളല കകേരള ധനവനിനനികയനാഗ
(2-ാം  നമര)  ബനിലനിളന  ഞനാന്  എതനിരക്കുകേയനാണയ്.  ബഹുമനാനളപട  ധനകേനാരര്യ
വകപ്പുമനനി  ഇനളല  മറുപടെനി  പറഞകപനാള്  ജനി.എസയ്.ടെനി.  നടെപനിലനാക്കുകമനാള്
ഉല്പനാദനകമഖലയനില് നടെത്തുനതുകപനാളലതളന കസവന  കമഖലയനിലന്നും 5, 12, 18,
28 എനസ്പീ സനാബുകേളനിലനായനി തരന്നുംതനിരനിച്ചയ് നടെപനിലനാക്കുളമനയ് പറഞനിരുന. പുതനിയ
ഘടെനയനസരനിച്ചയ്  ആദര്യ  ഇനങ്ങളനില്  ഉള്ളപടുന  43  ശേതമനാനന്നും  ചെരക്കുകേള്ക്കുന്നും
18  ശേതമനാനന്നും  നനികതനി  ചുമത്തുനണയ്.  17  ശേതമനാനതനിനയ്  12  ശേതമനാനവന്നും
14  ശേതമനാനതനിനയ്  5  ശേതമനാനവന്നും നനിരക്കനിലനാണയ് നനികതനി ചുമതനാന് കപനാകനതയ്.
ഇങ്ങളന കനനാക്കുകമനാള് ചെരക്കുകേള്  19  ശേതമനാനവന്നും  28  ശേതമനാനവന്നും നനികതനിയള്ളവയനായനി
മനാറുകേയനാണയ്.  ഈ  ഉല്പനങ്ങളളനാളക്ക  ഇടെതരക്കനാരുളടെ  നനിതര്യളചെലവകേളനില്
ഉള്ളപടുനവയമനാണയ്. ഉയരന വനിലയളടെ വലനിളയനാരു ഭനാരന്നും ഇതനിനനാല് ജനങ്ങളുളടെ
തലയനില് ളകേടനിവയ്കക്കണ അവസ്ഥനാവനികശേഷന്നും  ജനി.എസയ്.ടെനി.  നടെപനിലനാക്കുകമനാഴണനാകന
പരനിണതഫലമനായനിരനിക്കുന്നും.  നനിലവനില് ഇന്തര്യയനിലന്നും കകേരളതനിലന്നും കസവന നനികതനി
ളമനാതന്നും നനികതനി വരുമനാനതനിളന്റെ ളചെറനിളയനാരു ശേതമനാനന്നും  മനാത്രമനാണയ്.  കകേരളതനിളന്റെ
പങയ് ളവറുന്നും രണയ് ശേതമനാനതനില് തനാളഴമനാത്രമനാണയ്. 20  ലക്ഷന്നും രൂപയനില് തനാളഴ
വരുമനാനമുള്ളവരക്കുന്നും നനികതനിയനിളവള്ളതനിനനാല് കകേരളതനിളല ഭൂരനിഭനാഗന്നും സ്ഥനാപനങ്ങളുന്നും
നനികതനിയനിനതനില്നനിനയ്  ഒഴനിവനാകകേയന്നും  ളചെയനതനാണയ്.  കകേരളതനില്  സസ്വകേനാരര്യ
കമഖലയനില്  ശേക്തമനായ  വര്യവസനായ  നയമനിലനാതതയ്  നമുക്കയ്  തനിരനിച്ചടെനിയനാണയ്.
സന്നുംസ്ഥനാനതനിളന്റെ സനാമതനികേ സ്ഥനിതനി  അതസ്പീവ ഗുരുതരളമനയ്  പറയന  ധനകേനാരര്യ
വകപ്പുമനനിതളന  അവകലനാകേന  റനികപനാരടനില്  ധനപ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കനാന്
യനാളതനാരു  നടെപടെനിയന്നും  നനിരകദ്ദശേനിക്കുനനില.  സന്നുംസ്ഥനാനതയ്  നടെപനിലനാക്കനാനകദ്ദശേനിക്കുന
അടെനിസ്ഥനാന  ഘടെകേ പദതനികേള്ക്കുന്നും മറ്റെയ് വനികേസന  പദതനികേള്ക്കുന്നും ബഡ്ജറ്റെനിനയ്
പുറതയ്  കകേരള  ഇന്ഫനാസ്ട്രേക്ചെര  ഫണയ്  കബനാരഡയ്  എന  സ്ഥനാപനന്നുംവഴനി  പണന്നും
സമനാഹരനിക്കുകേളയന  നയമനാണയ്  മുകനനാട്ടുവച്ചനിരനിക്കുനതയ്.  2017-18-ല്  കേനിഫ്ബനി
വഴനി  25,000  കകേനാടെനി രൂപ സമനാഹരനിച്ചയ് വനികേസന പദതനികേള് നടെപനിലനാക്കുളമനയ്
ബഡ്ജറ്റെനില്  പ്രഖര്യനാപനിച്ചതയ്  വനിഭവങ്ങളുളടെ  പനിന്ബലമനിലനാളതയനാണയ്.  കേഴനിഞ
സനാമതനികേ വരഷന്നും അവസനാനനിക്കനാറനാകകമനാള് പല വകപ്പുകേളുന്നും  പദതനിവനിഹനിതതനിളന്റെ
മൂനനിളലനാനയ് മനാത്രമനാണയ് ളചെലവഴനിച്ചതയ്  .  തകദ്ദശേ സസ്വയന്നുംഭരണ വകപനിനയ്  5635.55
കകേനാടെനി  രൂപ  ബജറ്റെനില്  നസ്പീക്കനി  വച്ചുളവങനിലന്നും  ജനവരനി  മനാസന്നും  വളര
വനിനനികയനാഗനിച്ചതയ് 1531.36 കകേനാടെനി രൂപ മനാത്രമനാണയ്. ഇതയ് വരഷനാവസനാനമനായകപനാള്
70  ശേതമനാനമനായനി  ഉയരുകേയന്നും ളചെയ.  എനനിരുനനാലന്നും  1690  കകേനാടെനി  രൂപകയനാളന്നും
ളചെലവഴനിക്കനാളതതളന  ഈ വകപനിനയ്  കേസ്പീഴനിലണയ്.  ഇകപനാള് കകേരളതനില് കേമ്മനി
വരദനിക്കുനതനിനനസരനിച്ചയ് കകേരള സരക്കനാരനിളന്റെ ളപനാതുകേടെവന്നും വരദനിക്കുകേയനാണയ്.
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2015-16-ല് ആളകേ കേടെബനാദര്യത  1,66,538  കകേനാടെനി രൂപയനായനിരുന. 2016-17-ല്
കേടെബനാദര്യത 1,98,085 കകേനാടെനി രൂപയനായനി. ഒരു കകേരളസ്പീയളന്റെ ശേരനാശേരനി കേടെന്നും 55614
രൂപയനാകന്നും.  ഇന്തര്യന്  സന്നുംസ്ഥനാനങ്ങളുളടെ  ആളകേ  കേടെതനിളന്റെ  5.6  ശേതമനാനന്നും
ജനസന്നുംഖര്യയനില്  2.6  ശേതമനാനന്നും  മനാത്രമുള്ള  കകേരളതനികന്റെതനാണയ്.  2017-18-ളല
കേടെബനാദര്യത  ഏകേകദശേന്നും  2,50,824  കകേനാടെനി രൂപയനായനി  വരദനിക്കനാന്  സനാദര്യതയണയ്.
ഈ രസ്പീതനിയനില് കപനായനാല് 2020-21 ആകകമനാള് കകേരളതനിളന്റെ കേടെന്നും 2.87 ലക്ഷന്നും
കകേനാടെനി  രൂപയനായനി ഉയരുന്നും.  കൂടെനാളത തുകേയന്നും പലനിശേയന്നും തനിരനിച്ചുനല്കകേണതനായന്നും
വരുന്നും.  കകേരളളത കേടെളക്കണനിയനില്നനിനന്നും കേടെളക്കണനിയനികലയയ് ളകേനാണ്ടുകപനാകന
ഒരവസ്ഥനാവനികശേഷന്നും  കൂടെനിയണനാകേനാന്  സനാദര്യതയണയ്.  ഏളറ  ളകേനാടനികഘനാഷനിക്കളപട
സസ്ഥനിര  നഗരവനികേസന  പദതനികേള്ക്കനായനി  സന്നുംസ്ഥനാനളത  അഞയ്  കകേനാരപകറ
ഷനകേള്ക്കുകവണനി  1422.50  കകേനാടെനി  രൂപ വനായ്പയനായനി  ഏഷര്യന് ളഡവലപ്ളമന്റെയ്
ബനാങനില്നനിനന്നും  എടുതനിടയ്  ളചെലവനാക്കനിയതയ്  573.2  കകേനാടെനി   രൂപ  മനാത്രമനാണയ്.
അതനില്തളന 86.77 കകേനാടെനി രൂപ നനിഷ്ഫലമനായനി. 5 വരഷന്നും ളകേനാണയ് പൂരതനിയനാകകേണ
പ്രവൃതനികേള്ക്കയ്  9  വരഷമനായനിട്ടുന്നും  51.48  ശേതമനാനന്നും മനാത്രമനാണയ് വനിനനികയനാഗനിച്ചതയ്.
25 വരഷന്നുംളകേനാണയ് വനായ്പയന്നും പലനിശേയന്നും തനിരനിച്ചടെയണന്നും. അഞയ് നഗരസഭകേളനിലനായനി
തുടെങ്ങനിയ  24  പദതനികേളനില്  7  എണ്ണന്നും  മനാത്രമനാണയ്  പൂരതനിയനായതയ്.  നനിശ്ചനിത
സമയതനിനള്ളനില്  നടെപനിലനാക്കനാത  പദതനികേളുളടെ  വനായ്പനാഭനാഗന്നും  റദ്ദനാക്കുനതനിളല
വസ്പീഴ്ചമൂലന്നും  43.68  കകേനാടെനി രൂപ പനിഴ അടെയ്കക്കണനി വനനിട്ടുണയ്.  പനി.എസയ്.സനി.ക്കയ്
റനികപനാരടയ്  ളചെയ ഒഴനിവയ്  വനിജനാപനന്നും ളചെയനതനിനയ്  18  വരഷന്നും വളര  എടുത്തുളവന
കേന്നുംപയ് കട്രേനാളര ആന്ഡയ്  ആഡനിറ്റെര  ജനറല്  തയ്യനാറനാക്കനിയ റനികപനാരടയ് സന്നുംബനനിച്ചയ്
ഇനലളതയന്നും ഇനളതയന്നും  മനാതൃഭൂമനി,  മനാധര്യമന്നും  ഉള്പളടെയള്ള ദനിനപത്രങ്ങളനില്
വനാരത വനനിട്ടുള്ളതനാണയ്. സരക്കനാര  വകപ്പുകേളനിലന്നും വനിവനിധ സ്ഥനാപനങ്ങളനിലമനായനി
452  തസനികേകേളനിളല ഒഴനിവകേള് റനികപനാരടയ്  ളചെയനിട്ടുന്നും വനിജനാപനന്നും പുറളപടുവനിച്ചനിടനില.
ഒഴനിവകേള്  റനികപനാരടയ്  ളചെയ്യല്,  വനിജനാപനന്നും  പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കല്,  വനികശേഷനാല്
ചെടങ്ങളുളടെ രൂപസ്പീകേരണന്നും എനനിവയനില് വസ്പീഴ്ചയള്ളതനായനി സനി.ആന്ഡയ് എ.ജനി. തളന
റനികപനാരടയ്  ളചെയനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  2016-17  സനാമതനികേ വരഷതനില് വനികനനാദസഞനാര
കമഖലയയ്   168  കകേനാടെനി  രൂപ  ബഡ്ജറ്റെനില്  നസ്പീക്കനിവളച്ചങനിലന്നും  വരഷനാവസനാനന്നും
ളചെലവനാക്കനിയതയ്  65  കകേനാടെനി  രൂപ  മനാത്രമനാണയ്.  അകതസമയന്നും  സന്നുംസ്ഥനാനളത
വനികനനാദസഞനാരകകേന്ദ്രങ്ങളുളടെ  കശേനാചെനസ്പീയനാവസ്ഥ  നമുക്കയ്  കേനാണനാവനതനാണയ്.
വനികദശേ വനികനനാദ സഞനാരനികേള് കകേരളളത ഒഴനിവനാക്കനി മറ്റെയ് കകേന്ദ്രങ്ങളള ആശയനിക്കുന
കേനാഴ്ചയനാണയ് നനാന്നും കേണ്ടുളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്. 2016-17 സനാമതനികേ വരഷന്നും ബഡ്ജറ്റെയ്
ളപ്രനാകപനാസലനിലള്ളതുന്നും  സന്നുംസ്ഥനാനതയ്  നടെനളകേനാണനിരനിക്കുനതുമനായ  പ്രവൃതനികേളള
2017-18  ബഡ്ജറ്റെനില്  നനിനന്നും  ഒഴനിവനാക്കനിയതനായനി  കേനാണനാവനതനാണയ്.  ഇതരന്നും
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പ്രവൃതനികേള് ഒഴനിവനാക്കനിയതയ്   ധനകേനാരര്യ  വകപനിളന്റെ  കപനാരനായ്മയനായനി  കേനാണുകേയനാണയ്.
എളന്റെ നനികയനാജകേ മണലതനില് സ്ഥനിരമനായനി അപകേടെ മരണങ്ങള് സന്നുംഭവനിക്കുന
വടപനാറ വളവനിളല അപകേടെങ്ങള് ഒഴനിവനാക്കനാന് നടെതനിയ പഠനങ്ങളുളടെയന്നും റനികപനാരടനിളന്റെയന്നും
അടെനിസ്ഥനാനതനില് തയ്യനാറനാക്കനിയ കേഞനിപ്പുര-മൂടെനാല് കബപനാസയ് കറനാഡനിനയ് സ്ഥലന്നും
ഏളറ്റെടുക്കനാനന്നും കറനാഡയ് നനിരമ്മനാണതനിനമനായനി  18  കകേനാടെനി  രൂപ അനവദനിക്കുകേയന്നും
പ്രവൃതനി  നടെനവരനികേയമനാണയ്.  കേഴനിഞ  ബഡ്ജറ്റെനില്  37.5  കകേനാടെനി  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരുന പ്രസ്തുത പ്രവൃതനി  ഒഴനിവനാക്കനിയതനായനി  കേനാണുകേയനാണയ്.  ആ
പദതനിയളടെ തുടെര പ്രവൃതനികേള് മുകനനാടയ് ളകേനാണ്ടുകപനാകേനാന് ആവശേര്യമനായ നടെപടെനി
അങ്ങയളടെ ഭനാഗത്തുനനിനന്നും ഉണനാകളമനയ് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന. രജനികസ്ട്രേഷന്  വകപനില്
ഇ-സനാമനിന്നുംഗനിളന്റെ  പരനിഷ്കരണന്നും  വളളര  നലതനാണയ്.  ഇതുമൂലന്നും  കകേരളതനിളല
പതനിനനായനിരക്കണക്കനിനയ് സനാമയ് ളവണരമനാരുളടെയന്നും അനബന കജനാലനിക്കനാരുളടെയന്നും
ളതനാഴനില് നഷ്ടളപടുളമന ആശേങ അവരുളടെ ഭനാഗത്തുണയ്.  അതുളകേനാണയ് ബനിടസ്പീഷയ്
കേനാലഘടന്നും  മുതല്  ഈ  കമഖലയനില്  പ്രവരതനിക്കുന  സനാമയ്  ളവണരമനാളര
ഇ-സനാമനിന്നുംഗയ് കമഖലയനില് പ്രനാപ്തരനാക്കനാന്  കേഴനിയന നനിലയനില് ളട്രേയനിനനിന്നുംഗയ് നല്കേനാന്
തയ്യനാറനാകേണളമനയ് ഈ അവസരതനില് ആവശേര്യളപടുകേയനാണയ്.  സരക്കനാര ഓഫസ്പീസകേളനില്
കനരനിളടതനി  അകപക്ഷ  സമരപനിക്കനാനള്ള  ബുദനിമുടയ്  പരനിഹരനിക്കനാന്  ലക്ഷര്യമനിടയ്
നടെതനിയ ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടയ്  പദതനിയന്നും ളപനാതുജനങ്ങളുളടെ അനഭവങ്ങളനില്   ബുദനിമുട്ടുണനാക്കുനണയ്.
അകപക്ഷ സമരപനിക്കുനവരനില്നനിനന്നും അമനിത ഫസ്പീസയ് ഈടെനാക്കുനതനായന്നും പരനാതനിയണയ്.
ജനങ്ങള്ക്കയ് സരക്കനാര ഓഫസ്പീസകേളനില്നനിനയ്  സമൗജനര്യമനായനി  ലഭനിച്ചുളകേനാണനിരുന
വരുമനാനന്നും, ജനാതനി തുടെങ്ങനിയ സരടനിഫനിക്കറ്റുകേള് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള്വഴനി  ലഭനിക്കുനതനിനയ്
ഫസ്പീസയ്  നല്കകേണ  അവസ്ഥയനാണുള്ളതയ്.  ഈ  ഓഫസ്പീസനിളല  കസനാഫയ് ളവയറനിളന്റെ
തകേരനാറുന്നും ഉകദര്യനാഗസ്ഥരുളടെ അഭനാവവന്നും പ്രസ്തുത കമഖലകേളനില്  ബുദനിമുട്ടുണനാക്കുകേയനാണയ്.
സന്നുംസ്ഥനാനളത വനിദര്യനാഭര്യനാസ കമഖലയനില് ഏറ്റെവന്നും പ്രയനാസന്നും അനഭവനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുന
ഹയര ളസക്കണറനി കമഖലകേളനില് അദര്യനാപകേ തസനികേ നനിരണ്ണയന്നും നടെതനാതതുന്നും
കകേനാകളജുകേളനില്  കപനാസയ്  കനികയഷന്  നടെതനാതതുന്നും  വനിദര്യനാഭര്യനാസ  കമഖലളയ
പരനിതനാപകേരമനായ  അവസ്ഥനാവനികശേഷതനികലയയ്  ളകേനാണ്ടുകപനാകകേയനാണയ്.  ഫസ്പീസയ്  വരദനയളടെ
കേനാരര്യന്നും രണ്ടുദനിവസന്നും മുമയ് അടെനിയന്തരപ്രകമയ കവളയനില് ചെരച്ച ളചെയതനാണയ്. ഫസ്പീസയ്
വരദനവനികനനാടെനബനനിച്ചയ്  മുസസ്പീന്നും വനിദര്യനാരത്ഥനി ളഫഡകറഷന് തനിരുവനന്തപുരതയ്
ളസകകടറനിയറ്റെയ്  പടെനിക്കല് നടെതനിയ സമരവമനായനി ബനളപടയ്  കപനാലസ്പീസയ് കേനിരനാതമനായ
അകമന്നും  നടെത്തുകേയന്നും രണ്ടു  കടനികേളള  ആശുപത്രനിയനില്  പ്രകവശേനിപനിക്കുകേയന്നും  നനിരവധനി
കടനികേളുളടെ കപരനില് കകേളസടുക്കുകേയന്നും ളചെയനിട്ടുണയ്.  വനിദര്യനാരത്ഥനി   സമരങ്ങകളനാടുള്ള
സരക്കനാരനിളന്റെ നയന്നും വലനാളത കമനാശേമനായ രൂപതനിലനാണയ് കേനാണുനതയ്.  സനാധനാരണ
വരുമനാനന്നും സന്നുംബനനിച്ചയ് ടെനാക്സൈയ് വരുമനാനതനിളന്റെ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന്നും എത്രളയനയ് കകേന്ദ്ര
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ബജറ്റെനില്  ഏകേകദശേ  രൂപന്നും  ലഭര്യമനാകേനാറുണയ്.  ചെരക്കയ്  കസവന  നനികതനി  1-7-2017
മുതല് നനിലവനില് വരുളമനനാണയ് ഇകപനാള് പറയനതയ്.  ജനി.എസയ്.ടെനി.  ഏരളപടുതനിയനാല്
ടെനാക്സൈയ്  വരുമനാനതനില്  ഏളതനാളക്ക  തരതനില്  മനാറ്റെമുണനാകളമനതയ്  സന്നുംബനനിച്ചയ്
ഏകേകദശേ  കേണക്കുമനാത്രമല  ഊഹനാകപനാഹങ്ങള്  കപനാലമനിലനാത  അവസ്ഥയനാളണനയ്
മനസനിലനാകന്നും. ബഡ്ജറ്റുതളന ഊഹതനിളന്റെ കേണക്കനിലനാണയ്  തയ്യനാറനാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 

[അദര്യക്ഷകവദനിയനില് മനി.സസ്പീക്കര]
ശസ്പീ  .   ളകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖനാദര: സര, 2017-ളല കകേരള ധനവനിനനികയനാഗ (2-ാം

നമര)  ബനിലനിളന ഞനാന് അനകൂലനിക്കുകേയനാണയ്.  അഴനിമതനി  രഹനിതമനായ ഭരണതനിളന്റെ
ഒരു വരഷന്നും പൂരതനിയനാക്കുന എല്.ഡനി.എഫയ്. സരക്കനാരനിനയ് എളന്റെ ഹൃദയനാഭനിവനാദനങ്ങള്
അരപനിക്കുന.  ഭരണ നനിരവ്വഹണതനില് കേനാതലനായ മനാറ്റെതനിളന്റെ സകനശേന്നും മുകനനാടയ്
വയ്ക്കുനതനാണയ് പ്രഥമ വരഷളത ഇടെതുപക്ഷ ഭരണന്നും. കേറുത ചെരനിത്രമനാണയ് കേഴനിഞ
യ.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണതനികലതയ്.  ളതനാടളതലനാന്നും  ളപനാനനാക്കുന  കചെതനര്യവതനായ
മനഷര്യളരക്കുറനിച്ചയ്  നനാന്നും  കകേടനിട്ടുണയ്.  എനനാല്  ളതനാടളതലനാന്നും  അഴനിമതനിക്കുള്ള
വഴനിയനായനി ഉപകയനാഗനിച്ച ഭരണമനായനിരുന യ.ഡനി.എഫയ്.കന്റെതയ്.  സരനിതയന്നും സലനിന്നുംരനാജുന്നും
കജനാപനന്നും ജനിക്കുവളമലനാന്നും ഇടെനനാഴനികേളനിളല ചെനില കേഥനാപനാത്രങ്ങള് മനാത്രന്നും.  മലസ്പീമസമനായ
അക്കനാല കേഥകേള് മറക്കനാന് സമയമനായനിടനില. കേഴനിഞ ഒരു വരഷന്നും അഴനിമതനിരഹനിതമനായ
ഭരണന്നും നടെതനാനനായനി എനതുതളനയനാണയ് ഈ സരക്കനാരനിളന്റെ പ്രധനാനളപട കനടന്നും.
വനിദര്യനാഭര്യനാസ  കമഖലയനില്  വലനിയ  മുകനറ്റെമനാണയ്  സരക്കനാര  ലക്ഷര്യമനിടുനതയ്.
ളപനാതുവനിദര്യനാഭര്യനാസ  സന്നുംരക്ഷണയജന്നും  വനിദര്യനാഭര്യനാസ  സ്ഥനാപനങ്ങളള  മനികേവനിളന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കനി മനാറ്റുനതനിനള്ള ഒരു ബൃഹതയ് പദതനിയനാണയ്.  ഈ  ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ
വനിദര്യനാഭര്യനാസ കമഖലയനിലള്ള ഇടെളപടെലകേളുളടെ ഏറ്റെവന്നും നല ഉദനാഹരണന്നും പനാഠപുസകേ
വനിതരണന്നും  നടെതനിയതനാണയ്.  പനാഠപുസകേ  വനിതരണന്നും  കേഴനിഞ  സരക്കനാരനിളന്റെ
ഭരണകേനാലതയ്  കതഴനിഞ  നനിലയനിലനായനിരുന.  എനനാല്  സമയബനനിതമനായന്നും
കേനാരര്യക്ഷമമനായന്നും  പുസകേ  വനിതരണന്നും  നടെത്തുനതനിനയ്  ഈ  സരക്കനാര  പദതനി
തയ്യനാറനാക്കനി.  ഒന മുതല് അഞനാന്നും കനാസയ് വളരയള്ള കടനികേള്ക്കയ് സമൗജനര്യ കകേതറനി
യൂണനികഫനാന്നും  സരക്കനാര  നല്കകേയണനായനി.  സ്കൂള്   വനിദര്യനാരത്ഥനികേള്ക്കയ്  സമൗജനര്യ
ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതനി, രക്ഷനിതനാക്കള് മരണളപടനാല് കടനിക്കയ് സ്ഥനിരനനികക്ഷപമനായനി
25,000 രൂപ തുടെങ്ങനി നവസ്പീനങ്ങളനായ പദതനികേള് ഈ ഗവണ്ളമന്റെയ് ഏരളപടുതനി.
മലയനാളന്നും പഠനന്നും  10-ാം  കനാസ്സുവളര നനിരബനമനാക്കുനതനിനള്ള ബനില് നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപനിച്ചു; മലയനാളന്നും  നനിരബനമനാക്കനി.  മലയനാള  ഭനാഷ  (നനിരബനനിത ഭനാഷ)
ബനില്  അവതരനിപനിച്ചതയ് അഭനിമനാനകേരമനാണയ്.   ഈ നനിയമന്നും നടെപനിലനാക്കുനതുമനായനി
ബനളപടയ്  ഇനയ് മനാതൃഭൂമനി ദനിനപത്രന്നും എഴതനിയ മുഖപ്രസന്നുംഗതനില് "സസ്വന്തന്നും ഭനാഷ
പഠനിക്കുനതനിളന എതനിരക്കുന മളറ്റെനാരു ജനതയന്നും കലനാകേതയ് ഉണനാകളമനയ് കതനാനനനില.
ളപറ്റെമ്മകയക്കനാള് വലതയ്  കപനാറ്റെമ്മയനാളണനയ്  പറയന  സമ്മരദ്ദ തനക്കനാളരയന്നും
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വനിദര്യനാഭര്യനാസ കേച്ചവടെക്കനാളരയന്നും തനിരുതനാനന്നും എതനിരക്കനാനമുള്ള ബനാദര്യത നനിയമ
സഭനാന്നുംഗങ്ങള്ക്കുണയ്.  മനാതൃഭനാഷയനായ മലയനാളതനില് കവനാടയ്  കചെനാദനിച്ചയ്  ജയനിച്ചുവനയ്
ജനങ്ങളുളടെ  പ്രശ്നങ്ങള്  മലയനാളതനില്തളന  സഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുനവര
മലയനാളതനിനയ്  കവണനിക്കൂടെനി  സന്നുംസനാരനിക്കണന്നും”എനനാണയ്  പറയനതയ്.  സഖനാവയ്
ഇ.എന്നും.എസയ്.  നമ്പൂതനിരനിപനാടെയ്  ആയനിരുന  കകേരളതനില്  മലയനാളന്നും  ഔകദര്യനാഗനികേ
ഭനാഷയനായനി  പ്രഖര്യനാപനിക്കുനതയ്  സന്നുംബനനിച്ചയ്  ഏറ്റെവന്നും  ഫലപ്രദമനായനിട്ടുള്ള  നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചതയ്. 'കകേരളന്നും  -  മലയനാളനികേളുളടെ  മനാതൃഭൂമനി'  എന സപ്രസനിദമനായ ഗ്രനന്നും
അകദ്ദഹതനിളന്റെ ഭനാഷനാഭനിമനാനതനിളന്റെ ഏറ്റെവന്നും മനികേച്ച ളതളനിവനായനിരുന.   മലയനാള ഭനാഷ
(നനിരബനനിത ഭനാഷ) ബനിലനില് സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി കൂടനികച്ചരക്കലകേള്  വരുതനിയനിട്ടുളണനയ്
ഞനാന്  കേരുതുന.  എങ്ങളന  കൂടനികച്ചരക്കലകേളുണനായനാലന്നും  അതനിളന്റെ  സമഗ്രമനായ
കേനാഴ്ചപനാടെനിനയ് ഭന്നുംഗന്നും വരനാത രസ്പീതനിയനിലനായനിരനിക്കണന്നും ആ നനിയമന്നും  നടെപനിലനാകക്കണളതനയ്
ഞനാന് അഭര്യരത്ഥനിക്കുകേയനാണയ്.  മലയനാളന്നും ഔകദര്യനാഗനികേ ഭനാഷയനായനിടയ് അര നൂറ്റെനാണയ്
പനിനനിളടങനിലന്നും ഇനളത സ്ഥനിതനിയനില് ഔകദര്യനാഗനികേ ഭനാഷയനായനി മലയനാളന്നും പ്രകയനാഗനിക്കുനതനില്
എളന്തലനാന്നും  കറവകേളുളണനതയ് സന്നുംബനനിച്ചയ്  സമഗ്രമനായ പരനികശേനാധന  നടെകതണതുണയ്.
ളസകകടറനിയറ്റെനിളല ഉതരവകേള് 100 ശേതമനാനവന്നും മലയനാളതനിലനാക്കനാന് കേഴനിഞനിടനില.
കേസ്പീഴയ് കക്കനാടെതനികേളനില്കപനാലന്നും  വര്യവഹനാര  ഭനാഷ  മലയനാളമല.  മലയനാള  നനാടനിലന്നും
മലയനാളന്നും കമനാശേമനാളണന ധനാരണ നനിലനനില്ക്കുനതയ് ഒട്ടുന്നും അഭനിലഷണസ്പീയമല. വനാളമനാഴനി
ഭന്നുംഗനിയന്നും അതനിളന്റെ കവവനിദര്യവന്നുംകൂടെനി നനിലനനിരകതണതുണയ്.  ഭനാഷ എനപറയകമനാള്
പ്രനാകദശേനികേമനായനി വര്യതര്യസമനായ രസ്പീതനികേളനിലനാവനാന്നും ഉപകയനാഗനിക്കുനതയ്.  പ്രനാകദശേനികേമനായനി
വര്യതര്യസമനായ രസ്പീതനികേളനില് ഉപകയനാഗനിക്കുനതയ് കമനാശേമനാളണനയ് ഒരനിക്കലന്നും പറയനാന്
കേഴനിയനില.  അതനിനയ് ഏറ്റെവന്നും നല ഉദനാഹരണന്നും കവക്കന്നും മുഹമ്മദയ് ബഷസ്പീര തളനയനാണയ്.
"ന്റുപ്പുപനാളക്കനാരനാകനണനാരന"എനയ്  അകദ്ദഹന്നും  എഴതനി,  പ്രസനില്  അച്ചടെനിക്കനാന്
കപനായകപനാള് അവരതയ് തനിരുതനാന് ളകേനാടുത്തു. ഇതയ് മലയനാള ഭനാഷയളലനന്നും 'എളന്റെ
ഉപ്പുപനാളക്കനാരനാനയണനായനിരുന'  എനയ്  തനിരുതനാനന്നും ആവശേര്യളപട്ടു.  അങ്ങളനയനാളണങനില്
എളന്റെ  പുസകേന്നും  പ്രസനിദസ്പീകേരനികക്കണതനിളലനനാണയ്  അകദ്ദഹന്നും  അനയ്  പറഞതയ്.
വനാളമനാഴനിയളടെ ഭന്നുംഗനി  ഏറ്റെവന്നും  നനനായനി  ഉപകയനാഗനിച്ച കവക്കന്നും മുഹമ്മദയ്  ബഷസ്പീര;
ഏറ്റെവന്നും ഒടുവനില് ശസ്പീമതനി സനാറനാ കജനാസഫയ്  "ആലനാഹയളടെ ളപണ്മക്കള്"  എന
കനനാവലനില്  തൃശ്ശൂരനിളന്റെ  ഗ്രനാമര്യഭനാഷ  വളളര  മകനനാഹരമനായനി  അവതരനിപനിച്ചനിട്ടുണയ്.
ഇനയ്  മലയനാളന്നും  ളടെലനിവനിഷന്  ചെനാനലകേള്  വനതനിളനത്തുടെരനയ്  ഭനാഷയനിളല
കവവനിധര്യന്നും  ഏകേസ്പീകേരനിക്കുനതനിനള്ള  ശമന്നും  ഉണനാകനണയ്.  അതനില്  നല
കേനാരര്യങ്ങളുന്നും ഭനാഷ കമനാശേമനായനി ഉപകയനാഗനിക്കുന ചെനാനലകേളുന്നും ഉളണനള്ളതയ് ഞനാന്
മറക്കുനനില. അകതനാളടെനാപന്നും  മലയനാള ഭനാഷ ശേക്തമനായനി പ്രചെരനിപനിക്കുനതനിനയ് ഭനാഷനാ
ചെനാനലകേളുളടെ പ്രശ്നങ്ങളുമുണയ്.  അതുകൂടെനി പരനിഹരനിക്കനാന് നനാന്നും തയ്യനാറനാകകേണതുണയ്.
സമൗജനര്യമനായനി  കപ്രക്ഷകേരക്കയ്  നല്കന ചെനാനലകേളുളടെ  പ്രശ്നങ്ങള്  പ്രകതര്യകേമനായനി
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ചെരച്ച ളചെയ്യനാന്  സരക്കനാര സനദമനാകേണളമനയ്  ഞനാന് അഭര്യരത്ഥനിക്കുകേയനാണയ്.
സമസ്പീപകേനാലതയ്  പ്രനാകദശേനികേ ഭനാഷനാ  കവവനിദര്യങ്ങളനിലൂനനിയള്ള നനിരവധനി  സനിനനിമകേള്
മലയനാളതനിലണനായനി.  അളതലനാന്നും നല വനിജയന്നും കനടുകേയന്നും ളചെയ.  ഞനാനതനിളന്റെ
വനിശേദനാന്നുംശേങ്ങളനികലയയ് കപനാകനനില.  ഇവനിളടെ ചെനില രനാഷസ്പീയ പ്രശ്നങ്ങള്കൂടെനി പറകയണതുണയ്.
യ.ഡനി.എഫയ്.  കേഴനിഞ  ഒരു  വരഷമനായനി  ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യ  മുനണനിളക്കതനിളര
സമരന്നും നടെത്തുകേയനാണയ്. പളക്ഷ ഒരു  സമരളതയന്നും കച്ചുപനിടെനിപനിക്കനാന് കേഴനിഞനില.
യ.ഡനി.എഫയ്.  സമരങ്ങള്  ചെസ്പീറ്റെനികപനാകനളവനയ്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതനാവനിനതളന
സമ്മതനികക്കണനിവന.   അതനിനരത്ഥന്നും  ഒരു  സമരതനിനന്നും  ആളള   ലഭനിക്കുനനില
എനനാണയ്.  ഇടെതുപക്ഷ ജനനാധനിപതര്യ മുനണനി  സരക്കനാര നടെപനിലനാക്കുന ശകദയമനായ
പദതനികേള് ജനങ്ങള് അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നൂളവനള്ളതനിളന്റെ ഒരു ളതളനിവകൂടെനിയനാണതയ്.
പ്രതനിപക്ഷ സമരന്നുംളകേനാണയ് ഒറ്റെ ഗുണന്നുംമനാത്രകമ ഉണനായനിട്ടുള,  എന്നും.എസയ്.എഫയ്.ളന്റെ
പ്രവരതകേരുന്നും ളകേ.എസയ്.യ.  കസ്നേഹനിതരുന്നും എങ്ങളനയനാണയ്  'നനനായനി ഓകടെണതയ്'
എനയ് മലയനാളനികേളള പഠനിപനിച്ചു; അതനാണുണനായതയ്. സമരന്നും ളചെയകമനാള് എങ്ങളനയനാണയ്
സമരന്നും  ളചെകയ്യണളതനല  എങ്ങളനയനാണയ്  ഓകടെണതയ്  എനയ്  'ഒരു  ഇന്തര്യന്
പ്രണയകേഥ'  എന സനിനനിമയനില്  'ഫഹദയ് ഫനാസനില്'  അവതരനിപനിച്ച നനായകേകവഷന്നും
കേനാണനിച്ചതുകപനാളല  സമരതനിലൂളടെ  അവര  കേനാണനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇവനിളടെ
ശസ്പീ.  ളകേ.  മുരളസ്പീധരന് ബനി.ളജ.പനി.-ളയ ഇടെതുപക്ഷന്നും സഹനായനിക്കുനളവനയ് പ്രസന്നുംഗനിച്ചു.
ഇവനിളടെ  'കകേനാലസ്പീബനി'  (കകേനാണ്ഗ്രസയ്,  ലസ്പീഗയ്  ബനി.ളജ.പനി.)  സന്നുംഖര്യമുണനായ  കേനാരര്യന്നും
അകദ്ദഹന്നും  ഓരക്കനാളതയനാകണനാ  സന്നുംസനാരനിച്ചളതനയ്  ഞനാന്  സന്നുംശേയനിക്കുകേയനാണയ്.
ഈ  കകേരളതനില്  കകേനാണ്ഗ്രസ്സുന്നും  ലസ്പീഗുന്നും  ബനി.ളജ.പനി.-യന്നും  ഒകര  മുനണനിയനില്
മത്സരനിച്ചതനിളന്റെ അനഭവങ്ങള് നമുക്കുണയ്. അതയ് മറനളകേനാണനാണയ് ശസ്പീ. ളകേ. മുരളസ്പീധരന്
ഇവനിളടെ  സന്നുംസനാരനിച്ചതയ്.   അതു  മനാത്രമല  കദശേസ്പീയതലതനില്  ഭനാരതസ്പീയ  ജനതനാ
പനാരടനിക്കയ്  ശേക്തനിയണനാക്കനിളക്കനാടുത  ദശേനാസനനികേളുണനാക്കനിയതുന്നും  കകേനാണ്ഗ്രസനായനി
രുന്നൂളവന കേനാരര്യവന്നും അകദ്ദഹന്നും വനിസരനിക്കുകേയനാണയ്.  വനി. പനി. സനിന്നുംഗയ് പ്രധനാനമനനി
സ്ഥനാനതയ്  വനിശേസ്വനാസ  പ്രകമയന്നും  അവതരനിപനിക്കുന  ഘടതനില്  അകദ്ദഹന്നും രനാഷകതനാടെയ്
നടെതനിയ ഒരു പ്രസന്നുംഗമുണനായനിരുന,  ഞനാന് പ്രധനാനമനനിയനായ ഈ  സരക്കനാരനിളന്റെ
നനിലപനാടെനിളന്റെ  ഭനാഗമനായനാണയ്  ബനി.ളജ.പനി.  കനതനാവയ്   ശസ്പീ.  എല്.  ളകേ.  അദസ്വനാനനി
നയനിച്ച  ജനാഥ  നടെതനിയവളര  അറസയ്  ളചെയതയ്  എനനാണയ്  അകദ്ദഹന്നും  പറഞതയ്.
ബനി.ളജ.പനി.  അനളത വനി.  പനി.  സനിന്നുംഗയ്  സരക്കനാരനിനള്ള പനിന്തുണ പനിന്വലനിച്ചു.
എന്തനായനിരുന കകേനാണ്ഗ്രസയ്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ച നനിലപനാടെയ്? ഭനാരതസ്പീയ ജനതനാ പനാരടനിയളടെ
വരഗ്ഗസ്പീയ  പ്രചെരണ  സന്നുംവനിധനാനങ്ങളള  ശേക്തനിയനായനി  എതനിരത  വനി.  പനി.  സനിന്നുംഗയ്
സരക്കനാരനിളന  നനിലനനിരത്തുനതനിനപകേരന്നും  വനി.  പനി.  സനിന്നുംഗനിളനതനിളര  ബനി.ളജ.പനി.-കയനാളടെനാപന്നും
കചെരനയ്  കവനാടയ്  ളചെയവരനാണയ്  കനമന്നും  കബനാക്കയ്  പഞനായതനില്  കവനാട്ടുളചെയളവനയ്
ഇനനിവനിളടെ വനിലപനിക്കുനതയ്.  
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ശസ്പീ  .    ളകേ  .   ആന്സലന്: സര, കനമന്നും കബനാക്കയ് പഞനായതനില് സനി.പനി.ഐ. (എന്നും)
കകേനാണ്ഗ്രസനിളനതനിരനായനി  അവനിശേസ്വനാസ  പ്രകമയന്നും   നല്കേനി; ബനി.ളജ.പനി.-ക്കനാരുന്നും
കൂളടെകച്ചരന.  അവനിളടെ  ളതരളഞടുളപനാനന്നും  നടെനനിടനില.   കേള്ള  പ്രചെരണമനാണയ്
കനരളത ബഹുമനാനളപട ളമമര ഇവനിളടെ പറഞതയ്.

ശസ്പീ  .   ളകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖനാദര: സര,  ഇവനിളടെ  മുനനിസനിപനാലനിറ്റെനികേളനിളലയന്നും
പഞനായത്തുകേളനിളലയന്നും കേനാരര്യന്നും പറഞ.  ഞനാന് വരുനതയ് ചെനാവക്കനാടെയ് നനിനനാണയ്.
ചെനാവക്കനാടെയ്  നഗരസഭയനില്  കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ  ളചെയരമനാനന്നും  ബനി.ളജ.പനി.-യളടെ
സനാന്ഡനിന്നുംഗയ് കേമ്മനിറ്റെനി ളചെയരമനാനളമനാളക്കയള്ള  'കകേനാലസ്പീബനി'   സഖര്യമുണനായനിരുന;
അളതനാനന്നും  മറക്കനാറനായനിടനില.  എനനിട്ടുന്നും  ശസ്പീ.  ളകേ.  മുരളസ്പീധരളനകപനാലള്ള  ഒരനാള്
നനിയമസഭയനില്  ഇങ്ങളന  പറഞതയ്  അത്ഭുതമുണനാക്കുന  കേനാരര്യമനാണയ്.  അകദ്ദഹന്നും
കകേരളതനിളല  കപനാലസ്പീസനിളന  സന്നുംബനനിച്ചയ്  പറഞ.  കപനാലസ്പീസയ്  ആസ്ഥനാനതയ്
കപനാലസ്പീസയ്  ഉകദര്യനാഗസ്ഥര തമ്മനില് ഒരു പ്രശ്നവമനില.  വളളര  ഭന്നുംഗനിയനായനി  കകേരളതനിളല
കപനാലസ്പീസയ് ഭരണന്നും മുകനനാട്ടുകപനാവകേയനാണയ്.   ശസ്പീ.  ളകേ.  മുരളസ്പീധരന് ഓരകക്കണതയ്
അകദ്ദഹതനിളന്റെ പനിതനാവയ് ഈ  സന്നുംസ്ഥനാനളത മുഖര്യമനനിയനായനിരുന ഘടതനില്
രണയ് ഡനി.ജനി.പനി.-മനാര തമ്മനില് അടെനിയനായനിരുനനികല; ഒരു ഡനി.ജനി.പനി.ക്കയ് എതനിരനായ
അകനസ്വഷണ റനികപനാരടയ്  മളറ്റെനാരു ഡനി.ജനി.പനി.  ദനിനപപത്രങ്ങള്ക്കയ് നല്കേനി പ്രസനിദസ്പീകേരനിച്ചതയ്
കകേരളതനിലണനായ കേനാരര്യമനാണയ്.  അളതനാനന്നും മറക്കനാറനായനിടനില.  പകക്ഷ, അകദ്ദഹന്നും
ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യമുനണനി സരക്കനാരനിളന  ആകക്ഷപനിക്കുനതനിനകവണനി
ഇക്കനാരര്യങ്ങള് പറയകേയനാണയ്.  ഒനന്നും വസ്തുതയയ് നനിരക്കുനതല.  ഈ  സരക്കനാര
അധനികേനാരകമറ്റെകശേഷന്നും കപനാലസ്പീസയ് കസനളയ സനാരടനാക്കുനതനിനയ്  വളളര വനിദഗമനായ
പദതനികേള് ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയനാണയ്.  30 കകേനാടെനി രൂപയനാണയ് ബഡ്ജറ്റെനില് കപനാലസ്പീസയ്
കസനയളടെ  നവസ്പീകേരണതനിനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  എലനാ  കപനാലസ്പീസയ്  ഉകദര്യനാഗസ്ഥരക്കുന്നും
CUG (Closed User Group) സ്കസ്പീന്നും ഏരളപടുത്തുകേയണനായനി. ളചെറു പടണങ്ങളനില്കപനാലന്നും
കേണ്കട്രേനാള് റൂമുകേള് ആരന്നുംഭനിച്ചു. സസ്പീ-സമൗഹൃദ കപനാലസ്പീസയ് കസഷനകേള് കകേരളതനില്
ആരന്നുംഭനിച്ചു.  സമഗ്രവന്നും ഫലപ്രദവമനായനി കപനാലസ്പീസനിന്നുംഗയ്  നടെത്തുകേയനാണയ്.  മയക്കുമരുനനിനയ്
എതനിളര സന്നുംയക്തമനായ നസ്പീക്കന്നും ഈ  സരക്കനാര ആരന്നുംഭനിച്ചു.  അതരതനില് എലനാ
കമഖലകേളനിലന്നും  ഫലപ്രദമനായ  നടെപടെനികേളുമനായനി  മുകനനാട്ടുകപനാകകേയനാണയ്.   ഇവനിളടെ
പ്രവനാസനി കക്ഷമ പദതനി ഫലപ്രദമനായനി  സരക്കനാര നടെപനിലനാക്കനി.  പ്രവനാസനികേളുളടെ
ളപന്ഷന് മൂനനിരടനിയനായനി ഈ  ഗവണ്ളമന്റെയ്  വരദനിപനിച്ചു.  വന്കേനിടെ പദതനികേള്
പൂരതസ്പീകേരനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.   കേണ്ണൂര വനിമനാനതനാവളന്നും,  ളകേനാച്ചനി  ളമകട്രേനാ ,
ളഗയനില്,  വനിഴനിഞന്നും  കപനാരടയ്  എനസ്പീ  വന്കേനിടെ  പദതനികേള്  നലനനിലയനില്
പുകരനാഗമനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇടുക്കനിയനില്  5500  കപരക്കയ്  പടയന്നും  നല്കനതനിനന്നും
ഗവണ്ളമന്റെനിനയ്  കേഴനിഞ.  ഒരു  സരക്കനാരനിനയ് ഒരു വരഷന്നുംളകേനാണയ് എലനാ കേനാരര്യങ്ങളുന്നും
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ളചെയ്യനാനനാവനില.  പകക്ഷ ഒരു വരഷതനിനള്ളനില് എലനാ വകപ്പുകേളുന്നും നല നനിലയനില്
കേനാരര്യങ്ങള്  ളചെയന,  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനിയള്ള  പദതനികേള്  നടെപനിലനാക്കുന,
പടനികേജനാതനി/പടനികേവരഗ്ഗ  കക്ഷമതനിനയ്  പ്രകതര്യകേ  പദതനികേള്  നടെപനിലനാക്കനി.
23,197  വസ്പീടുകേള്ക്കയ്  177  കകേനാടെനി രൂപ നല്കകേയണനായനി.   ആ തരതനില് എലനാ
കമഖലകേളനിലന്നും സമഗ്രമനായ പുകരനാഗതനി പ്രനാവരതനികേമനാക്കുന   ഈ സരക്കനാരനിളന
ശനാഘനിച്ചുളകേനാണയ് ഞനാന് നനിരത്തുന.

ശസ്പീ  .    ഉമ്മന്  ചെനാണനി:  സര,  ഞനാന്  ഈ  ധനവനിനനികയനാഗ  ബനിലനിളന
എതനിരക്കുകേയനാണയ്.  കേഴനിഞ വരഷന്നും ഇതുകപനാളല ഈ സഭയനില് ചെരച്ച നടെതനി
പനാസനാക്കനിയ ബഡ്ജറ്റെനിളന്റെ വനിനനികയനാഗളത സന്നുംബനനിച്ചയ് ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനിളയങനിലന്നും
സന്നുംതൃപ്തനനാകണനാ;  എത്രമനാത്രന്നും നമുക്കതയ് നടെപനിലനാക്കനാന് സനാധനിച്ചു?  പനാന് എക്സൈയ്ളപന്ഡസ്പീച്ചര
ളഫബ്രുവരനി  28  വളര  59  ശേതമനാനമനായനിരുന.  11  മനാസന്നുംളകേനാണയ്  53  ശേതമനാനന്നും,
പനണനാമളത മനാസന്നും 29% അങ്ങളന 82% എനയ് കേണക്കുണയ്. പകക്ഷ, അതനില്
നമുക്കയ്  സന്നുംതൃപ്തനിയടെയനാന്  കേഴനിയകമനാ? തകദ്ദശേഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങളുളടെ  ധനവനിനനികയനാഗന്നും
72  ശേതമനാനതനില്  നനില്ക്കുകേയനാണയ്.  അതുകപനാളലതളന കേഴനിഞ  ബഡ്ജറ്റെനില്
ഏറ്റെവന്നും പ്രധനാനമനായനി അങ്ങയ് പറഞതയ് കേനിഫ്ബനിളയക്കുറനിച്ചനാണയ്.  കേനിഫ്ബനിയനില്കൂടെനിയള്ള
40,000  കകേനാടെനി  രൂപയനില്  ഒരു  രൂപളയങനിലന്നും  നനിങ്ങള്ക്കയ്  ളചെലവഴനിക്കനാന്
സനാധനികച്ചനാ;  ഒരു രൂപ പുതനിയതനായനി സമനാഹരനിക്കനാന് സനാധനികച്ചനാ?  കേനിഫ്ബനിയനില്
1602 കകേനാടെനി രൂപയണയ് എനപറഞ. എങ്ങളനയനാണയ്? യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാര
ളകേനാണ്ടുവന ളപകട്രേനാള് ളസസയ്  448  കകേനാടെനി രൂപ,  പരമരനാഗതമനായനി നനില്ക്കുന
കമനാകടനാര  ളവഹനിക്കനിള്  ടെനാക്സൈനിളന്റെ  10  ശേതമനാനന്നും  281  കകേനാടെനി  രൂപ,  വലനിയ
പദതനിക്കുകവണനി കേഴനിഞ  സരക്കനാര മനാറ്റെനിവച്ച തുകേയനില് ബനാക്കനിവന 873 കകേനാടെനി രൂപ
അങ്ങളന 1602  കകേനാടെനി രൂപയണയ്.  പകക്ഷ അതനിനകേത്തുനനിനയ് ഒരു രൂപകപനാലന്നും
ളചെലവനാക്കനിയനിടനില.  ഒരു  കേനാരര്യതനില്  ഞങ്ങള്ക്കയ്  സകന്തനാഷമുണയ്,   കേനാരണന്നും,
നമ്മുളടെ  ഇനളത സനാമതനികേ സനാഹചെരര്യതനില് ബഡ്ജറ്റെനിതര  ഫണനിന്നുംഗുണനായനാകല
മതനിയനാകകേയള.  നമ്മുളടെ  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങള്  നടെക്കണളമങനില്  ആ
യനാഥനാരത്ഥര്യന്നും അന്നുംഗസ്പീകേരനികച്ച മതനിയനാകൂ.  ഇനനികപനാള് നനിങ്ങള് ആ യനാഥനാരത്ഥര്യന്നും
അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചതനില് വളളര സകന്തനാഷമുണയ്.  എ.ഡനി.ബനി. വനായ്പളയയന്നും കവള്ഡയ് ബനാങനിളന്റെ
വനായ്പളയയന്നും  നനിങ്ങള്  എതനിരത്തു.  അകങ്ങക്കറനിയനാമകലനാ  നമ്മുളടെ  സന്നുംസ്ഥനാന
വരുമനാനതനിളന്റെ  90  ശേതമനാനകതനാളന്നും  കപനാകനതയ്  ശേമളന്നും,  ളപന്ഷന്,  പലനിശേ
എനനിവയനാണയ്.  പനിളന ഇവനിളടെ വനികേസനന്നും കവണളമങനില്, ജനങ്ങളനാഗ്രഹനിക്കുന
രസ്പീതനിയനില് ഒരു സരക്കനാരനിനയ് പ്രവരതനിക്കണളമനളണങനില് ബഡ്ജറ്റെനിതര കസനാഴകേള്
കേളണതനികയ മതനിയനാകൂ. അതനിനയ് നനിങ്ങള് തയ്യനാറനാകനളവനള്ളതനാണയ് കേനിഫ്ബനിയളടെ
ഏറ്റെവന്നും  വലനിയ  കനടമനായനി  ഞനാന്  കേനാണുനതയ്.  ഏതനായനാലന്നും  ആ  അരത്ഥതനില്
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നലതനാളണങനിലന്നും  കേഴനിഞ  ഒരു  വരഷന്നും  നമുക്കയ്  പനാഴനായനി.  യനാഥനാരത്ഥര്യന്നും
അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കണന്നും.  ഒരു  പദതനിക്കുന്നും  തുടെക്കമനിടെനാകനനാ  തുകേ  ളചെലവനാക്കനാകനനാ
സനാധനിച്ചനില.  അതയ് ഏതനായനാലന്നും വളളര ദമൗരഭനാഗര്യകേരമനായ ഒനനായനികപനായനി.

എനനിക്കയ്  പറയനാനള്ളതയ്,  ഈ  സരക്കനാര  അധനികേനാരതനില്  വനകശേഷന്നും
ആദര്യളത കേര്യനാബനിനറ്റെനിളലടുത തസ്പീരുമനാനന്നും യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാരനിളന്റെ അവസനാന
നനാളുകേളനിളല  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  മുഴവന്  അഴനിമതനി  നനിറഞതനാളണനന്നും  അതുമുഴവന്
കേണ്ടുപനിടെനിച്ചയ് നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുളമനമനായനിരുന. അതനിനയ് ശസ്പീ.  എ.  ളകേ.  ബനാലന്
കേണ്വസ്പീനറനായ  ഒരു  ഉപസമനിതനിളയ  ചുമതലളപടുതനി. ജനവരനി ഒനമുതലള്ള
മൂനമനാസളത തസ്പീരുമനാനങ്ങളനായ എഴന്നൂകറനാളന്നും ഫയലകേള് പരനികശേനാധനിച്ചയ് അതനില്
നനിനയ്  115  ഫയലകേള് ളതരളഞടുത്തു.  അതുസന്നുംബനനിച്ചയ്  പല പ്രനാവശേര്യന്നും  ചെരച്ച
നടെതനി.  അവസനാനന്നും  കേര്യനാബനിനറ്റെയ്  ആ ഉപസമനിതനിയളടെ  റനികപനാരടയ്  അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചു.
കേര്യനാബനിനറ്റെയ്  അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ച  വനിവരന്നുംകപനാലന്നും  നനിങ്ങള്  പത്രക്കനാകരനാടെയ്  പറഞനില.
യ.ഡനി.എഫയ്.-നയ് എതനിരനായനി കേഴനിഞ ളതരളഞടുപനില് നനിങ്ങള് ഏറ്റെവന്നും അധനികേന്നും
പ്രചെരനിപനിച്ചതയ് അഴനിമതനിയനാണയ്. എളന്തലനാന്നും കേനാരര്യങ്ങള് നനിങ്ങള് പറഞ. അതുസന്നുംബനനിച്ചയ്
ഈ  ഉപസമനിതനിയളടെ  റനികപനാരടയ്  എന്തുളകേനാണയ്  ഇവനിടെളത  ജനങ്ങളുളടെ  മുമനില്
വച്ചനില; അതയ് പബനിഷയ് ളചെകയ്യണതകല? ഒരു കേമ്മസ്പീഷന് വച്ചനാല്കപനാലന്നും  റനികപനാരടയ്
വരുകമനാള്  അതനിളന്റെ  പ്രധനാനളപട  കേനാരര്യങ്ങളളനാളക്ക  പുറത്തുപറയന്നും.  എനനാല്
ഇവനിളടെ  കേര്യനാബനിനറ്റെയ് തസ്പീരുമനാനനിച്ചനിട്ടുകപനാലന്നും നനിങ്ങള് അക്കനാരര്യന്നും പറഞനില; നനിങ്ങള് ആ
റനികപനാരടയ് പബനിഷയ് ളചെയനില. 'കേര്യനാബനിനറ്റെയ് അതുസന്നുംബനനിച്ചയ് തസ്പീരുമനാനളമടുതനിട്ടുകണനാ;
ഉളണങനില് അതനിളന്റെ വനിശേദവനിവരങ്ങള് ളവളനിളപടുതനാകമനാ' എനയ് ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന്
ഇവനിളടെളയനാരു കചെനാദര്യന്നും കചെനാദനിച്ചകപനാഴനാണയ് ഈ സന്നുംഗതനി പുറത്തുവരുനതുന്നും ഞനാന്
കപനാലന്നും ആ റനികപനാരടയ്  കേനാണുനതുന്നും.  115 ഫയലകേളുളടെ കേനാരര്യതനില് നനിങ്ങളളടുത
തസ്പീരുമനാനന്നും  ഞനാന്  പരനികശേനാധനിച്ചു.  അളതലനാന്നും  വര്യക്തതയനിലനാത  രസ്പീതനിയനിലള്ളതനാണയ്.
115  കകേസകേളനില്   ഒകരളയനാരു  കേനാരര്യതനിനയ്  മനാത്രമനാണയ്  പുതനിയതനായനി  നനിങ്ങള്
വനിജനിലന്സയ് അകനസ്വഷണന്നും കവണളമനയ് പറയനതയ്.  അതുതളന പറയനതയ്  'ഈ
തസ്പീരുമനാനന്നും പുനശഃപരനികശേനാധനിച്ചയ്  റനികപനാരടയ് കേനിട്ടുനതനിളന്റെ അടെനിസ്ഥനാനതനില് നടെപടെനി
എടുക്കുകേ, ബനാക്കറ്റെനില് വനിജനിലന്സയ് ഉള്ളപളടെ ' എനയ്.  പൂരണ്ണ കധരര്യമുളണങനില്
വനിജനിലന്സയ്  അകനസ്വഷണന്നും  നടെതനാന്  പറഞനാല്കപനാളര.  അതനിനകേതയ്  മനാത്രമനാണയ്
വനിജനിലന്സയ് എളനനാരു ളറക്കമകന്റെഷന് വനനിരനിക്കുനതയ്.  ഇതയ് ഏതനാളണനള്ളതയ്
ഈ സഭ അറനിയണന്നും.  കേരമന-കേളനിയനിക്കനാവനിള കറനാഡനിളന്റെ വനികേസന പ്രവരതനന്നും
നടെക്കുന സമയതയ് തനിരുവനന്തപുരന്നും ജനിലയനിളല മുഴവന് കേസ്വനാറനികേളുന്നും കകേനാടെതനി കസ
ളചെയ. ഒരു കലനാഡയ് പനാറകപനാലന്നും  ലഭനിക്കനാളത ആ പണനി ഇടെയ്ക്കുവച്ചയ് നനില്ക്കുളമനയ്
കേണകപനാള് ഞനാന്  കയനാഗന്നും വനിളനിച്ചു.  2015  മനാരച്ചയ് മനാസതനിലനാണയ് ആ  കയനാഗന്നും
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വനിളനിച്ചുകൂടനിയതയ്. നനിങ്ങള് 2016 ജനവരനി ഒനയ് മുതലള്ള തസ്പീരുമനാനങ്ങളളക്കുറനിച്ചനാണയ്
അകനസ്വഷണന്നും  ആരന്നുംഭനിച്ചതയ്. ജനവരനി  ഒനയ്  മുതലള്ള  തസ്പീരുമനാനങ്ങളനില്
തൃപ്തനിയനാകേനാളതയനായനിരനിക്കനാന്നും  25-3-2015-നയ് ഞനാന് വനിളനിച്ചുകൂടനിയ  കയനാഗതനിളന്റെ
തസ്പീരുമനാനന്നുംകൂടെനി അകനസ്വഷണവനികധയമനാക്കനിയതയ്.  പണനി നനിരതനിവയനാന് കേഴനിയനില,
പണനി നടെക്കണന്നും,  പനാറ  എവനിളടെനനിനയ്  കേനിടനിയനാലന്നും  ളകേനാണ്ടുവരണളമനയ്  ഞങ്ങള്
ആ   കയനാഗതനില് തസ്പീരുമനാനനിച്ചു.  അളലങനില് അവനിളടെ പണനി നടെക്കനിലനായനിരുന.
അതുളകേനാണനാണയ് ഇനയ് ആ കറനാഡയ് മകനനാഹരമനായനി കേനിടെക്കുനതയ്.  ഇതനാണയ് നനിങ്ങള്
കേണ്ടുപനിടെനിച്ച ളതളറ്റെങനില് ഞനാന് നൂറയ്   കയനാഗങ്ങള് നടെതനിയ കേനാരര്യന്നും  അകങ്ങനാടയ്
പറയനാന്നും.  കേനാരണന്നും,  ഇനയ്  പണനി  നടെക്കണളമങനില് ഇതയ്  പഴയ കേനാലമല,  ഞനാന്
എന്നും.എല്.എ. ആകന കേനാലതയ് എ.എസയ്.  ലഭനിച്ചനാല്പനിളന എന്നും.എല്.എ. ഒനന്നും
അറനികയണ. കറച്ചുനനാള് കേഴനിഞകപനാള് എ.എസയ്.  മനാത്രന്നും കപനാര,  ടെനി.എസയ്.  കൂടെനി
കവണന്നും, പനിളന ളസഷര്യല് സനാന്നുംഗ്ഷന് കവണന്നും. കൂറച്ചുകൂടെനി കേഴനിഞകപനാള് ളടെണര
ക്ഷണനിച്ചനാലന്നും ഫണയ് അകലനാടയ് ളചെയനിളലങനില് ഇടെയ്ക്കുവച്ചയ് പണനി നനില്ക്കുന്നും. ഇകപനാള്
ഫണയ് അനവദനിച്ചനാലന്നും നമ്മുളടെ വനികേസന പ്രവരതനതനിനനാവശേര്യമനായ നനിരമ്മനാണ
സനാധനങ്ങള്  ലഭനിക്കുനനില; മണ്ണനില,  പനാറയനില,  മണലനില.  ഞനാന് ളറയനില്കവയ്ക്കുകവണനി
എത്ര  കയനാഗങ്ങള്  നടെതനിളയനറനിയനാകമനാ;  ബജറ്റെയ്  അകലനാകക്കഷന്  തുകേ
ലനാപനാകേനാന്  കപനാകനളവനയ്  ളറയനില്കവ   മനനാലയതനില്നനിനയ്  അറനിയനിച്ചു.
ആലപ്പുഴ ജനിലയനിളല പണനിക്കയ് മണ്ണയ്  കേനിട്ടുനനില,  ആലപ്പുഴയനില്നനിനയ് മളണ്ണടുക്കനാന്
സനാധനിക്കുകമനാ?  പതനന്നുംതനിട,  കകേനാടയന്നും  ഭനാഗത്തുനനിനനാണയ്  മളണ്ണടുകക്കണതയ്.
നനിരമ്മനാണ  വസ്തുക്കളനിലനാളത  നമ്മുളടെ  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങള്  മുടെങ്ങുന
സനാഹചെരര്യമനാണയ്.  ഞനാന്  ഈ സഭയനിളല എന്നും.എല്.എ.-മനാകരനാടെയ്   പറയന,  ഇതനാണയ്
സമസ്പീപനളമങനില്  ഈ  ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ കേനാലതയ് കേനാരര്യമനായ  വരക്കുകേളളനാനന്നും
നടെക്കനില. കേനാരണന്നും, ഇനയ് നനിരമ്മനാണ വസ്തുക്കളുളടെ കേനാരര്യതനില് വലനിയ പ്രശ്നമനാണയ്.
പളണനാളക്ക  പണമുളണങനില്   സരക്കനാര  തസ്പീരുമനാനളമടുതനാല്  ഏതയ്  വരക്കുന്നും
നടെക്കുന്നും.  ഇകപനാള് അതലനാളത വനനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഈ പറഞതനാണയ് നനിങ്ങളളടുത
ഒരു കകേസയ്. രണനാമളത കകേസയ്, കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫയ്. സരക്കനാര അറനിഞളകേനാളണനാരു
തസ്പീരുമനാനളമടുത്തു.  ഇവനിടെളത  പടനികേജനാതനി/പടനികേവരഗ്ഗക്കനാരക്കുന്നും  ളകേനാച്ചുളകേനാച്ചയ്
സമുദനായങ്ങള്ക്കുന്നും  ഒരു  കകേനാകളജുമനിലനാത  സനാഹചെരര്യതനില്  ഞങ്ങള്  ആദര്യന്നും
പടനികേജനാതനി/പടനികേവരഗ്ഗക്കനാരക്കയ്  കകേനാകളജയ്  ളകേനാടുക്കനാന് തസ്പീരുമനാനനിച്ചു.  മൂനയ്
കപരക്കയ്  കകേനാകളജയ്  അനവദനിച്ചു.  ഇകപനാള്  നനിങ്ങള്  കേണ്ടുപനിടെനിച്ചനിരനിക്കുനതയ്
നടെപടെനികമങ്ങള് പനാലനിച്ചനിടനിളലനനാണയ്. ശേരനിയനാണയ്, നടെപടെനികമങ്ങള് പനാലനിച്ചനിടനില;
ഞനാന്  നനിങ്ങളള  കറ്റെളപടുത്തുനനില;  ഇതനില്  ഞങ്ങളുന്നും  കറ്റെക്കനാരനാണയ്;  നനിങ്ങളുന്നും
ഞങ്ങളുന്നും  കൂടെനികച്ചരനയ്  155  എയ്ഡഡയ്  കകേനാകളജുകേള്  കകേരളതനില്  അനവദനിച്ചു.
അതനില്  ഒളരനാറ്റെ  കകേനാകളജുകപനാലന്നും  പടനികേജനാതനി/പടനികേവരഗ്ഗക്കനാരക്കനില;  കറ്റെളപടു
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തനാളനനാക്കനില; കേനാരണന്നും, അകപക്ഷകപനാലമനില. ഈ വനിഭനാഗക്കനാരക്കയ് കകേനാകളജനിളലനല,
കകേനാകളജനിനയ്  അകപക്ഷനിക്കനാനള്ള  അരഹതയനില;  കേനാരണന്നും,  നനിബനനകേളുണയ്.
കകേനാകളജയ്  കവണളമങനില് സ്ഥലന്നും കവണന്നും,  അവരക്കയ്  സനാമതനികേമനായ  കേഴനിവളണനയ്
ളതളനിയനിക്കണന്നും.  പടനികേജനാതനി/പടനികേവരഗ്ഗ  വനിഭനാഗതനിനയ് ഒളരനാറ്റെ കകേനാകളജനിലനാത
സനാഹചെരര്യതനിലനാണയ് ഒരു കേണസ്പീഷനന്നും കനനാക്കനാളത മൂന കകേനാകളജുകേള്   അനവദനിച്ചതയ്.
അകപനാഴനാണയ്  രണയ് കകേനാകളജുകേനാര  തങ്ങള്ക്കയ് സ്ഥലമനിളലനയ് പറയനതയ്. ഞങ്ങള്
അവരക്കയ് സ്ഥലന്നും  നല്കേനി. ഒരു കകേനാകളജനിനയ് വണ്ടൂരയ് വനഭൂമനി  അനവദനിച്ചു. പതനനാപുരതയ്
സരക്കനാര വര്യവസനായ വനികേസനതനിനകവണനി അകേസ്വയര ളചെയ സ്ഥലന്നും വര്യവസനായ
വകപ്പുമനനിയന്നും  റവനച്യു  വകപ്പുമനനിയന്നും  വനിദര്യനാഭര്യനാസ  വകപ്പുമനനിയമനായനി  ഒനനിച്ചനിരുനയ്
തസ്പീരുമനാനനിച്ചയ് അവരക്കയ്  നല്കേനി.  മൂനനാമളത കകേനാകളജുകേനാര പറഞ, ഞങ്ങള്ക്കയ്
സ്ഥലമുണയ്,  പണമനിലനാളയനയ്.  ഞങ്ങള്  ഒരു കകേനാടെനി  രൂപ  അവരക്കയ്   നല്കേനാന്
തസ്പീരുമനാനനിച്ചു.  ഇകപനാള് ആ ഒരു കകേനാടെനി രൂപ  ളകേനാടുക്കുനതയ്  തടെഞവയനാനനാണയ്
തസ്പീരുമനാനന്നും.  ആ കകേനാകളജയ്  മുഖര്യമനനി ശസ്പീ.  പനിണറനായനി വനിജയന് കപനായനി ഉദ്ഘനാടെനന്നും
ളചെയ.  അവര അകപനാള്  കറച്ചയ്  കൂടുതല്  സഹനായങ്ങള് കചെനാദനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇകപനാള്
മുഖര്യമനനി  ഇവനിളടെയനില.  എനനിക്കയ്   ശസ്പീ.  എ.  ളകേ.  ബനാലകനനാടെയ്  പറയനാനള്ളതയ്,
മുഖര്യമനനികയനാടെയ്  പറയണന്നും  ഒരു  കകേനാടെനി  രൂപകൂടെനി  അവരക്കയ്  നല്കേണളമനയ്.
കേനാരണന്നും ഞങ്ങള് രണയ്  കകേനാടെനി  രൂപ  ളകേനാടുക്കനാനനാണയ്  തസ്പീരുമനാനനിച്ചതയ്.  പളക്ഷ
അനളത സനാമതനികേ സനാഹചെരര്യതനില് ഒരു കകേനാടെനി രൂപ ളകേനാടുതനിടയ്  ബനാക്കനി
പനിളനയനാകേനാളമനയ് പറഞ.  അവരക്കയ് രണയ് കകേനാടെനി രൂപ  ളകേനാടുതനാല്  മനാത്രകമ
ആ  കകേനാകളജയ്  നടെതനിളക്കനാണ്ടുകപനാകേനാന്  സനാധനിക്കൂ.  ബഹുമനാനളപട  മുഖര്യമനനി
ഉദ്ഘനാടെനന്നും  ളചെയ്യനാന്  കപനായകപനാള്  അകദ്ദഹതനിനയ്  വളളര  സകന്തനാഷമനായനി.
അവനിളടെ വലനിയ ജനക്കൂടവന്നും അവനിടെളത ജനങ്ങള്ളക്കനാരു ഉത്സവപ്രതസ്പീതനിയമനായനിരുന
ഉണനായനിരുനതയ്.  കകേനാടയന്നും ജനിലയനിളല അമരയനിളല പനി.ആര.ഡനി.എസയ്. (Prathyaksha
Raksha Daiva Sabha) കേനാരക്കയ്  അനവദനിച്ച കകേനാകളജനാണതയ്. പകക്ഷ ഈ  ഉപസമനിതനി
റനികപനാരടനസരനിച്ചയ്  ഞങ്ങള്  അനവദനിച്ച  ഒരു  കകേനാടെനി  രൂപതളന  ളകേനാടുക്കനാളത
നനിരതനിവയനാന് പറഞനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  അതയ് ഒരനിക്കലന്നും ശേരനിയനാകളമനയ് എനനിക്കയ്
കതനാനനനില.  ബനാക്കനി  ഒരു  കകേനാടെനി  രൂപ  കൂടെനി  ളകേനാടുക്കണളമനനാണയ്  എനനിക്കയ്
പറയനാനള്ളതയ്. 

സസ്വനാശയ  കകേനാകളജയ്  ഫസ്പീസനിളന്റെ  കേനാരര്യതനില്  കേഴനിഞ  ദനിവസന്നും  ഇവനിളടെ
സജസ്പീവമനായ ചെരച്ച വനതനാണയ്. ഒരു വലനിയ വരദനവനാണുണനായതയ്.  സസ്വനാശയ കകേനാകളജയ്
ആരന്നുംഭനിച്ചതുമുതല് നനിങ്ങളുന്നും ഞങ്ങളുന്നും സസ്വസ്പീകേരനിച്ച നനിലപനാടെയ് സനാമുഹനികേ പ്രതനിബദത
കയനാടുകൂടെനിയ  തസ്പീരുമനാനന്നും  കവണളമനനാണയ്.  അങ്ങളനയനാണയ്  എകപനാഴന്നും
തസ്പീരുമനാനങ്ങളളടുതനിട്ടുള്ളതയ്.  പളക്ഷ ഇപ്രനാവശേര്യന്നും അവര കചെനാദനിച്ച ഫസ്പീസയ് അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചു.
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അകപനാള് പനിളന പനാവളപടവര പഠനിക്കുനളതങ്ങളനയനാണയ്? അകത സമസ്പീപനമനാണയ്
എന്നും.ബനി.ബനി.എസയ്.-ല്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കനാന്  കപനാകനളതങനില്  ഇവനിളടെ  ഉണനാകന
ബുദനിമുടയ്  എന്തനാളണനയ്  പറയനാന്  കേഴനിയനില.  അത്രമനാത്രന്നും  നനിരനാശേയന്നും  മനാനസനികേമനായ
സന്നുംഘരഷവമനായനിരനിക്കുന്നും  ഇവനിടെളത  വനിദര്യനാരത്ഥനികേള്ക്കുണനാകനതയ്.  ഇകപനാള്തളന
അവര മനാരളക്കനാളക്ക കനനാക്കനി വച്ചനിരനിക്കുകേയനാണയ്. ഇത്ര മനാരക്കയ്  ലഭനിച്ചനാല് നമുക്കയ്
ജയനിക്കനാന് കേഴനിയന്നും, നമുക്കയ് സസ്പീറ്റെയ് ലഭനിക്കുന്നും എനനാണയ് പലരുന്നും കേണക്കുകൂടനിയനിരനിക്കുനതയ്.
ഇതുകപനാളലനാരു  സനാഹചെരര്യന്നും  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാരനിനയ്  കനരനികടെണനിവന.  ഒരു
ളസറ്റെയ്  മനാകനജുളമന്റെയ്  പറഞ,  ഞങ്ങള്  കകനാസയ്  സബ്സനിഡനി  സമ്മതനിക്കനില,
ഞങ്ങള്ക്കയ് ഒകര ഫസ്പീസനാളണനയ്.  പളക്ഷ അവര പറയനനിതനില് കറച്ചയ് നര്യനായമുണയ്.
അവര പറയനതയ്, 'ഞങ്ങള് ഒറ്റെ സസ്പീറ്റുകപനാലന്നും മനാകനജുളമന്റെയ് സസ്പീറ്റെനായനി എടുക്കുനനില.
നൂറയ് സസ്പീറ്റെനില്  എന്.ആര.ഐ-യളടെ  15  സസ്പീറ്റെയ്  ഒഴനിച്ചയ് ബനാക്കനി  85  സസ്പീറ്റുന്നും ഞങ്ങള്
ളമരനിറ്റെയ്  കനനാക്കനി എടുക്കുന്നും'  എനനാണയ്.  85  കടനികേളുളടെ ഫസ്പീസയ് മറ്റുള്ളവരുളടെ ഫസ്പീസനിളനക്കനാള്
ഒരു  രൂപളയങനിലന്നും  കറച്ചുവച്ചു;  പകക്ഷ  കകനാസയ്  സബ്സനിഡനി  ളകേനാടുക്കുകേയനില
എനവരുകമനാള്  സരക്കനാരനിളന്റെ ഫസ്പീസനില് നനിനന്നും വലനിയ തുകേയനാണയ്  വരദനിക്കനാന്
കപനാകനതയ്.   നനിങ്ങള്  സബ്സനിഡനിയന്നും  കസ്കനാളരഷനിപ്പുന്നും  ളകേനാടുക്കണളമനനാണയ്
ഞങ്ങള് അകപനാള് പറഞതയ്.  അവളരളക്കനാണയ് കസ്കനാളരഷനിപയ് ളകേനാടുപനിക്കനാളമനയ്
സമ്മതനിപനിച്ച കശേഷമനാണയ് അനയ് ആ എഗ്രനിളമന്റുമനായനി ഞങ്ങള് മുകനനാട്ടുകപനായതയ്.
ഇതയ് പറയകമനാള് കേഴനിഞ വരഷളത ഒരനഭവന്നും കൂടെനിയണയ്,  അതയ് വരുകമനാഴനാണയ്
സന്നുംശേയങ്ങള്  വരദനിക്കുനതയ്.  യ.ഡനി.എഫയ്. സരക്കനാരനിളന്റെ  ഭരണകേനാലതയ് അഞയ്
വരഷന്നുംളകേനാണയ്  47,000  രൂപയനാണയ്   സരക്കനാര  ളമരനിറ്റെയ്  സസ്പീറ്റെനില്   വരദനിച്ചതയ്.
ആദര്യളത ളകേനാലന്നും ഞങ്ങള്ക്കയ് പഠനിക്കനാളനനാനന്നും സമയന്നും  കേനിടനാതതനിനനാല് കേഴനിഞ
വരഷളത ഫസ്പീളസനയ് പറഞയ് അവളരളക്കനാണയ് ഒരു ളകേനാലന്നുംകൂടെനി  1,38,000 രൂപ
ഫസ്പീസനായനി  നനിശ്ചയനിച്ചു;  നനിങ്ങള്  നനിശ്ചയനിച്ച  അകത  ഫസ്പീസയ്.   പനിനസ്പീടെയ്  12,000,
15,000, 10,000, 10,000 രൂപ വസ്പീതമനാണയ് ഞങ്ങള്  വരദനിപനിച്ചതയ്. 47,000 രൂപയനാണയ്
അഞയ് വരഷന്നുംളകേനാണയ്  വരദനിപനിച്ചതയ്.  അതനിനയ്  സരക്കനാര കനരനികടെണനിവന സമരങ്ങള്
എത്രയനാണയ്; എത്ര കകേനാടെനി രൂപയളടെ ളപനാതുമുതല് നശേനിപനിച്ചു; എത്ര ബനയ് നടെതനി;
എത്ര കപനാലസ്പീസകേനാരക്കയ് പരനിക്കുപറ്റെനി;  എളന്തലനാന്നും പ്രശ്നങ്ങള് വന?  നനിങ്ങള് കേഴനിഞ
ഒരു വരഷന്നും ഒറ്റെയടെനിക്കയ് കൂടനിയതയ് 65,000 രൂപയനാണയ്.   മനാകനജുളമന്റുകേകളനാടെയ്  ഇതയ്
ശേരനിയളലനയ് ഞങ്ങള് പറഞകപനാള്  അവര പറഞതയ് ഞങ്ങള് കറയണളമങനില്
കറയനാളമനനാണയ്.   ഉടെളന തളന അവര  ആകരനാഗര്യ  വകപ്പുമനനിളയയന്നും ളസകടറനിളയയളമലനാന്നും
കേണയ്  സന്നുംസനാരനിച്ചയ്  മുഖര്യമനനിയളടെ  അടുത്തുളചെനകപനാള്  പഴയ  ഫസ്പീസയ്  തളന.
ഫസ്പീസയ്  കറയനാമനായനിരുനനിട്ടുന്നും  കറയനാളത  അഞയ്  വരഷന്നുംളകേനാണയ്  ഞങ്ങള്
വരദനിപനിച്ചതനിളനക്കനാള് കൂടെനിയ ഫസ്പീസയ് ഒറ്റെ വരഷന്നുംളകേനാണയ്  നല്കേനിയനാണയ് നനിങ്ങള്
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ഇപ്രനാവശേര്യവന്നും  അവര  പറഞ  ഫസ്പീസയ്  അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചതയ്.   എനനാല്  സരക്കനാര
കേസ്വനാടയനില്  വരുനവരക്കയ്  ഒരു  കസ്കനാളരഷനിപ്പുകപനാലന്നും  നനിങ്ങള്  ആകലനാചെനിച്ചനിടനില.
അതയ് വളളര നനിരഭനാഗര്യകേരമനായനികപനായനി എനനാണയ് എനനിക്കയ് പറയനാനള്ളതയ്.

മളറ്റെനാരു  കേനാരര്യന്നും, ശസ്പീ.  ളകേ.  വനി.  അബ്ദുള്  ഖനാദളറങനിലന്നും  ഇതുസന്നുംബനനിച്ചയ്
പറയളമനയ്  ഞനാന് വനിചെനാരനിച്ചു,   ഇനനികപനാള് സമൗദനി  അകറബര്യയനില് ളപനാതുമനാപയ്
പ്രഖര്യനാപനിച്ചനിരനിക്കുകേയനാണയ്. നമ്മുളടെ  സരക്കനാരുന്നും കനനാരക്ക  വകപ്പുന്നും മനാത്രമനാണയ് ഇതയ്
സന്നുംബനനിച്ചയ്  അറനിയനാതതയ്.   ഞനാന്  കേഴനിഞ  ദനിവസന്നും  അവനിളടെ  കപനായനിരുന.
അവനിടെളത സരക്കനാര ഇന്തര്യക്കനാരക്കുകവണനി പ്രകതര്യകേ സമൗകേരര്യന്നും ളചെയനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
ഇന്തര്യന് എന്നുംബസനി അതനിനകവണ കമസ്പീകേരണങ്ങള് ളചെയനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  കേഴനിഞ
പ്രനാവശേര്യന്നും ഇതുകപനാളലനാരു അവസരന്നും വനകപനാള് ആവശേര്യമുള്ള മുഴവന് മലയനാളനികേള്ക്കുന്നും
സരക്കനാര ളചെലവനില് ടെനിക്കളറ്റെടുത്തു നല്കേനി.  ഇപ്രനാവശേര്യന്നും അതനായനിടനില.

ശസ്പീ  .    ളകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖനാദര:  സര,  നനിതനാഖത്തുമനായനി ബനളപടയ് കേഴനിഞ
സരക്കനാര യനാത്രനാസമൗകേരര്യന്നും ഏരളപടുതനിളയനയ് അങ്ങയ് പറഞ.  പകക്ഷ,  ആ സമൗകേരര്യന്നും
ഉപകയനാഗളപടുതനാന്  കേഴനിഞതയ്  കകേവലന്നും  100-ല്  തനാളഴ  ആളുകേള്ക്കനാളണന
കേനാരര്യന്നും അങ്ങയ് ഓരക്കുനകണനാ?

ശസ്പീ  .   ഉമ്മന് ചെനാണനി: സര, 342 കപരക്കയ് ഞങ്ങള് ടെനിക്കറ്റെയ്  നല്കേനി.   സരക്കനാര
ടെനിക്കറ്റെയ്  നല്കേനാന് തുടെങ്ങനിയകപനാള് പല സന്നുംഘടെനകേളുന്നും വര്യക്തനികേളുന്നും മുകനനാട്ടുവന.
100  ടെനിക്കറ്റുകേള്വളര  നല്കേനിയ  മലയനാളനികേളുണയ്.  വനിവനിധ  സന്നുംഘടെനകേളുന്നും  അകസനാസനി
കയഷനകേളുന്നും വന.  ളചെകയ്യണ  കേനാരര്യങ്ങള്  ളചെയനനിളലനയ്  സൂചെനിപനിക്കനാന്
കവണനിയനാണയ് ഞനാനനിതയ് പറഞതയ്.

ഇനളല  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതനാനനന്  സന്നുംസനാരനിച്ചകപനാള്  വനിഴനിഞന്നും
തുറമുഖളതക്കുറനിച്ചയ്  പറഞ.  നനിലവനിളല  വനിഴനിഞന്നും  കേരനാര  കേര്യനാന്സല്  ളചെയകശേഷന്നും
പുതനിയ  കേരനാര  കവണളമനയ്  അകദ്ദഹന്നും  പറഞ.   അകദ്ദഹതനിളന്റെ  ഉകദ്ദശേര്യളമന്തനാളണനയ്
എനനിക്കയ് അറനിയനില.  പകക്ഷ ഒനയ് ഞനാന് പറയനാന്നും,  നമ്മള് വളളര വരഷങ്ങളനായനി
കേനാതനിരുന പദതനിയനാണയ് വനിഴനിഞന്നും.  വനിഴനിഞന്നും കകേരളതനിലലനായനിരുളനങനില്
25  ളകേനാലന്നുംമുമയ്  യനാഥനാരത്ഥര്യമനാകമനായനിരുനളവനയ് ഞനാന് പലയനിടെത്തുന്നും പറഞനിട്ടുണയ്.
വനിഴനിഞതനിനകവണനി ആദര്യന്നും ളടെണര ക്ഷണനിച്ചതയ്  2005-ല് ഞനാന് മുഖര്യമനനിയനായനിരുന
കേനാലതനാണയ്.   അനയ്  ളടെണളറലനാന്നും  കേനിടനി,  എലനാന്നും  ശേരനിയനായനി  വനകപനാള്
ളസകേഡ്യൂരനിറ്റെനി  കനിയറന്സയ്  ലഭനിച്ചനില.   അതനിളല  ളമയനിന്  പനാരടയ്ണര  നമുക്കയ്
അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കനാന് കേഴനിയനാത ഒരു രനാജര്യതയ്  നനിനനാളണനതനിളന്റെ കപരനില് അതയ്
തള്ളനികപനായനി.  വളളരയധനികേന്നും ശമനിച്ചുകനനാക്കനിളയങനിലന്നും നടെനനില.  പനിനസ്പീടെയ് ശസ്പീ.
വനി.  എസയ്.  അച്ചുതനാനനന്  ഇതനിനകവണനി  ശമനിച്ചു.   അകദ്ദഹന്നും  ഒരു  കേരനാറനിളന്റെ
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ഡ്രനാഫയ്  തയ്യനാറനാക്കനി ഒപനിടുകേയന്നും ളചെയ.  അനയ്  ളടെണര  ക്ഷണനിച്ചകപനാള് ഒരനാകള
വനള.  അതുളകേനാണയ് അതുന്നുംകപനായനി.  പനിനസ്പീടെയ് ഞങ്ങളുളടെ  ഭരണകേനാലതയ് അഞകപര
കേസ്വനാളനികഫഡനായനി.  മൂനയ് കപര മനാത്രമനാണയ് അതനിളന്റെ കപകപഴയ് വനാങ്ങനിയതയ്;  ഒരനാള്
മനാത്രമനാണയ്  ളടെണര   നല്കേനിയതയ്.   ആള്  ഇന്തര്യനാ  കനനാന്നുംസയ്  അനസരനിച്ചയ്  ഇതയ്
മൂനനാമളത  ളടെണറനായതുളകേനാണയ്  നമുക്കയ്  കവണളമങനില്  ളചെയ്യനാന്നും.  അങ്ങളന
അവളര  നനിരബനനിച്ചയ്  വരുതനി  ളനകഗനാകഷര്യറ്റെയ്  ളചെയയ്  ഒപ്പുവച്ചതനാണയ്.  ഇതനില്
എളന്തങനിലന്നും തരക്കമുളണങനില് അകനസ്വഷനിക്കൂ.  ഇനളത കേരനാറുന്നും ശസ്പീ. വനി. എസയ്.
അച്ചുതനാനനളന്റെ ഭരണകേനാലതയ് നടെതനിയ ളടെണറനിളന്റെ കേരനാറുന്നും  തമ്മനില് പരനികശേനാധനിച്ചയ്
ഏതനാണയ്  സന്നുംസ്ഥനാന  തനാല്പരര്യതനിനയ്  കയനാജനിച്ചളതനയ്  ഈ  സരക്കനാരനിനയ്
തസ്പീരുമനാനനിക്കനാവനതനാണയ്. അതനിളലനാരു കഴപവമനില,  ഞങ്ങളനാരുന്നും അതനിളനതനിരല.
പകക്ഷ വനിഴനിഞന്നും പദതനി  യനാഥനാരത്ഥര്യമനാകേണളമന ദൃഢനനിശ്ചയകതനാളടെയള്ള
സരക്കനാരനിളന്റെ പ്രവരതന ഫലമനായനാണയ് അതുണനായതയ്.  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതനാനനളനകപനാളല
സസ്പീനനിയറനായ ഒരനാള് പറയകമനാള് തള്ളനിക്കളയനാന്   കേഴനിയകമനാ?  അകദ്ദഹന്നും ഒപനിട
എഗ്രനിളമന്റെയ്  പ്രകേനാരന്നും  ളടെണര   ക്ഷണനിളച്ചങനിലന്നും  നടെനനില.  അതുകൂടെനി  കനനാക്കനി
പരനികശേനാധനിക്കണളമനനാണയ് എനനിക്കയ് പറയനാനള്ളതയ്.

നമ്മള്  വളളര  ഗമൗരവകതനാടുകൂടെനി  ചെനിന്തനികക്കണ  ഒനരണയ്  പ്രശ്നങ്ങളുണയ്.
അതനിളലനാനയ് രനാഷസ്പീയ രന്നുംഗളത അകമ സനാഹചെരര്യങ്ങള്, ളകേനാലപനാതകേ രനാഷസ്പീയന്നും;
രണയ്,  നമുക്കനാരക്കുന്നും  ഒരുവനിധതനിലന്നും  അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കനാന്  കേഴനിയനാത  രൂപതനില്
നമ്മുളടെ കേലനാലയങ്ങളനില് നടെക്കുന കവദനനാജനകേമനായ അനനിഷ്ഠസന്നുംഭവങ്ങള്.  ഇക്കനാരര്യന്നും
പല  പ്രനാവശേര്യന്നും  ചെരച്ച  ളചെയനിട്ടുള്ളതനാണയ്.   മഹനാരനാജനാസയ്  കകേനാകളജയ്,  പനാലക്കനാടെയ്
വനികക്ടനാറനിയ കകേനാകളജയ്,  യൂണനികവഴനിറ്റെനി  കകേനാകളജയ്,  ളതനാടുപുഴ നഡ്യൂമനാന്സയ്  കകേനാകളജയ്
എനനിവനിടെങ്ങളനിളലലനാന്നും  നടെന അകമങ്ങള് നമുക്കനാരളക്കങനിലന്നും  അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കനാന്
കേഴനിയകമനാ?  അതുളകേനാണയ്  ഇക്കനാരര്യതനില്  സരക്കനാരതളന   മുന്കേളയ്യടുക്കണന്നും.
അകമ  രനാഷസ്പീയന്നും അനവദനിക്കനാനനാകേനില.  അതുകപനാളല  തളനയനാണയ്  നമ്മുളടെ
കേലനാലയങ്ങളനിളല സ്ഥനിതനിയന്നും. അളലങനില് ഇതയ് നമ്മുളടെ കകേവനിട്ടുകപനാകന്നും.  അകമന്നുംളകേനാണയ്
ഒരനിക്കലന്നും  ശേനാശേസ്വതമനായ  കനടമുണനാകേനാന്  കപനാകനനില.  പശ്ചനിമ  ബന്നുംഗനാളനിളല
അനഭവന്നും  നനിങ്ങള്ക്കറനിയനികല?  ജനങ്ങളുളടെ  ഇടെയനില്നനിനയ്  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി
നലതയ്  ളചെയയ്  അവരുളടെ  മനശഃസനാക്ഷനിയളടെ  അന്നുംഗസ്പീകേനാരന്നും  വനാങ്ങുകേ,  അതനിലൂളടെ
മനാത്രകമ ശേനാശേസ്വതമനായ വനിജയമുണനാകൂ.  അതുളകേനാണയ് വളളര അപകേടെകേരമനായ ഈ
ളട്രേന്റെയ് അവസനാനനിപനിക്കണളമനനാണയ് എനനിക്കയ് പറയനാനള്ളതയ്.  ആകരനാഗര്യകേരമനായ
രനാഷസ്പീയ സന്നുംസ്കനാരന്നും ഈ ഒരു വരഷന്നുംളകേനാണയ് ഇവനിളടെ വനളവനള്ള മുഖര്യമനനിയളടെ
ഒരു കസറ്റുളമന്റെയ് കേണ്ടു.  ഈ നനാടനിളല ഒരു ളകേനാച്ചുകടനികപനാലന്നും ഇതയ് വനിശേസ്വസനിക്കുകമനാ?
കേഴനിഞ ഒരു വരഷക്കനാലളത സന്നുംഭവ വനികേനാസങ്ങള്, സരക്കനാരനിലന്നും മുനണനിയനിലന്നും
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നടെനതയ്, നമ്മുളടെ സമൂഹതനില് നടെന കേനാരര്യങ്ങള്, രനാഷസ്പീയ രന്നുംഗത്തുള്ള കേനാരര്യങ്ങള്
ഇളതലനാന്നും നമുളക്കനാരനിക്കലന്നും അഭനിമനാനനിക്കനാന്   കേഴനിയനവയല.  ശസ്പീ.  പനിണറനായനി
വനിജയന് കേള്ളന്നും പറയളമനയ് ഞനാന് വനിശേസ്വസനിക്കുനനില.  പളക്ഷ അകദ്ദഹന്നും ഇങ്ങളന
പറഞകപനാള്  ഞനാന്  അത്ഭുതളപട്ടു.  എളന്റെ  നനിഗമനന്നും,  അകദ്ദഹമനികപനാള്  നല
സസ്വപങ്ങളുന്നും  കേണ്ടുതുടെങ്ങനിയനിരനിക്കുനളവനതനാണയ്.  അകദ്ദഹന്നും  കേണ  നളലനാരു
സസ്വപമനാണയ്  ഈ  രനാഷസ്പീയ  സന്നുംസ്കനാരന്നും.  അകദ്ദഹന്നും  കേണ  ഈ  നല  സസ്വപന്നും
യനാഥനാരത്ഥര്യമനാക്കനാനനാണയ്  ഈ  സരക്കനാര  പ്രവരതനിക്കുനളതങനില്  പ്രതനിപക്ഷതനിളന്റെ
ഭനാഗത്തുനനിനന്നും  കനിയനാത്മകേമനായ  പനിന്തുണയണനാകന്നും.  പളക്ഷ,  ഇനളത  സനാഹചെരര്യന്നും
നമുക്കയ്  ഒട്ടുന്നും  ളമച്ചമല.   കേഴനിഞ ഒരു വരഷക്കനാലന്നും  എലനാ  കേനാരര്യതനിലന്നും  നമുക്കയ്
നഷ്ടളപട്ടുകപനായ വരഷമകല?  കേനിഫ്ബനിയളടെ കേനാരര്യതനില് ധനകേനാരര്യ വകപ്പുമനനിതളന
അതയ് അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കുളമനയ് എനനിക്കറനിയനാന്നും.  എലനാ കേനാരര്യതനിലന്നും നഷ്ടളപട്ടുകപനായ
ഒരു  വരഷമനാളണണയ്  കേഴനിഞകപനായളതനയ്  ചെനിന്തനിക്കണളമനയ്  പറഞളകേനാണയ്
ഞനാന്  നനിരത്തുന.

ധനകേനാരര്യവന്നും കേയറുന്നും വകപ്പുമനനി (കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്): സര,
കേഴനിഞ  ഒരു  വരഷന്നും  വലനിളയനാരു  കതനിച്ചുചെനാടതനിനയ്  അടെനിതറ  പനാകേനിയ
വരഷമനാണയ്.  ഒറ്റെവരഷന്നുംളകേനാണയ്  50,000  കകേനാടെനി  രൂപയളടെ  നനിരമ്മനാണപ്രവൃതനികേളുളടെ
പ്രഖര്യനാപനമനാണയ്  നടെതനിയതയ്.  അതനിനനായനി  ഒരു  സ്ഥനാപനമുണനാക്കനി  മുഴവന്
നടെപടെനികമങ്ങളുന്നും അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചു;  അതനിനനായനി കസനാഫയ് ളവയറുണനാക്കനി;  അതനിനള്ള
കബനാരഡുണനാക്കനി  15,000  കകേനാടെനി  രൂപയളടെ  നനിരമ്മനാണ  പ്രവൃതനികേള്ക്കയ്  ഫണയ്
അനവദനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇതയ് കനടമകല?  ബനാക്കനിയള്ളതനിനയ്  കേനാലതനാമസമുണനാകന്നും.  കേനാരണന്നും
വലനിയ  കപ്രനാജക്ടനാകകമനാള്  ഇന്ളവസനികഗഷന്  നടെതണന്നും.  ഇന്ളവസനികഗഷനയ്
പണമനിളലനയ് ഇവനിളടെ ശസ്പീ. പനി. ളകേ. ബഷസ്പീര പറയകേണനായനി. എസയ്.ഡനി.ജനി.-യനില്
100 കകേനാടെനി  രൂപയനാണയ്   വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുനതയ്. പുറത്തുള്ള  കേണ്സള്ടന്റുമനാരക്കയ്
നനിലവനില് നല്കനതനിളനക്കനാള് ഒകനനാ രകണനാ ശേതമനാനന്നും കറച്ചനാണയ് വച്ചനിരനിക്കുനതയ്.
കേനാരണന്നും അത്ര വലനിയ തുകേയ്ക്കുള്ള കപ്രനാജക്ടുകേളനാണയ്.  അതയ് കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനല.
ബനളപട എസയ്.പനി.വനി.ക്കയ് നല്കേനാന്കവണനി ബഡ്ജറ്റെനില്നനിനയ് 100 കകേനാടെനി രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുകേയനാണയ്.   ഇതനിളനക്കനാള്   കവഗതനില് കപനാകേണളമനനാണയ്
നമ്മള് ആഗ്രഹനിക്കുനതയ്.  ഇവനിളടെ എ.ഡനി.ബനി.  കപ്രനാജക്ടനിളന്റെയന്നും  ളകേ.എസയ്.യ.ഡനി.പനി.
(The  Kerala  Sustainable  Urban  Development)  കപ്രനാജക്ടനിളനയന്നും  കറനിച്ചയ്
പറഞകലനാ.  രണ്ടുകപരുന്നും  ഭരനിച്ചനിരുനകപനാഴള്ള കേനാരര്യളതക്കുറനിച്ചനാണയ്  പറഞതയ്;
വലനിയ  കപ്രനാജക്ടുകേള്  എങ്ങളന  കപനാകനളവനള്ളതയ്.  കപ്രനാജക്ടനിനകവണനി  കേണ്സള്കടഷന്സന്നും
ഡനി.പനി.ആര.-ഉന്നും  തയ്യനാറനാക്കനാന് രണ്ടു മൂനവരഷന്നും  കേനാലതനാമസന്നും വരുന.  6,000
കകേനാടെനി  രൂപയളടെ  ഇലകനിസനിറ്റെനി  ട്രേനാന്സനിഷന് ഗ്രനിഡനിനള്ള കപ്രനാജക്ടയ്  ഒരു വരഷന്നും
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ളകേനാണയ്  അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചയ്  അതനിളന്റെ  പണന്നും  കകേമനാറനാന്  കപനാകകേയനാണയ്.  ഇതനില്
തൃപ്തനനാകണനാളയനയ്  അങ്ങയ് എകനനാടെയ്  കചെനാദനിച്ചു,  ഇത്രളയങനിലന്നും ളചെയ്യനാന് കേഴനിഞകലനാ
എനള്ളതനാണയ്.  ഈ ഒരു വരഷന്നും വലനിളയനാരു ആത്മവനിശേസ്വനാസമനാണയ് നല്കനതയ്.
തുടെങ്ങുകമനാള് ഒരു സസ്വപമനായനിരുന, ഇങ്ങളന ളചെയ്യനാന് കേഴനിയകമനാ എനള്ളതനായനിരുന.
ഇനയ് സസ്വപമല,  ഉറച്ച ആത്മ വനിശേസ്വനാസതനിലനാണയ്.  ഞനാന്  വനിശേദനാന്നുംശേങ്ങളനികലയയ്
കപനാകനനില.   ളകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യളടെ  ഫണനില്  നനിനയ്  എങ്ങളനയനാണയ്  ഇതനികലയയ്
പണന്നും വരനികേളയനയ്  ശസ്പീ.  പനി.  ളകേ.  ബഷസ്പീര  പനിളനയന്നും  കചെനാദനിച്ചു.   ളസകേഡ്യൂരനിറ്റെനി
തുകേയളടെ കേനാരര്യന്നും ശസ്പീ. ളകേ. എന്നും. മനാണനി പറഞ,  ഒരു മനാസളത ളസകേഡ്യൂരനിറ്റെനി തുകേയണയ്.
നറുക്കയ്  വസ്പീണനാലന്നും  ഒനര  മനാസന്നും  കേഴനിഞനികട  പണന്നും  നല്കകേണനി  വരനികേയള.
ചുരുങ്ങനിയതയ് പകതനി കപളരങനിലന്നും, NRI-ക്കനാരനാളണങനില് പണന്നും പനിന്വലനിക്കനാളത,
അവനിളടെതളന  നനികക്ഷപനിച്ചയ്  അതനിളന്റെ  പലനിശേളകേനാണയ്  അടെകച്ചനാളനാളമനനാണയ്
അവര പറയനാന് കപനാകനതയ്.  നമ്മുളടെ  ഒരു വരഷളത വരുമനാനതനിളന്റെ മൂനനിളലനാനയ്
കഫനാടനിന്നുംഗയ് മണനിയനായനി ളവറുന്നും 4 ശേതമനാനന്നും പലനിശേയയ്  ലഭനിക്കുകേയനാണയ്. ഇതയ് പൂരണ്ണമനായനിട്ടുന്നും
ഉപകയനാഗനിക്കുളമനയ്  ഞനാന്  ഇനയ്  സഭയനില്  പറയന.  അതനിളന്റെ  കസനാഫയ് ളവയര
കേന്നുംപസ്പീറ്റെയ്   ളചെയകശേഷന്നും ട്രേയല് റണ് നടെകതണ കേനാരര്യകമയള.  വനികദശേത്തുനനിനയ്
ഒരനാള് ഓണ്കലനനായനി  പണന്നും നനികക്ഷപനിച്ചനാല് ആ നനിമനിഷന്നും കബനാണയ് കേണ്വരടര
ഒരു ദനിവസളത കകേനാള് ഓപ്ഷന് വച്ചയ് അതനിളന കേനിഫ്ബനി കബനാണനികലയയ് മനാറ്റുന്നും.
എകപനാള്  കവണളമങനിലന്നും  ആ പണന്നും തനതയ്  അക്കമൗണനികലയയ്  മനാറ്റെനാവനതനാണയ്.
ഫസ്പീ  കഫനാടയ്  ഇവനിളടെയണനാകന്നും.  ഇളതനാളക്ക  വളളര ഇനകവറ്റെസ്പീവനായനിട്ടുള്ള
കഫനനാന്ഷര്യല് രസ്പീതനികേളനാണയ്.  ഇതയ് ളചെയ്യനാന് കേഴനിഞതനില് എനനിക്കയ് തൃപ്തനിയണയ്
എനമനാത്രമല,  50,000  കകേനാടെനി  രൂപയകടെതനില് ചെനിലളതനാളക്ക നടെപനാകേനില.   എങനിലന്നും
40,000  കകേനാടെനി രൂപയളടെ പദതനികേള് ഒകനനാ രകണനാ മൂകനനാ വരഷതനിനള്ളനില്
കകേരളതനില്  യനാഥനാരത്ഥര്യമനാകകമനാള്  ഈ  നനാടനിലണനാകന  മനാറ്റെളതക്കുറനിച്ചയ്
അഭനിമനാനവന്നും സകന്തനാഷവന്നും തൃപ്തനിയമുണയ്. പനാന് ഫണനിളന്റെ 29 ശേതമനാനന്നും ഒരു മനാസന്നും
ളകേനാണയ് ളചെലവനായതനില് എനനിക്കുന്നും തൃപ്തനിയണയ്. അതയ് പുതനിയ കേനാരര്യമല;   അതനിളന
നര്യനായസ്പീകേരനിച്ചയ് നടെക്കലല ഞങ്ങളുളടെ നനിലപനാടെയ്.   അതുളകേനാണനാണയ് ഈ വരഷളത
ബഡ്ജറ്റെയ് മനാരച്ചയ് മനാസതനില്തളന കവണനിവരുളമനയ് തസ്പീരുമനാനനിച്ചതയ്.  അഞനിളലനാനയ്
പ്രവൃതനികേള്ളക്കങനിലന്നും  മുന്കൂടനി  എ.എസയ്.  ഇലനാളത  ഏപ്രനില്  ഒനയ്  മുതല്
നടെപനാക്കനാന് സനാധനിക്കുന രസ്പീതനിയനിലനാകേണന്നും.  സനാമതനികേ വരഷതനിളന്റെ ഒനനാന്നും
മനാസതനില്തളന പനാന് നടെതനിപയ് സന്നുംബനനിച്ചയ് റനിവഡ്യൂ നടെതനിയ ഏതയ് കേനാലമുണയ്?
ഇക്കനാരര്യതനില് നമ്മള് തമ്മനില് വലനിയ വര്യതര്യനാസമനില എനനാണയ് അങ്ങയ് പറഞതയ്.
പകക്ഷ  അതയ്  മനാറണളമനയ്  പറഞതനികനനാടെയ്  കയനാജനിപനാണയ്.  മനാറനാനള്ള  നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയനാണയ്.  
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ഒരു  വരഷതനിനള്ളനില്  നമ്മുളടെ  വനിദര്യനാഭര്യനാസ,  ആകരനാഗര്യ  കമഖലകേളനില്  വരുന
മനാറ്റെന്നും കേനാണണന്നും. അതയ് കേനിഫ്ബനിയളടെ ഫണനാകേനാന്നും.  ഈ ഇന്ളവസയ്ളമന്റെയ് പനാകക്കജയ്
യനാഥനാരത്ഥര്യമനാകകേയനാളണങനില്  നമ്മുളടെ  ത്രനിതല  ളസക്ടറനില്  ജസ്പീവനിതകശേലസ്പീ
കരനാഗങ്ങള്ക്കയ്  മുഴവന്  ചെനികേനിത്സനാ  സമൗകേരര്യങ്ങളുണനാകകേയനാണയ്.  ഇനയ്  സനാമനാനര്യ
കരനാഗങ്ങള്ക്കയ്  പനി.എച്ചയ്.സനി.യനിലന്നും മറ്റുന്നും  ലഭനിക്കുനതുകപനാലള്ള ചെനികേനിത്സ പബനികേയ്
ളഹല്തയ് സനിസതനില് ലഭനിക്കുകേയനില. അതയ് മുഴവന് ലഭര്യമനാക്കനാന് കപനാകകേയനാണയ്.
അതയ് കകേരളതനിന മുനനില് വലനിയ സനാദര്യത തുറക്കുകേയനാണയ്. വനിദര്യനാഭര്യനാസതനിളന്റെ
കേനാരര്യതനില് ഇതയ് സസ്വപമനാകണനാ? കേമഡ്യൂടറനികന്റെതയ് കറനാള് ഔടയ് തുടെങ്ങനിയകലനാ.  ഈ
പറയന 40000 കനാസയ് മുറനികേള് ഈ ഓണതനിനയ് മുമയ്  വരുകമനാ; അതനിളലന്തനാണയ്
ഒരു അമനാന്തന്നും?  കേനാരണന്നും മനാസര പനാനണനാകേണന്നും.  ളകേടനിടെന്നും പണനിയനാനള്ള പനാനല.
അക്കനാദമനികേയ്  നനിലവനാരമുയരതനാന്  സ്കൂളനില്  എന്തുളചെയ്യനാളമനയ്  പനി.ടെനി.എ.യന്നും
അദര്യനാപകേരുന്നും  അടെക്കന്നും ഒരു പനാനണനാക്കനിയതനിളന്റെ ഫലമനായനിടനാണയ് ഇതയ്  വനതയ്.
അതയ്  നമുക്കയ്  കവകണ?   ഇതുകപനാളല  ഓകരനാ  കമഖലയനിലന്നും  കവണന്നും.  ചെനില
കേനാരര്യങ്ങളനിളലനാളക്ക  നനിങ്ങള്  നല്കേനിയ  ഊനല്  വലനിയ  കതനാതനില്  ഞങ്ങള്
മുകനനാട്ടുളകേനാണ്ടുകപനാകകേയനാണയ്.  അതനില്  ഭനിനകശേഷനിക്കനാരക്കുള്ളതയ്,  കക്ഷമളപന്ഷനകേള്,
എലനാവരക്കുന്നും  വസ്പീടെയ്   നല്കേനാനള്ള 'കലഫയ്'  സ്കസ്പീന്നും  ഇളതനാളക്കയണയ്.   ഞങ്ങള്
എന്തനിനനാണയ്  നനാണനിച്ചയ്  നനില്കക്കണതയ്;  ഒരു  വരഷന്നും  തസ്പീരനനിളലനതുളകേനാണനാകണനാ?
ഞങ്ങള്  അഞവരഷന്നും  ഭരനിക്കനാനനാണയ്  വനനിരനിക്കുനതയ്,  അതനിനള്ള  അടെനിതറ
ഞങ്ങള് ഈ വരഷമനിട്ടു  എനനാണയ്  കകേരളകതനാടെയ്  പറയനതയ്.  ളപന്ഷന്  5,500
രൂപ എനള്ളതയ് ഇനനിയന്നും  വരദനിപനിക്കുന്നും.  അതുകപനാളല വസ്പീടെയ്, ആ വസ്പീടനില് ളവളനിച്ചന്നും
ഞങ്ങള്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്,  ഇനനി  ളവള്ളവന്നുംകൂടെനി  നമുക്കയ്  നല്കേനാന്  സനാധനിക്കണന്നും.
ഇനനികപനാള് കകേതറനിളയക്കുറനിച്ചയ് ചെരച്ച നടെനകലനാ.  എന്തനാണയ് ആ കമഖലയനില്
ളചെയ്യനാന് ശമനിക്കുനതയ്?  സരക്കനാരനിനയ്  100  രൂപ ളകേനാണയ് തസ്പീരക്കനാവന കേനാരര്യന്നും
300  രൂപ  കൂടെനി  അഡസ്പീഷണലനായനി  കകേതറനി  ളതനാഴനിലനാളനിക്കയ്  നല്കേനി  200
ദനിവസളത പണനി നല്കനതനിനകവണനി ശമനിക്കുകേയനാണയ്.  60  കകേനാടെനി രൂപയളടെ
കേയര കസനാക്കുണയ്. അതയ് വനില്ക്കനാനള്ള നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.
കേയരളതനാഴനിലനാളനികേകളനാടെയ്  പറയനതയ്,  നനിങ്ങള് കേയര പനിരനികച്ചനാള;  200  ദനിവസളത
ളതനാഴനില്  നല്കേനാനനാണയ് ഞങ്ങള് ശമനിക്കുനതയ് എനനാണയ്.  കേശുവണനി കമഖലയനിലന്നും
ഈ ബനാദര്യത ഏളറ്റെടുക്കുകേയനാണയ്.  ഇവനിടെളത പനാവളപടവരക്കയ്  പണനി  ളചെയനതനിനനായനി
ളതനാഴനിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനള്ള ഇടെളപടെലകേളനാണയ് സരക്കനാര നടെത്തുനതയ്.

ശസ്പീ  .    ഉമ്മന് ചെനാണനി:  സര,  ഇനയ് നമ്മുളടെ  വര്യവസനായ കമഖലയനില് ഏറ്റെവന്നും
വലനിയ പ്രതനിസനനി കനരനിടുന രണയ് കമഖലകേളനാണയ് കേശുവണനിയന്നും ളടെക്സൈയ്കറ്റെല്സന്നും.
ഈ രണ്ടു കമഖലകേളനിലന്നും അടെനിയന്തര ഇടെളപടെലകേളുണനാകകമനാ? 
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കഡനാ  .    ടെനി  .    എന്നും  .    കതനാമസയ് ഐസകേയ്: സര, ബഹുമനാനളപട വര്യവസനായ വകപ്പുമനനി
ഇവനിളടെയനില,  ളടെക്സൈയ്കറ്റെലനിനനായനി  50 കകേനാടെനി രൂപ  നല്കേനിയനിട്ടുളണനനാണയ് എളന്റെ
ഓരമ്മ.  ളടെക്സൈയ്കറ്റെലനിനയ്   51  കകേനാടെനി രൂപ എനയ്   ബഡ്ജറ്റെനിലണയ്?  എളന്തങനിലന്നും
നക്കനാപനിച്ചനാ  നല്കേനി അതനിളന രക്ഷനിക്കനാന് സനാധനിക്കുകേയനില.  അതനില് പലതനിലന്നും
ളടെകകനാളജനി  മനാകറ്റെണതുണയ്.  വനില  കറഞനിരനിക്കുകമനാള്  പഞനി  കമടെനിക്കണന്നും
എനമനാത്രമല,  ളപ്രനാഡക്ടനിവനിറ്റെനി   വരദനിക്കുകേയന്നും കവണന്നും.  എന്തുളകേനാണനാണയ്  ഈ
പണന്നും ദസ്പീവനാളനി  കളനിക്കനാതളതനയ് അറനിയനാകമനാ?  ഒത്തുതസ്പീരപ്പുണനാകേണന്നും;  ഞങ്ങള്
ഈ ളമഷസ്പീന് ഇന കേനാരര്യന്നും ളചെയകമനാള് ളപ്രനാഡക്ടനിവനിറ്റെനി  വരദനിക്കുളമനയ് ളതനാഴനിലനാളനികേളുന്നും
ഏല്ക്കണന്നും;  ഈ വരഷന്നും നമ്മുളടെ ളടെക്സൈയ്കറ്റെലകേള് കടെണ് എറമൗണയ് ളചെയളമന
കേനാരര്യതനില് ഒരു സന്നുംശേയവന്നും കവണ. എളന്റെ മണലതനിലമുണയ്,  അവനിളടെയന്നും പ്രശ്നമുണയ്.
ളപനാതുകമഖലളയനയ് പറഞയ്  ളവറുളത  നല്കേനാനനാകേനില, ഒരു പനാകക്കജുണനാകേണന്നും; ഇതയ്
ലനാഭതനിലനാക്കനാന് കവണനി തളനയനാണയ്.  കേശുവണനിയളടെ കേനാരര്യന്നും  അങ്ങയ് പറഞ.
ഇനയ് രനാവനിളല ചെരച്ച നടെനതുളകേനാണയ് ഞനാന് ആവരതനിക്കുനനില. കേശുവണനി  ലഭനിക്കുകേ
എനള്ളതനാണയ് പ്രധനാനന്നും.  കേനാരണന്നും സരക്കനാര വനാങ്ങുകമനാള് അതനികന്റെതനായ  ധനാരനാളന്നും
പരനിമനിതനികേളുന്നും  പ്രശ്നങ്ങളുളമലനാന്നും  വരുനണയ്.  എനനാല്  സസ്വകേനാരര്യ  പങനാളനിതവന്നും
കൂടെനിയള്ള ഒരു കേമനനിയനായനികക്കനാളട, അരദ സനിയനാല് കമനാഡലനിലള്ള ഒരു  കേമനനി,
അതനികലയയ് നമ്മള് നസ്പീങ്ങുകേയനാണയ്.  അതുളകേനാണയ് അങ്ങയ് പറഞതുകപനാളല ഞങ്ങള്ക്കയ്
മനശഃപ്രയനാസമനില.  വളളര  അഭനിമനാനകതനാടുകൂടെനിയനാണയ്  ഞങ്ങള്  ജനങ്ങളള
അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുനതയ്.  ചെനില  പ്രശ്നങ്ങളളനാളക്കയണയ്.  പകക്ഷ  ളചെയ  കേനാരര്യങ്ങളള
കറനിച്ചയ്  വളളരയധനികേന്നും  അഭനിമനാനമനാണയ്  കതനാനനതയ്. ശസ്പീ.  ളകേ.  മുരളസ്പീധരന്
സഹകേരണ  ബനാങനിളനക്കുറനിച്ചയ്  ഇവനിളടെ  പറഞ.  1993-94-ല്  നനിങ്ങളുളടെ
ഭരണകേനാലതയ് നനികയനാഗനിച്ച രഞനിതയ്  കേമ്മനിറ്റെനിയളടെ റനികപനാരടയ്  എന്തനായനിരുന?  ട
ടെയര സനിസമനാക്കണളമനനാണയ് അതനില് പറഞനിട്ടുള്ളതയ്.  ഏതനാനന്നും വരഷന്നും മുമ്പുള്ള
റനിസരവയ് ബനാങനിളന്റെ പഠനമനസരനിച്ചയ് കകേരളന്നും കപനാളലയള്ള ളചെറു സന്നുംസ്ഥനാനതയ് ട
ടെയര സനിസന്നും മതനി, ത്രസ്പീ ടെയര സനിസന്നും കവണ എനള്ളതനാണയ്. അഞനാന്നും പഞവത്സര
പദതനിക്കനാലന്നും  മുതല്  കകേന്ദ്രസരക്കനാരനിളന്റെ  ടെനാസ്കയ്  കഫനാഴകേള്  കകേരളന്നും  കപനാലള്ള
ളചെറുസന്നുംസ്ഥനാനങ്ങളനില്  ത്രസ്പീ  ടെയര  കവണ,  ട  ടെയര  സനിസന്നും  കവണളമനകല
പറയനതയ്.   ഇവനിളടെ  ളചെയ്യനാന്  ശമനിക്കുനളതന്തനാണയ്?   രണയ്  തടയ്  സഹകേരണ
പ്രസ്ഥനാനങ്ങളുണനാക്കലനാണയ്.  ആ രണയ് തടനാകകമനാകഴക്കുന്നും  മുകേളനിലളത    തടനിളന്റെ
വലനിപന്നും വളളര കൂടുതലനാകകേയന്നും എന്.ആര.ഐ. ളഡകപനാസനിറ്റെയ് എടുക്കനാന് കേഴനിയകേയന്നും
ളചെയന്നും.  ഇനയ്  എന്.ആര.ഐ.  ളഡകപനാസനിറ്റെനിനള്ള അവകേനാശേമനില.  അതടെക്കമുള്ള
അവകേനാശേങ്ങള്  വനകേഴനിഞനാല്  വനിഭവസമനാഹരണ  കേഴനിവനില്  എത്ര  വലനിയ
മനാറ്റെമനാണയ്  വരുനതയ്!  പ്രനാഥമനികേ  സഹകേരണ  സന്നുംഘങ്ങളള  സന്നുംരക്ഷനിക്കുനതനിനയ്
ഇതരതനിലള്ള കേവചെന്നും  കൂടെനികയ  തസ്പീരൂ.  ഇതനാണയ്  കനനാടയ്  നനികരനാധന കേനാലളത
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അനഭവതനില് നനിനയ് ഞനാന് പഠനിച്ച പനാഠന്നും. അതരതനിലള്ള പുതനിയ സനാകങതനികേ
വനിദര്യകേള്,  ഡനിജനിറ്റെല്  വനിദര്യകേള്  തുടെങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളളനാളക്ക  കപ്രമറനി
കകേനാ-ഓപകററ്റെസ്പീവയ് ബനാങ്കുകേളനില് ലഭര്യമനാക്കണളമങനില് ഇങ്ങളനയള്ള ഒരു ബനാങയ് കവണന്നും.
ഇതനിളന്റെ എക്സൈസയ്/സരപസയ് ഫണയ് വനനാല് എന്തയ് ളചെയ്യണന്നും?  കകേരളതനിനകേതയ്
കൂടുതല് വനായ്പ  നല്കേനാന് കേഴനിയന്നും.  അതുമളലങനില് കേനിഫ്ബനിയനില്  കവണകമനാളയനള്ളതയ്
അനയ് തസ്പീരുമനാനനികക്കണ കേനാരര്യമനാണയ്,  അതയ് നമ്മള് ഇകന ചെരച്ച ളചെകയ്യണ കേനാരര്യമല.
കേനിഫ്ബനി  കേണനിളടനാനമല,  തനികേച്ചുന്നും  സസ്വതനമനായനി  തളനയനാണയ്  ഇക്കനാരര്യങ്ങള്
തസ്പീരുമനാനനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്. ഒരു സന്നുംസ്ഥനാനതനിളന്റെ വളരച്ചയനില് നനിരണ്ണനായകേ പങയ് വഹനിക്കനാന്
എങ്ങളന  കേഴനിയളമനയ്  ളജ  &  ളകേ  ബനാങനിളന്റെ  കേനാരര്യന്നും  പരനികശേനാധനിച്ചനാല്  മതനി.
കേനാശ്മസ്പീരനില് ഏതയ് സ്ഥലതയ് കപനായനാലന്നും ളചെറനിയ കേച്യുബനിക്കുകേള്കപനാളല ളജ &  ളകേ
ബനാങനിളന്റെ ബനാഞയ് കേനാണനാന്  കേഴനിയന്നും.  സരക്കനാരനിളന്റെ വനികേസന ഡനിപനാരട്ടുളമന്റെനികനക്കനാള്
വലനിയ  പ്രനാധനാനര്യന്നും  ആ  ബനാങനിനണയ്.  അവനിടെളത  വനികേസന  നയങ്ങള്
രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിലന്നും നടെപനാക്കുനതനിലന്നും ആ  ബനാങയ് പങയ് വഹനിക്കുകേയനാണയ്.  നമ്മുളടെ
സഹകേരണ കമഖലളയ ഇതരതനില് പരനിഷ്കരനിച്ചനാല് സനാദര്യതകേള്  വരദനിച്ചുവരുന്നും.
സരക്കനാരുകേള് മനാറനിമനാറനി  വരുന്നും.  നമ്മള് അതയ്  ളചെറനിയ ദൃഷ്ടനിളകേനാണയ്  കനനാക്കണ.
അതയ്  എങ്ങളന  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമനാക്കനാന്   കേഴനിയളമനള്ള  കേനാരര്യളതക്കുറനിച്ചയ്
ഇനനിയന്നും വനിശേദമനായനി ചെരച്ച ളചെയനതനിനയ് സനരഭമുണനാകന്നും. ജനി.എസയ്.ടെനി.ളയക്കുറനിച്ചയ്
ഇനളല വനിശേദമനായനി പറഞകേഴനിഞതുളകേനാണയ് ഞനാന്  ആവരതനിക്കുനനില. 

ആകരനാഗര്യ ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതനി ഏതയ് കേമനനിക്കനാണയ്  നല്കനളതനതയ്
സന്നുംബനനിച്ചയ് കചെനാദര്യമുണനായനി.  കേമനനി തസ്പീരുമനാനനിച്ചനിടനില,  ളടെണര   ക്ഷണനിക്കണന്നും.
ഇനയ്  300  രൂപ മതനിപടെനിസ്ഥനാനതനില്  നസ്പീങ്ങുന.  പ്രസ്പീമനിയന്നും  വരദനിക്കുകേയനാളണങനില്
സരക്കനാരനിളന്റെ കകേനാണ്ട്രേനിബഡ്യൂഷന്  ആവശേര്യമനാകണനാ ജസ്പീവനക്കനാരനില് നനിനയ്  ഈടെനാക്കണകമനാ
തുടെങ്ങനിയ  കേനാരര്യങ്ങള്  ആകലനാചെനിച്ചയ്  തസ്പീരുമനാനനിക്കനാന്നും.  ളടെണര  ക്ഷണനിക്കനാളത
ആകരനാഗര്യ  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  കേമനനിളയ  ളതരളഞടുക്കുനതല.  കൃഷനിക്കനാകരനാടെയ്
അവഗണനയനാളണനയ്  ശസ്പീ. ളകേ. എന്നും. മനാണനി പറഞ.  മനാണനി സനാറനിനയ് കൃഷനിക്കനാകരനാടെയ്
പ്രതനിബദതയളണനള്ള  കേനാരര്യതനില്  ഞങ്ങള്  തരക്കനിക്കുനനില,  ഇളലനന്നും
വനാദനിക്കുനനില. ഈ വരഷളത ബഡ്ജറ്റെനില് കേനാരഷനികേ കമഖലയയ് 35 ശേതമനാനമനാണയ്
പദതനി  അടെങലനില്  വരദനവയ്  വരുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതയ്  ളചെറനിയ  കേനാരര്യമനാകണനാ?
അതനാണയ് ഞങ്ങളുളടെ മുന്ഗണന. ഇനയ് അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കനാന് കപനാകന ധനവനിനനികയനാഗ
ബനിലനില്  വലനിളയനാരു  പരനിഗണനയണയ്.  അകദ്ദഹന്നും  റബ്ബര  കൃഷനിക്കനാളരക്കുറനിച്ചയ്
പറഞ.  എളന്തങനിലന്നും കടെനിശനികേ ബനാക്കനിയളണങനില് നല്കനതനിനയ് ഒരു തടെസവമനില.
അഞയ്  വരഷന്നും  ഭരനിച്ചനിടയ്  അവസനാന  വരഷമകല  നനിങ്ങള്ക്കയ്  വനിലസ്ഥനിരതനാ ഫണയ്
സസ്വരൂപനിക്കനാന്   കേഴനിഞതയ്? അതനിനയ്  മുമ്പുള്ള നനാലയ്  വരഷവന്നും റബ്ബര കൃഷനിക്കനാര
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ഭയങര സഖതനിലനായനിരുകനനാ? ഇവനിളടെ നടെന ചെരച്ച  വനിലയനിരുതണന്നും.  മനാരക്കറ്റെയ്
വനിലകയക്കനാള് ഒരു രൂപ കൂടുതല് നല്കേനി ഞങ്ങള് സന്നുംഭരനിക്കുന്നും എനകല ഒനനാന്നും
വരഷന്നും പറഞതയ്. ആ  വനിലയനില്നനിനയ് മനാറനി ഇനളത സന്നുംഭരണ വനിലയനികലക്കയ്
വരനാന് നനാലയ് വരഷന്നും കവണനിവനനികല? നല കേനാരര്യമനാണയ്, അതുളകേനാണനാണയ് ഞങ്ങള്
തുടെരുനതയ്.  

ശസ്പീ  .    കമനാന്സയ് കജനാസഫയ്:  സര,  ഏറ്റെവന്നും ഗുരുതരമനായ,  പ്രതനിസനനിയണനായ
ഘടതനിലനാണയ് വനിലസ്ഥനിരതനാ ഫണനികലയയ് വരുനതയ്.  അതനിനമുമയ് രണയ് വരഷവന്നും
റബ്ബര പ്രതനിസനനി വനകപനാള് എല്.ഡനി.എഫയ്. സരക്കനാര കനരകത ളചെയനിട്ടുള്ളതയ്
കപനാളല റബ്ബര സന്നുംഭരണതനിനയ് തയ്യനാറനായനി. റബ്ബര സന്നുംഭരണന്നും പരനാജയളപടകപനാള്
പരനിഹനാരന്നും എന്തനാളണനള്ളതയ് എലനാവരുന്നുംകൂടെനി ആകലനാചെനിച്ചനിടനാണയ് ഈ പദതനിയനികലക്കയ്
വനതയ്.  അതനിനയ്  രൂപന്നും  നല്കേനിയകശേഷന്നും  ബഡ്ജറ്റെനില്  പ്രഖര്യനാപനിക്കുകേയന്നും  ആ
വരഷന്നുംതളന നടെപനിലനാക്കനാനള്ള നടെപടെനിളയടുക്കുകേയന്നും ളചെയ.

കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ് : സര, ഈ നനാലയ് വരഷന്നുംളകേനാണയ് നനിങ്ങള്
സന്നുംഭരണതനിനന്നും മറ്റുള്ളവയ്ക്കുമനായനി റബ്ബര കൃഷനിക്കനാരക്കുകവണനി 50 കകേനാടെനിയനിലധനികേന്നും
രൂപ ളചെലവനാക്കനിയനിടനില.  അഞനാമളത വരഷന്നും  350  കകേനാടെനി  രൂപ  നല്കേനിയനിട്ടു
ളണനള്ളതയ്  സമ്മതനിച്ചു.  ബനാക്കനി  നനാലയ്  വരഷന്നും  കൂടെനി 50  കകേനാടെനി  രൂപ
ളചെലവനാക്കനിയനിടനിലനാളയനനാണയ് ഞനാന് പറഞതയ്. 

ശസ്പീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതനാമസയ്: സര, റബ്ബറനിനയ് 65-70 രൂപ വളര സബ്സനിഡനിയനാണയ്
ഞങ്ങള്  നല്കേനിയതയ്. ഇനയ്  നല്കേനാന് തയ്യനാറുകണനാ?  ഇനള്ള അടെനിസ്ഥനാന വനില
200  രൂപയനായനി  വരദനിപനിക്കുകേയനാളണങനില്  കേരഷകേ  കസ്നേഹമുളണനയ്  പറയനാന്നും.
അങ്ങളന ളചെയ്യനാന് തയ്യനാറനാകണനാ?

കഡനാ  .    ടെനി  .    എന്നും  .    കതനാമസയ് ഐസകേയ്:  സര,  അങ്ങളനയന്നും പറയനാന്നും,  എനനിക്കയ്
ഇങ്ങളനയന്നും പറയനാന്നും. നനിങ്ങള്  350 കകേനാടെനി രൂപ  നസ്പീക്കനിവച്ചതനില് 150 കകേനാടെനി രൂപ
ഈ സരക്കനാര അധനികേനാരതനില് വനതനിനകശേഷമനാണയ്  നല്കേനിയതയ്. ഞങ്ങള് ഈ
വരഷന്നും  500  കകേനാടെനി  രൂപയനാണയ്   നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്,   ആ  വര്യതര്യനാസമുണയ്.  ഒരു
കേനികലനാ റബ്ബറനിനയ് എത്ര രൂപ വച്ചയ്  നല്കന എനള്ളതയ് കേണക്കുകൂടനി നനിങ്ങള്ക്കയ്
പറയനാന്നും.  ഞനാന്  പറയനതയ്,  നനിങ്ങളുളടെ  അവസനാന  ഒരു  വരഷക്കനാലതയ്
ളചെലവനാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്  250  കകേനാടെനി  രൂപയനില് തനാളഴയനാളണനനാണയ്.  350  കകേനാടെനി
രൂപയളടെ ബനാക്കനി ഈ സരക്കനാര അധനികേനാരതനില് വനതനിനകശേഷന്നും നല്കേനിയതനാണയ്.
അതനാണയ്  നനിങ്ങള്  ളചെലവനാക്കനിയതയ്.  500  കകേനാടെനി  രൂപയനാണയ്  2016-17
കേനാലഘടതനില് ളചെലവനാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
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ശസ്പീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതനാമസയ്:  സര,  ളകേനായകേഴനിഞയ്  ളനലയ് ല്ല്  സന്നുംഭരനിച്ചയ്
പനി.ആര.എസയ്.-നയ് നല്കേനിക്കഴനിഞനാല് പതയ് ദനിവസതനിനകേന്നും വനില  നല്കളമനനാണയ്
ഈ  സരക്കനാരനിളന്റെ രണയ് മനനിമനാര പ്രഖര്യനാപനിച്ചതയ്. രണയ് മനാസളത  കടെനിശനികേയനായ
ളനലനിളന്റെ വനില എനയ്  നല്കളമനയ്  അകങ്ങയയ് ഇകപനാള് പറയനാകമനാ?  

കഡനാ  .    ടെനി  .    എന്നും  .    കതനാമസയ് ഐസകേയ്:  സര,  ബനാങ്കുകേകളനാടെയ് ഇതയ് ചെരച്ച ളചെയ്യകണ;
പനി.ആര.എസയ്.  നല്കേനിക്കഴനിഞനാല്  ഓകടനാമനാറ്റെനിക്കനായനി   അതനിളന്റെ  പലനിശേ സരക്കനാര
നല്കന്നും. പലനിശേയളടെ കററ്റെയ്  തുടെങ്ങനിയ കേനാരര്യങ്ങള് സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളുമനായനി ചെരച്ച
ളചെയയ്  ധനാരണയനില്  എതകണ?  തതസ്വതനില്  ഇതയ്  എടുതനിരനിക്കുന;  ചെരച്ച
ളചെയനിരനിക്കുന;  അടുത സസ്പീസണനില് പൂരണ്ണമനായന്നും  ഇങ്ങളന തളനയനായനിരനിക്കുന്നും.
ളനലയ് ല്ല്  എടുതതനിളന്റെ  വനില, പതയ് ദനിവസന്നും കവണ, ഒരനാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില്  നല്കന്നും.

പ്രതനിപക്ഷ  കനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  ളചെനനിതല):  സര,  അങ്ങയ്  അടുത
സസ്പീസണനിളല  കേനാരര്യമനാണയ്  പറയനതയ്.  ഈ  സസ്പീസണനില്  പണന്നും  കേനിടനാത
കടനനാടനിളലയന്നും അപര കടനനാടനിളലയന്നും ആളുകേളുളടെ പ്രശ്നന്നും എന്തനാണയ്?

കഡനാ  .    ടെനി  .    എന്നും  .    കതനാമസയ്  ഐസകേയ് :  സര,  ഈ  സസ്പീസണനിലന്നും, എലനാ
സസ്പീസണനിലന്നും  കകേന്ദ്ര  സരക്കനാരനില്നനിനന്നും  പണന്നും  ലഭനിക്കുകമനാഴനാണയ്  അവരക്കയ്
ളകേനാടുക്കുനതയ്. എകപനാഴന്നും  ബനാലന്സയ്   അവനിളടെയണനാകന്നും.  കകേന്ദ്ര സരക്കനാരനില് നനിനയ്
238  കകേനാടെനി രൂപ ലഭനിക്കനാനളണന കേനാരര്യന്നും ഇനയ് രനാവനിളല മനനി പറഞനിരുന.
ആ  തുകേ  ലഭനിക്കനാന്  കവകകേയനാളണങനില്  ആ  കേനാലതനാമസന്നും  എങ്ങളന
ഒഴനിവനാക്കനിതസ്പീരക്കനാന് പറ്റുളമനതനിളന സന്നുംബനനിച്ചയ് പരനികശേനാധനിക്കനാനനായനി നനാളള
ഞങ്ങള്  കയനാഗന്നും കചെരുനണയ്.

കൃഷനി വകപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില് കമനാര) :  സര, ളനലനിളന്റെ വനില
നല്കേനാന് സമയന്നും കവകനളവനതയ് ഒരു യനാഥനാരത്ഥര്യമനാണയ്.  ഇതയ് ആദര്യമനായനിട്ടുണനായ
കേനാരര്യമല.  ഇകപനാള്  ഏപ്രനില്  മനാസളത  തുകേയനാണയ്  കടെനിശനികേയനായനിട്ടുള്ളതയ്.
ഇരുന്നൂറ്റെനി  ചെനിലസ്വനാനന്നും  രൂപ  ളകേനാടുക്കനാനളണനള്ളതയ്  യനാഥനാരത്ഥര്യമനാണയ്.  കകേന്ദ്ര
സരക്കനാരനില്നനിനന്നും സന്നുംസ്ഥനാന സരക്കനാരനിനയ്  വനിഹനിതന്നും ലഭനിക്കുനതനസരനിച്ചനാണയ്
ആ തുകേ  നല്കനതയ്. ഞനാന് ളനല്കൃഷനി കമഖലയനില്നനിനന്നും വരുന എന്നും.എല്.എ.
ആണയ്.  മൂനയ്-നനാലയ്  മനാസളത  കടെനിശനികേ  ഇവനിളടെ  ഉണനായനിരുനളവന  ചെരനിത്രന്നും
മറനകപനാകേരുതയ്.  അതനിനള്ള  ശേനാശേസ്വത  പരനിഹനാരതനിനനാണയ്  ബഹുമനാനളപട
ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനിയന്നും  സഹകേരണ  വകപ്പുമനനിയന്നും  കൃഷനി  വകപ്പുമനനിയന്നും
സനിവനില് സകപസയ് വകപ്പുമനനിയന്നും കചെരനയ് തസ്പീരുമനാനളമടുതനിരനിക്കുനതയ്. അടുത
സസ്പീസണ്  മുതളലങനിലന്നും  ളനലനിളന്റെ  വനില  കൃഷനിക്കനാരക്കയ്  അകപനാള്തളന  ബനാങയ്
അക്കമൗണനികലയയ്  വരനാവന  രസ്പീതനിയനിലള്ള  കട്രേപനാരടനി  എഗ്രനിളമന്റെയ്  വയനാന്
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സരക്കനാര  തസ്പീരുമനാനനിച്ചതയ്  ആദര്യമനായനിടനാണയ്.  നനാളള  അതനിളന്റെ  അന്തനിമ
തസ്പീരുമനാനളമടുക്കനാന്  കപനാകകേയനാണയ്.  ഒരനിക്കലന്നും  വരനാതതനികനക്കനാള്  നലതയ്
കവകേനി  വരനികേ  എനള്ളതനാണയ്.  ഇതനിനയ്  ശേനാശേസ്വത  പരനിഹനാരമുണനാക്കുനതനിനനാണയ്
ഈ സരക്കനാര ശമനിക്കുനതയ്. 

ഭക്ഷര്യവന്നും സനിവനില് സകപസന്നും വകപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലനാതമന്) : സര
കകേന്ദ്രതനില്നനിനയ്  മനാരച്ചയ്  27  വളരയള്ള  ളനലനിളന്റെ  വനില  ലഭനിച്ചതയ്  വനിതരണന്നും
ളചെയകേഴനിഞ. സന്നുംസ്ഥനാന സരക്കനാര ഏപ്രനില് 23 വളര നല്കേനാനള്ളതുന്നും  നല്കേനിക്കഴനിഞ.
കേഴനിഞ  മനാസന്നും  സന്നുംഭരനിച്ച  ളനലനിളന്റെ  വനിലയനായ  216  കകേനാടെനി  രൂപയനാണയ്  ഇനനി
നല്കേനാനള്ളതയ്. കേഴനിഞ  സരക്കനാര സന്നുംഭരനിച്ച ളനലനിളന്റെ വനിലയനില് 400 കകേനാടെനിയനിലധനികേന്നും
രൂപ ഞങ്ങള് അധനികേനാരതനില് വനതനിനകശേഷമനാണയ്  നല്കേനിയതയ്. 

കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ് : സര, ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചെനാണനി പറഞ മൂനയ്
കേനാരര്യങ്ങള്ക്കുകൂടെനി  മറുപടെനി  പറഞനിടയ്  ഞനാന്  അവസനാനനിപനിക്കനാന്നും.  ഒനയ്,  ഫസ്പീസയ്
സന്നുംബനനിച്ച  അടെനിയന്തര  പ്രകമയന്നും  ഇവനിളടെ  ഉണനായനിരുന.  അങ്ങയ്  അടെനിയന്തര
പ്രകമയതനിനയ് ഉനയനിച്ച വനാദങ്ങള് തളനയനാണയ് പറഞതയ്.  ബഹുമനാനളപട മനനി
വനിശേദമനായനി  അതനിനള്ള  മറുപടെനിയന്നും  നല്കേനിക്കഴനിഞ.  രണയ്,  അങ്ങയ്  വനിഴനിഞന്നും
പദതനിളയക്കുറനിച്ചയ്  കചെനാദനിച്ചു.  സനി.&എ.ജനി.  റനികപനാരടയ്  വനനിട്ടുണയ്.  ഞങ്ങള്
അക്കനാലതയ്  നടെതനിയ  വനിമരശേനങ്ങളളനാളക്ക  ശേരനിയനാളണനനാണയ്  ഇതനില്
പറയനതയ്. പളക്ഷ, അതുളകേനാണയ് പദതനി ഉകപക്ഷനിക്കനാളനനാനന്നും കപനാകനനില. ഈ
വനിമരശേനന്നും പറഞകപനാള് അങ്ങയ് പറഞളകേനാണനിരുനതയ് ഇമൗ പദതനിളയ തുരങന്നും
വയനാന്കവണനി  എകന്തനാ  പറയനളവനകല?  സനി.  &എ.ജനി.   due  diligence
ഇലനാളത കേരനാറുണനാക്കനിയതനിളന്റെ ഫലമനായനി  സന്നുംസ്ഥനാനതനിനയ്  നഷ്ടന്നും  വനളവനയ്
വളളര കൃതര്യമനായനി എണ്ണനിളയണ്ണനി പറയനണയ്.  

ശസ്പീ  .    ഉമ്മന് ചെനാണനി :  സര,  കേരനാറുന്നും നനിങ്ങള്  ക്ഷണനിച്ച ളടെണറുന്നും   തമ്മനില്
തനാരതമര്യന്നും  ളചെയ കനനാക്കണന്നും.  Long  term-ല് കസറ്റെനിനനാണയ്  ഇതനിളന്റെ കനടമുണനാകേനാന്
കപനാകനതയ്. അവര ഇകപനാഴളത ചെനില കേനാരര്യങ്ങള് വച്ചനാണയ് കനനാക്കുനതയ്. അതനിനയ്
ശേരനിയനായ മറുപടെനി നല്കനതനില് വസ്പീഴ്ച വനകേനാണുന്നും.  അളലങനില് അവളര പൂരണ്ണമനായന്നും
കബനാദര്യളപടുതനാന് സനാധനിക്കുന്നും.  നനിങ്ങള്  ആ കേനാലളത എഗ്രനിളമന്റുന്നും ഇനളത
എഗ്രനിളമന്റുന്നും തമ്മനില് തനാരതമര്യളപടുതനി കനനാക്കണന്നും. 

കഡനാ  .    ടെനി  .    എന്നും  .    കതനാമസയ് ഐസകേയ്:  സര,  എന്തനായനാലന്നും അതനിനയ് കരഖയണയ്.
നനിങ്ങളളലനാവരുന്നും അതയ് വനായനിക്കുകേ.  അതയ് വനായനിച്ചനിടയ്   ആ കേരനാറുണനാക്കുനതനില്
due diligence വനനിട്ടുകണനാളയനയ് നനിങ്ങള് തസ്പീരുമനാനനിക്കുകേ.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചെനാണനി
പറഞതുകപനാളല  ഇങ്ങളനളയനാരു  പ്രശ്നമുളണങനിലന്നും  കളച്ചല്  പദതനി  വരുളമനള്ളതു
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ളകേനാണയ് ഇതയ് വച്ചുതനാമസനിപനിക്കനാന് പനാടെനില,  മുകനനാടയ്  ളകേനാണ്ടുകപനാകകേണതനാണയ്.
അതനിളന്റെ അടെനിസ്ഥനാനതനിലള്ള നനിലപനാടെനാണയ് സരക്കനാര സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്.
കേഴനിഞ സരക്കനാരനിളന്റെ അവസനാന കേനാലഘടതനിളലടുത തസ്പീരുമനാനങ്ങളനികനലള്ള
പരനികശേനാധനയളടെ  അവസനാന  ഘടതനികലയയ്  കേടെക്കുകേയനാണയ്.  ഉപസമനിതനിയളടെ
റനികപനാരടനിളന്റെ കകേനാപനി ഒരു കചെനാദര്യതനിനയ് ഉതരമനായനി  ലഭനിച്ചൂളവനയ് അങ്ങയ് ഇവനിളടെ
പറഞ;  പകക്ഷ  എലനാന്നും  പറഞനില.  ഏറ്റെവന്നും  വനിവനാദമുണനാക്കനിയ  കേനാരര്യന്നും
എന്തനായനിരുന?  പടനികേജനാതനിക്കനാരക്കയ് കകേനാകളജയ്  അനവദനിച്ചതനിളനക്കുറനിച്ചനാകണനാ
കകേരളതനില് വനിവനാദമുണനായതയ്;  നനിങ്ങളുളടെ ഭരണതനിളന്റെ അവസനാന നനാളുകേളനില്
നടെന  ഭൂമനി  ഇടെപനാടുകേളളക്കുറനിച്ചനാണയ്  വനിവനാദമുണനായതയ്.  വനിവനാദന്നും  വനകപനാള്
നനിങ്ങള്ക്കുകപനാലന്നും അതയ്  പനിന്വലനികക്കണനി വനനികല?  അതനാണയ് ഏറ്റെവന്നും പ്രധനാനളപട
പ്രശ്നന്നും.  ഓകരനാ   വകപ്പുന്നും  അതയ്  പരനികശേനാധന  നടെതനി  തസ്പീരുമനാനളമടുക്കുകമനാള്
പറയകേതളന ളചെയന്നും. അതനിനയ് ഒരു സന്നുംശേയവന്നും കവണ.  

ശസ്പീ  .    ഉമ്മന്  ചെനാണനി:  സര,  ഓകരനാ  കേനാരര്യതനിലന്നും  കേര്യനാബനിനറ്റെയ്  കൂടെനി
തസ്പീരുമനാനളമടുതതനിളന്റെ  കകേനാപനിയനാണയ്  ഞങ്ങള്ക്കയ്  തനനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനില്  ഈ
പറഞ വനിവനാദങ്ങളളക്കുറനിളച്ചനാനന്നും  പറയനനില.   മുഖര്യമനനി  ഉദ്ഘനാടെനന്നും ളചെയ
പനി.ആര.ഡനി.എസയ്.  (പ്രതര്യക്ഷ  രക്ഷനാ  കദവ  സഭ)-ളന്റെ  കകേനാകളജനിനയ്  കേഴനിഞ
സരക്കനാര  സനാങ്ഷന്  ളചെയ  ഒരു  കകേനാടെനി  രൂപ  കേര്യനാന്സല്  ളചെയ്യണളമനനാണയ്
അതനില് പറഞനിരനിക്കുനതയ്.  ഒരു കകേനാടെനി രൂപയ്ക്കുകൂടെനി അവരക്കയ് അരഹതയണയ്,  അതയ്
ളകേനാടുക്കണളമനയ്  ബഹുമനാനളപട  മുഖര്യമനനികയനാടെയ്  ആവശേര്യളപടുന  എനനാണയ്
ഞനാന് പറഞതയ്.  

കഡനാ  .    ടെനി  .    എന്നും  .    കതനാമസയ്  ഐസകേയ്:  സര,  ഞങ്ങള്  പരനികശേനാധനിച്ചതനിളന്റെ
അടെനിസ്ഥനാനതനില് ഇനനിയന്നും പല കേനാരര്യങ്ങളനിലന്നും വനിശേദമനായ പരനികശേനാധന   ആവശേര്യമനാണയ്.
അതനിളന്റെ കപ്രനാസസയ് നടെക്കുകേയനാണയ്.  അതുകേഴനിഞനാല് ഏറ്റെവന്നും അടുത ദനിവസങ്ങളനില്
തളന  കേര്യനാബനിനറ്റെയ്  തസ്പീരുമനാനളമടുക്കുനതനാണയ്.  പനി.ആര.ഡനി.എസയ്.-നയ്  കകേനാകളജയ്
അനവദനിച്ചതനിളനക്കുറനിച്ചയ്  നനിങ്ങളുളടെ  അഭനിപ്രനായന്നും  എന്തനാളണനള്ള  രസ്പീതനിയനില്
വളളര നനിരുതരവനാദപരമനായനിടനാണയ് അങ്ങയ് പറഞതയ്.  കകേരളളത ഇളക്കനിമറനിച്ച
വനിവനാദങ്ങള് ഇതലനായനിരുന.  ളമത്രനാന് കേനായല്  പതനിച്ചുളകേനാടുതതടെക്കമുള്ള ഭൂമനിയളടെ
പ്രശ്നങ്ങളനായനിരുന.  ഇതുകപനാളലയള്ള  ഭൂമനി ഇടെപനാടുകേളളക്കുറനിളച്ചനാളക്ക ഒനകൂടെനി
ഞങ്ങള് പരനികശേനാധനിക്കുനണയ്.  പകക്ഷ ളചെയ ചെനില കേനാരര്യങ്ങള് നമുക്കയ് തനിരുതനാന്
കേഴനിയനില.   അതുളകേനാണയ്  ഇളതലനാന്നും  പരനികശേനാധന നടെതനി കേര്യനാബനിനറ്റെയ്  എത്രയന്നും
ളപളടനയ്  തസ്പീരുമനാനളമടുക്കുന്നും.  2017-ളല കകേരള ധനവനിനനികയനാഗ  (2-ാം  നമര)
ബനില് പനാസനാക്കനിതരണളമനയ് ഞനാന് അഭര്യരത്ഥനിക്കുന.
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  2017-ളല  കകേരള  ധനവനിനനികയനാഗ  (2-ാം  നമര)  ബനില്
പരനിഗണനയ്ളക്കടുക്കണളമന പ്രകമയളത

അനകൂലനിക്കുനവര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര..........

പ്രകമയന്നും സഭ അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന. ബനില് പരനിഗണനയ്ളക്കടുക്കുന.

വകപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള പരനിഗണന

2-  ഉന്നും   3-  ഉന്നും വകപ്പുകേള് 

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .   സസ്പീക്കര : 2-ഉന്നും 3-ഉന്നും വകപ്പുകേള് ബനിലനിളന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണളമന പ്രശ്നളത

അനകൂലനിക്കുനവര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര..........

2-ഉന്നും  3-ഉന്നും  വകപ്പുകേള്  ബനിലനിളന്റെ   ഭനാഗമനാക്കണളമന  പ്രശ്നന്നും  സഭ
അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

2-ഉന്നും 3-ഉന്നും വകപ്പുകേള് ബനിലനിളന്റെ  ഭനാഗമനായനിരനിക്കുന.

പടനികേ

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .   സസ്പീക്കര :പടനികേ ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനാക്കണളമന  പ്രശ്നളത 

അനകൂലനിക്കുനവര............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര.............

പടനികേ ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനാക്കണളമന പ്രശ്നന്നും സഭ അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

പടനികേ ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനായനിരനിക്കുന.

1-  ാംവകപ്പുന്നും പസ്പീഠനികേയന്നും കപരുന്നും

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .    സസ്പീക്കര : 1-ാം വകപ്പുന്നും പസ്പീഠനികേയന്നും കപരുന്നും ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനാക്കണളമന
പ്രശ്നളത
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അനകൂലനിക്കുനവര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര.........

1-ാം വകപ്പുന്നും പസ്പീഠനികേയന്നും കപരുന്നും ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനാക്കണളമന പ്രശ്നന്നും സഭ 
അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

1-ാം വകപ്പുന്നും പസ്പീഠനികേയന്നും കപരുന്നും ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനായനി.

ധനകേനാരര്യവന്നും കേയറുന്നും വകപ്പുമനനി  (  കഡനാ  .   ടെനി  .   എന്നും  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്  ) : സര,
2017-ളല കകേരള ധനവനിനനികയനാഗ  (2-ാം നമര)  ബനില് പനാസനാക്കണളമന 
പ്രകമയന്നും ഞനാന് അവതരനിപനിക്കുന.

തുറമുഖവന്നും  മഡ്യൂസനിയവന്നും  പുരനാവസ്തു  സന്നുംരക്ഷണവന്നും  വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .
രനാമചെന്ദ്രന് കേടെനപള്ളനി) : സര, ഞനാന് പ്രകമയളത പനിന്തനാങ്ങുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര  :  2017-ളല  കകേരള  ധനവനിനനികയനാഗ   (2-ാം  നമര)  ബനില്
പനാസനാക്കണളമന പ്രകമയളത

അനകൂലനിക്കുനവര......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര.......

ശസ്പീ  .   ളകേ  .   സനി  .   കജനാസഫയ്:  സര, ഞനാന് കപനാള് ആവശേര്യളപടുന. 

(സഭനാന്നുംഗങ്ങള് തനാളഴപറയന്നും പ്രകേനാരന്നും കവനാടയ് കരഖളപടുതനി)

അനകൂലനിക്കുനവര:

1. ശസ്പീ ളകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖനാദര  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമനാന് 

3. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷനാ കപനാറ്റെനി 

4. ശസ്പീ. ളകേ. ആന്സലന്

5. ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജനാണ് 

6. ശസ്പീ. എ. എന്നും. ആരനിഫയ് 

7. ളപ്രനാഫ. ളകേ. യ. അരുണന് 

8. ശസ്പീമതനി സനി. ളകേ. ആശേ 

9. ശസ്പീ. ളകേ. ബനാബു 
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10. ശസ്പീ. എ. ളകേ. ബനാലന് 

11. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമനാള് 

12. ശസ്പീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശേഖരന്  

13. ശസ്പീ. ളകേ. ദനാസന് 

14. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശസ്പീ. സനി. ദനിവനാകേരന് 

16 ശസ്പീ. എല്കദനാ എബഹനാന്നും 

17. ശസ്പീ. കജനാരജയ് എന്നും. കതനാമസയ് 

18. ശസ്പീ. ചെനിറ്റെയന്നും കഗനാപകമനാര 

19. ശസ്പീ. സനി. ളകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

20. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരനാജന് 

21. ശസ്പീ. കജനാണ് ളഫരണനാണസയ്

22. ശസ്പീ. വനി. കജനായനി 

23. ശസ്പീ. ഒ. ആര. കകേളു 

24. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

25. ശസ്പീ. ളകേ. കൃഷ്ണന്കടനി 

26. ശസ്പീ. ളകേ. കഞനിരനാമന് 

27. ശസ്പീ. കകേനാവൂര കഞകമനാന് 

28. ശസ്പീ. വനി. ളകേ. സനി. മമ്മതയ് കകേനായ

29. ശസ്പീ. എന്നും. എന്നും. മണനി 

30. ശസ്പീ. മനാതച്യു ടെനി. കതനാമസയ് 

31. ശസ്പീ. ളകേ. ളജ. മനാക്സൈനി 

32. ശസ്പീമതനി ളജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

33. ശസ്പീ. എ. സനി. ളമനായസ്പീന് 
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34. ശസ്പീ. ഡനി. ളകേ. മുരളനി  

35. ശസ്പീ. മുരളനി ളപരുളനലനി 

36. ശസ്പീ. സനി. ളകേ. നനാണു 

37. ശസ്പീ. എന്നും. നമൗഷനാദയ്

38. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കമനാര 

39. ശസ്പീ. ളകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

40. ശസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി 

41. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടെലണനി 

42. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. എ. റഹസ്പീന്നും 

43. ശസ്പീ. എന്നും. രനാജകഗനാപനാലന്

44. ശസ്പീ. ളകേ. രനാജന് 

45. ശസ്പീ. എസയ്. രനാകജന്ദ്രന്

46. ശസ്പീ. ആര. രനാകജഷയ് 

47. ശസ്പീ. റ്റെനി. വനി. രനാകജഷയ്

48. ശസ്പീ. ളകേ. രനാജു

49. ശസ്പീ. രനാജു എബഹനാന്നും

50. ശസ്പീ. ആര. രനാമചെന്ദ്രന്

51. ശസ്പീ. രനാമചെന്ദ്രന് കേടെനപള്ളനി  

52. ശസ്പീ. ളകേ. ളകേ. രനാമചെന്ദ്രന് നനായര 

53. ളപ്രനാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ് 

54. ശസ്പീ. കേനാരനാടയ് റസനാഖയ്

55. ശസ്പീ. എസയ്. ശേരമ്മ  

56. ശസ്പീ. എ. ളകേ. ശേശേസ്പീന്ദ്രന് 

57. ശസ്പീ. സനി. ളകേ. ശേശേസ്പീന്ദ്രന് 
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58. ശസ്പീ. വനി. ശേശേനി 

59. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

60. ശസ്പീ. ബനി. സതര്യന് 

61. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷന്നുംസസ്പീര  

62. ശസ്പീമതനി ളകേ. ളകേ. കശേലജ ടെസ്പീച്ചര 

63. ശസ്പീ. ജനി. സധനാകേരന് 

64. ശസ്പീ. വനി. ആര. സനനില് കമനാര 

65. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. സനനില് കമനാര

66. ശസ്പീ. കേടെകേന്നുംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് 

67. ശസ്പീ. ളകേ. സകരഷയ് കറുപയ്

68. ശസ്പീ. എന്നും. സസ്വരനാജയ്

69. ശസ്പീ. ഇ. ടെനി. കടെസണ് മനാസര

70. ശസ്പീ. പനി. തനികലനാതമന് 

71. ശസ്പീ. കതനാമസയ് ചെനാണനി 

72. കഡനാ. ടെനി. എന്നും. കതനാമസയ് ഐസകേയ് 

73. ശസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

74. ശസ്പീമതനി വസ്പീണനാ കജനാരജ്ജയ്

75. ശസ്പീ. ളകേ. വനി. വനിജയദനാസയ്

76. ശസ്പീ. ഇ. ളകേ. വനിജയന്

77. ശസ്പീ. പനിണറനായനി വനിജയന്

78. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2. ശസ്പീ. പനി. ളകേ. അബ്ദു റബ്ബയ്
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3. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസനാക്കയ്

4. ളപ്രനാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന് തങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടര പ്രകേനാശേയ്

6.  ശസ്പീ. ടെനി. എ. അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര

7. ശസ്പീ. മഞളനാന്നുംകഴനി അലനി

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കമനാര

10. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ്

11. ശസ്പീ. അന്വര സനാദതയ്

12. ശസ്പീ. വനി. ടെനി. ബല്റനാന്നും

13. ശസ്പീ. പനി. ളകേ. ബഷസ്പീര

14. ശസ്പീ. വനി. ളകേ. ഇബനാഹനിന്നും കഞയ്

15. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്

16. ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബനാഹനിന്നും

17. ശസ്പീ. ളകേ. സനി. കജനാസഫയ്

18. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി

19. ശസ്പീ. കമനാന്സയ് കജനാസഫയ്

20. കഡനാ. എന്നും. ളകേ. മുനസ്പീര

21. ശസ്പീ. ളകേ. മുരളസ്പീധരന് 

22. ശസ്പീ. എന്. എ. ളനലനിക്കുനയ്

23. ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചെനാണനി

24. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര രനാധനാകൃഷ്ണന്

25. ശസ്പീ. ഒ. രനാജകഗനാപനാല്

26. ശസ്പീ. രകമശേയ് ളചെനനിതല
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27. ശസ്പീ. കറനാജനി എന്നും. കജനാണ്

28. ശസ്പീ. ളകേ. എസയ്. ശേബരസ്പീനനാഥന്

29. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന്

30. ശസ്പീ. എന്. ഷന്നുംസദ്ദസ്പീന്

31. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശേന്

32. ശസ്പീ. ഷനാഫനി പറമനില്

33. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. ശേനിവകമനാര

34. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജനാസഫയ് 

35. ശസ്പീ. സനി. എഫയ്. കതനാമസയ്

36. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതനാമസയ്

37. ശസ്പീ. എന്നും. ഉമ്മര

38. ശസ്പീ. എന്നും. വനിന്ളസന്റെയ്

മനി  .   സസ്പീക്കര:  അനകൂലനിക്കുനവര        – 78

           പ്രതനികൂലനിക്കുനവര –  38

          നനിഷയ് പക്ഷത പനാലനിക്കുനവര   -   ആരുമനില.

പ്രകമയന്നും സഭ അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന. ബനില് പനാസനായനിരനിക്കുന. 

(2) സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി റനികപനാരടയ് ളചെയ പ്രകേനാരമുള്ള      2017-  ളല മദനാസയ് ഹനിന്ദുമത
ധരമ്മ എന്കഡനാവ്ളമന്റുകേള്   (  കഭദഗതനി  )   ബനില്  പരനിഗണനയ്ളക്കടുക്കണളമന

പ്രകമയവന്നും അനന്തര ഘടങ്ങളുന്നും.

സഹകേരണവന്നും വനികനനാദസഞനാരവന്നും കദവസസ്വവന്നും വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കേടെകേന്നുംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന്  ): സര, സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി റനികപനാരടയ് ളചെയ പ്രകേനാരമുള്ള 2017-ളല മദനാസയ്
ഹനിന്ദുമത  ധരമ്മ  എന്കഡനാവ്ളമന്റുകേള്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പരനിഗണനയ്ളക്കടുക്കണളമന
പ്രകമയന്നും ഞനാന് അവതരനിപനിക്കുന.

തുറമുഖവന്നും  മഡ്യൂസനിയവന്നും  പുരനാവസ്തു  സന്നുംരക്ഷണവന്നും  വകപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .
രനാമചെന്ദ്രന് കേടെനപള്ളനി  ): സര, ഞനാന് പ്രകമയളത പനിന്തനാങ്ങുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മനിറ്റെനി  റനികപനാരടനിനയ്  വനികയനാജനക്കുറനിപയ്
കരഖളപടുതനിയ അന്നുംഗങ്ങള്ക്കയ് സന്നുംസനാരനിക്കനാവനതനാണയ്. 

ബനിലനിനയ്  സമയനനിഷ്ഠ  പറയനതയ്  ശേരനിയളലങനിലന്നും  ചുരുക്കനി  സന്നുംസനാരനിച്ചയ്
എലനാവരുന്നും മനാതൃകേ കേനാണനിക്കണളമനയ് ളചെയര അഭര്യരത്ഥനിക്കുന. 
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ശസ്പീ  .    അടര പ്രകേനാശേയ്  : സര,  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മനിറ്റെനി  റനികപനാരടയ്  ളചെയ പ്രകേനാരമുള്ള
2017-ളല  മദനാസയ്  ഹനിന്ദുമത  ധരമ്മ  എന്കഡനാവ്ളമന്റുകേള്  (കഭദഗതനി)  ബനില്
സന്നുംബനനിച്ചയ് എളന്റെ വനികയനാജനക്കുറനിപയ് ഞനാന് അവതരനിപനിക്കുന. 1951-ല് മദനാസയ്
നനിയമസഭയനാണയ് ഈ നനിയമതനിളന്റെ മൂലനനിയമന്നും പനാസനാക്കനിയതയ്.  മൂലനനിയമതനിനയ്
ഇതുവളര  9  കഭദഗതനികേള് വനനിട്ടുണയ്.  അതനില് രളണണ്ണന്നും മദനാസയ്  നനിയമസഭയന്നും
കശേഷനിക്കുനവ  കകേരള  നനിയമസഭയമനാണയ്  പരനിഗണനിച്ചതയ്.  ഇകപനാഴള്ളതയ്  പതനാമളത
കഭദഗതനിയനാണയ്.  1872-ലന്നും  1927-ലന്നും  മദനാസയ്  പ്രവനിശേര്യയളടെ  ഭനാഗമനായനിരുന
മലബനാറനിളല  കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കുകൂടെനി  ബനാധകേമനാകന തരതനില്  അനളത  മദനാസയ്
നനിയമസഭ നനിയമനനിരമ്മനാണന്നും നടെതനിയനിരുന.  1949-ല്  കഭദഗതനി ളകേനാണ്ടുവന.
അതനിനകശേഷന്നും  1951-ല്  മദനാസയ്  ഹനിന്ദുമത  ചെനാരനിറ്റെബനിള്  എന്കഡനാവ്ളമന്റെയ്സയ്
നനിയമന്നും  പനാസനാക്കനി.  1971-ളല  കപ്രവറ്റെയ്  കഫനാറസയ്  അകസന്ളമന്റെയ്  നനിയമന്നും
നനിലവനില് വനകതനാടുകൂടെനി  മലബനാറനിളല കക്ഷത്രങ്ങളുളടെ  ഭൂമനിളയലനാന്നും  സരക്കനാരനില്
നനിക്ഷനിപ്തമനായനി.  ഭൂമനി  നനിക്ഷനിപ്തമനാക്കനിയകതനാടുകൂടെനി  മലബനാറനിളല  കക്ഷത്രങ്ങളുളടെ
നനിതര്യനനിദനാന ളചെലവകേള്ക്കുള്ള വരുമനാനന്നും ഇലനാതനാകകേയന്നും കക്ഷത്ര ജസ്പീവനക്കനാരുളടെ
ജസ്പീവനിതന്നും പരനിതനാപകേരമനായനി മനാറുകേയന്നും ളചെയ.   ഇതുസന്നുംബനനിച്ച ഒരു പത്രവനാരത
21-7-1994-ല്  റനിടനായനി പരനിഗണനിച്ചയ്  കക്ഷത്രജസ്പീവനക്കനാരക്കയ് ളമച്ചളപട കവതനന്നും
നല്കകേ,  അതനിനള്ള  പദതനികേള്  തയ്യനാറനാക്കുകേ,  ആനസ്വനിറ്റെനി  ആനപനാതനികേമനായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുകേ,  മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡയ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേ,  മലബനാര,  തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര,
ളകേനാച്ചനി എനസ്പീ മൂനയ് കദവസസ്വങ്ങള്ക്കുന്നും  ബനാധകേമനാകന വനിധതനില് ഒരു ഏകേസ്പീകൃത
നനിയമന്നും  ളകേനാണ്ടുവരനികേ   എനസ്പീ  നനിരകദ്ദശേങ്ങള്  കഹകക്കനാടെതനി വയ്ക്കുകേയണനായനി.
2001-ല് യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാരനിളന്റെ ഭരണകേനാലതയ് മദനാസയ്  ഹനിന്ദു റനിലസ്പീജനിയസയ്
ആന്ഡയ്  ചെനാരനിറ്റെബനിള്  എന്കഡനാവ്ളമന്റെയ്സയ്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ളകേനാണ്ടുവനയ്
ളപനാതുജനനാഭനിപ്രനായന്നും  ആരനായനതനിനനായനി  സരക്കുകലറ്റെയ്  ളചെയളവങനിലന്നും  പ്രസ്തുത
നനിയമസഭയളടെ  കേനാലയളവനില്  ബനില്  പനാസനാക്കനാന്  കേഴനിഞനില.  2006-2011
കേനാലയളവനില് എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാരനിളന്റെ ഭരണകേനാലതനാണയ്  മലബനാര കദവസസ്വന്നും
കബനാരഡയ്  പ്രനാവരതനികേമനാക്കുനതനിനള്ള  നനിയമന്നും  പനാസനാക്കനാന്  കേഴനിഞതയ്.
കഹകക്കനാടെതനി വനിധനിക്കുകശേഷന്നും ഈ നനിയമന്നും പനാസനാക്കനാന്  14 വരഷളമടുത്തു.  

ശസ്പീ  .    സനി  .    ളകേ  .    നനാണു:  സര,  മലബനാര കദവസസ്വതനിളന സന്നുംബനനിച്ചയ്  ഒരു
ഓരഡനിനന്സയ് വനനിരുന.  ആ ഓരഡനിനന്സനിളന്റെ അടെനിസ്ഥനാനതനില് 5  ളകേനാലന്നും
ഭരനിച്ച  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാര  നനിയമനനിരമ്മനാണതനികലയയ്   കേടെക്കനാതതയ്
എന്തുളകേനാണനാണയ്?   എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാരനിളന്റെ  ഭരണകേനാലതയ്  മലബനാര
കദവസസ്വതനിനയ് ഓരഡനിനന്സണനായനി. 
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ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷന്നുംസദ്ദസ്പീന്:  സര,  ബഹുമനാനളപട  അന്നുംഗകതനാടെയ്  അടെനിസ്ഥനാന
പരമനായ  കചെനാദര്യമനാണയ്  കചെനാദനിക്കനാനള്ളതയ്.  ഇതയ്  പഴയ  മദനാസയ്  നനിയമസഭയനില്
പനാസനാക്കനിയ മദനാസയ് ഹനിന്ദുമത ധരമ്മ എന്കഡനാവ്ളമന്റുകേള് (കഭദഗതനി) ബനിലനാണയ്.
മദനാസയ് സന്നുംസ്ഥനാനന്നും കപനായനി കകേരളന്നും   രൂപന്നും ളകേനാണനിടയ്  60 ളകേനാലമനായനി.  എലനാ
നനിയമങ്ങളുന്നും കകനാഡസ്പീകേരനിച്ചു.   അനയ്  'മദനാസയ്'  എന കപരനിലണനായനിരുന നനിയമങ്ങള്
അതുകപനാളലതളന  തനിരുവനിതനാന്നുംകൂറനിലന്നും  തനിരു-ളകേനാച്ചനിയനിലമുണനായനിരുന.  നനിയമങ്ങള്
'കകേരള'  എന  കപരനില്  നമ്മുളടെ  സന്നുംസ്ഥനാനതനിളന്റെ  നനിയമങ്ങളനാക്കനി  മനാറ്റെനിയനിട്ടുന്നും
ഈളയനാരു നനിയമതനിളന്റെ കപരനില് മനാറ്റെന്നും  വരുതനാതതയ്  ഒരു അനമൗചെനിതര്യമനായനി
കതനാനനനികല?

ശസ്പീ  .    അടര  പ്രകേനാശേയ്  : സര,  മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡയ്,  ബഹുമനാനളപട
നനാണുകവടന് കചെനാദനിച്ച ഒരു കചെനാദര്യന്നും...(ബഹളന്നും).....

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷന്നുംസദ്ദസ്പീന്  : സര,  എകന്റെതയ് അടെനിസ്ഥനാനപരമനായ കചെനാദര്യമനാണയ്…..
(കമക്കയ് ഓഫയ്)........

ശസ്പീ  .   അടര പ്രകേനാശേയ്  :  സര, അകദ്ദഹന്നും കചെനാദനിച്ചതനിനയ് മറുപടെനി പറയകണ; ഞനാന്
തുടെങ്ങനിയതകലയള.  2001  മുതല്  2006  വളരയള്ള  കേനാലയളവനില്   യ.ഡനി.എഫയ്.
സരക്കനാരനാണയ് ഭരനിച്ചനിരുനതയ്. അങ്ങയ് അതയ് ളതറ്റെനിദരനിച്ചനാണയ് പറഞളതനയ് കതനാനന.  

ശസ്പീ  .   സനി  .   ളകേ  .   നനാണു:  സര,  ളതറ്റെനിദരനിച്ചതല.  എല്.ഡനി.എഫയ്. സരക്കനാര
ഓരഡനിനന്സയ് ളകേനാണ്ടുവന. .....(… കമക്കയ് ഓഫയ്)..........

ശസ്പീ  .    അടര പ്രകേനാശേയ്  :  സര,  അങ്ങയ് പറഞതയ് ശേരനിയനാണയ്.  ഓരഡനിനന്സയ്

ളകേനാണ്ടുവനളവങനിലന്നും അതയ് പനാസനാക്കനാന് കേഴനിഞനില. കേനാരണന്നും പല അവസരങ്ങളനിലന്നും

അതയ് മനാറ്റെനിവയ്കക്കണനി വനനിട്ടുണയ്.  ഇകപനാള് ഏകേകദശേന്നും  1400-ഓളന്നും കക്ഷത്രങ്ങള്

മലബനാര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിളന്റെ കേസ്പീഴനിലണയ്.  ഈ കക്ഷത്രങ്ങളുളടെ ധനാരനാളന്നും ഭൂമനി

മുമയ് അനര്യനാധസ്പീനളപട്ടുകപനായനിട്ടുണയ്.  ഏകേകദശേന്നും  25,000  ഏക്കര ഭൂമനി അനര്യനാധസ്പീന

ളപടതനായനിടനാണയ്  കേണക്കുകേള് പറയനതയ്.   2008-ളല നനിയമപ്രകേനാരന്നും  1957-ളല

ലനാന്ഡയ്  കേണ്സരവന്സനി  ആക്ടനിളന്റെ  പരനിധനിയനില്  ളകേനാണ്ടുവളനങനിലന്നും  അനര്യനാധസ്പീനളപട

ഭൂമനി  വസ്പീളണടുക്കുനതനിനള്ള നടെപടെനികേള്  എങ്ങുളമതനിയനിടനില.   ഇതനിനമുമയ്  ഈ

സഭ  പരനിഗണനിച്ച  കഭദഗതനികേളളലനാന്നും  നനിയമന്നും  കൂടുതല്  സമ്പുഷ്ടമനാക്കുനതനിനന്നും

ജനകേസ്പീയമനാക്കുനതനിനന്നും  കവണനിയള്ളതനാളണങനില്  ഈ  കഭദഗതനി  നനിയമന്നും  ഒരു

ഓരഡനിനന്സനില്കൂടെനി ളകേനാണ്ടുവനതയ് നനിലവനിലണനായനിരുന ഏരനിയനാ കേമ്മനിറ്റെനികേളള

ഇലനായ്മ ളചെയനതനിനകവണനിയനാണയ്.  
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ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രനാധനാകൃഷ്ണന്  : സര, ഭൂമനി ഏളറ്റെടുക്കുന സമയതയ്  അളനനാരു
എഗ്രനിളമന്റുണനായനിരുന.  ആ  എഗ്രനിളമന്റെനിളന്റെ  അടെനിസ്ഥനാനതനില്  കറനായല്റ്റെനി
നല്കേണളമനനാണയ്. കദവസസ്വതനിളന്റെ ഭൂമനിയനാണയ് ഏളറ്റെടുക്കുനളതങനിലന്നും അളതനാരു
കസനാഷര്യല് കേമ്മനിറ്റെയ്ളമന്റെയ്  എന നനിലയനില് പബനികേയ്  പരപസനിനകവണനി ഏളറ്റെടുതനാലന്നും
കറനായല്റ്റെനി   നല്കേണളമനള്ള അനബനന്നും അതനിനകേത്തുണയ്.  ഈയനിനതനില്
ഒരു കറനായല്റ്റെനിയന്നും ആരക്കുന്നും  നല്കേനിളലനള്ള വനിവരന്നും അകങ്ങയറനിയനാകമനാ?

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ഇനനി അങ്ങയ് വലനാളത ഉദനാരമനസ്കനനാകകേണ.  

ശസ്പീ  .   അടര പ്രകേനാശേയ്  :  സര, ഞനാന് അകങ്ങയ്ക്കുന്നുംകൂടെനി കവണനിയനാണയ് പറയനതയ്.
അങ്ങയ് മലബനാര പ്രകദശേതനിനകവണനി നനില്ക്കുന ആളകല. അതനിളന എതനിരക്കനാന്
പനാടെനില.  അവനിളടെ കകറ പനാവങ്ങളുണയ്;  അവരളക്കനാനന്നും  ലഭനിക്കുനനില, അതുളകേനാണനാണയ്
അകങ്ങയയ് പറയനാന് കേഴനിയനനിളലങനിലന്നും ഞനാന് പറയനതയ്.  

മനി  .    സസ്പീക്കര:  അങ്ങയ്  വഴങ്ങനിളക്കനാടുത്തുളകേനാണയ്  ഉദനാരമനസ്കനനാകകേണ.
ഇനളത പരനിപനാടെനിയനില്  മഡ്യൂസനിയന്നും സനരശേനളമനാളക്കയണയ്.

ശസ്പീ  .    അടര  പ്രകേനാശേയ്  : സര,  എനനാലന്നും  ഇതയ്  പനാസനാക്കനാളത  മഡ്യൂസനിയന്നും
സനരശേനതനിനയ് കപനാകകമനാ?  അങ്ങയ് പറഞതയ് ഞനാന് അന്നുംഗസ്പീകേരനിക്കുന;   ഞനാന്
കവഗന്നും  അവസനാനനിപനിക്കനാന്നും.  രണ്ടുവരഷന്നും  മനാത്രമനാണയ്  ഒരു  ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനിയളടെ
കേനാലനാവധനി.  കേനാലനാവധനി  അവസനാനനിക്കനാന്  മനാസങ്ങള്  മനാത്രന്നും  അവകശേഷനിക്കുന
ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനികേള്  ധൃതനിപനിടെനിച്ചയ്  ഇലനായ്മ  ളചെയതയ്  ഈ  സരക്കനാരനിളന്റെ
മകനനാഭനാവളത തുറനയ് കേനാണനിക്കുനതനാണയ്.  തങ്ങള്ക്കയ് ഇഷ്ടമനിലനാത ഒനനിളനയന്നും
വച്ചുളപനാറുപനിക്കനിളലന ധനാരഷയ് ടെര്യന്നും എലനാ കേനാരര്യതനിലന്നും ഇവനിളടെ പ്രകേടെമനാണയ്.  ഈ
സഭ ആദര്യമനായനി പനാസനാക്കനിയ നനിയമന്നും ഒരു വര്യക്തനിക്കയ് പ്രകതര്യകേ പദവനി നല്കേനാന്
കവണനിയനാണയ്.  അകദ്ദഹതനില് നനിനണനാകന നനിരന്തരമനായ ശേലര്യന്നും  ഒഴനിവനാക്കുനതനിനയ്
കവണനിയനായനിരുന ആ നനിയമന്നും ഇവനിളടെ പനാസനാക്കനിയതയ്.  അങ്ങളന ഈ  സരക്കനാരനിളന്റെ
തുടെക്കന്നുംതളന പനിഴച്ചനിരനിക്കുകേയനാണയ്. ശേലര്യന്നും ഇകപനാള് പഴയതനികനക്കനാള് തസ്പീവ്രമനായനി
തുടെരുകേയനാണയ്.  ഇതുതളനയനാണയ്  എലനാ  കേനാരര്യങ്ങളനിലന്നും  സന്നുംഭവനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്.
എവനിളടെ  ളതനാടനാലന്നും  പനിഴച്ചുകപനാകന  ഒരു  അവസ്ഥയനികലയയ്  ഈ  സരക്കനാര
നസ്പീങ്ങനിളക്കനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഇതനിനമുമയ് ഈ നനിയമതനില് കകേരള നനിയമസഭ
ളകേനാണ്ടുവന കഭദഗതനികേള് എന്തനിനനായനിരുനളവനയ് പരനികശേനാധനിക്കുകമനാള് മനാത്രകമ
ഇകപനാഴളത കഭദഗതനിയളടെ അരത്ഥശൂനര്യത മനസനിലനാകകേയള. 1963-ല് കഭദഗതനി
കകേനാണ്ടുവനതയ്  കദവസസ്വങ്ങളുളടെ  ട്രേസനികേളള  കദശേസ്പീയ  പ്രതനികരനാധ  നനിധനിയനികലയയ്
സന്നുംഭനാവന  നല്കനതനിനയ്  പ്രനാപ്തരനാക്കുന  മൂലനനിയമതനില്  ളപ്രനാവനിഷന്
കചെരക്കുനതനിനകവണനിയനായനിരുന. 1963 മനാരച്ചയ് 30-നയ് അനളത ളപനാതുജനനാകരനാഗര്യ
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വകപ്പുമനനി ശസ്പീ.  എന്നും.  പനി.  കഗനാവനിനന്  നനായരനാണയ്  ആ ബനില് ഈ സഭയനില്
അവതരനിപനിച്ചതയ്.  ബനിലനിനയ് രനാഷപതനിയളടെ അനമതനി ലഭനിച്ചതയ്  1963  ഡനിസന്നുംബര
7-നനാണയ്.  1967-ല് ഇ.എന്നും.എസയ്-ളന്റെ കേനാലഘടതനില് വസ്പീണ്ടുന്നും ഈ നനിയമതനിനയ്
കഭദഗതനി  ളകേനാണ്ടുവനനിരുന.  മുന്  കദവസസ്വന്നും  കേമ്മസ്പീഷണരമനാര  വനകമഖലയനില്
പനാടതനിനയ് നല്കേനിയനിരുന കദവസസ്വന്നും വനഭൂമനിയളടെ പനാടക്കരനാര റദ്ദയ്  ളചെയനതനിനയ്
കവണനിയനായനിരുന.  1967  ജൂകല  മനാസന്നും  19-നയ്  അനളത  ജലകസചെനവന്നും
സഹകേരണവന്നും വകപ്പുമനനിയനായനിരുന പനി.  ആര.  കറുപനാണയ് ഈ സഭയനില് അതയ്
അവതരനിപനിച്ചതയ്. അതുകപനാളല ഗവരണ്ണറുളടെ അനമതനി ലഭനിച്ചതയ് 1967 ജൂകല  31-നനാണയ്.
1968-ല്  ളകേനാണ്ടുവന  കഭദഗതനി,  1963-ളല  ഒരു  കകേനാടെതനിവനിധനിമൂലമുണനായ
ബുദനിമുടയ്  ഒഴനിവനാക്കുനതനിനകവണനിയനായനിരുന.   1981-ല്  ളകേനാണ്ടുവന കഭദഗതനി,
1951-ളല  'The Madras Hindu Religious and Endowments Act'-ഉന്നും  1950-ളല
'The  Travancore-Cochin  Hindu  Religious  Institutions  Act'-ഉന്നും  തൃപ്രയനാര
ശസ്പീരനാമകക്ഷത്രതനിനയ്  ബനാധകേമനാക്കുനതനിലള്ള കവരുദര്യന്നും ഒഴനിവനാക്കുനതനിനനായനിരുന.
അതുകപനാളല 2008-ല്,  ഇതനിനമുമ്പുള്ള സനി.പനി.ഐ(എന്നും)  ഭരണകേനാലതയ് മലബനാര
കദവസസ്വന്നും കബനാരഡയ് രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനന്നും ഇവനിടെളത നനിയമനങ്ങള് പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്
വനിടുനതനിനമുള്ള  കഭദഗതനികേള്  ളകേനാണ്ടുവരുനതനിനനായനിരുന  ഇവനിളടെ  ബനില്
അവതരനിപനിച്ചതയ്.  2013-ല്  നനിയമനങ്ങള്  പനി.എസയ്.സനി.ക്കയ്  വനിടുനതനിനള്ള
നനിയമപ്രശ്നന്നും  കേനാരണന്നും  അതയ്  ഒഴനിവനാക്കുനതനിനകവണനിയനായനിരുന  അളനടുത
തസ്പീരുമനാനന്നും.  എനനാല് ഇകപനാള് ളകേനാണ്ടുവനനിട്ടുള്ള കഭദഗതനി ഏരനിയനാ കേമ്മനിറ്റെനിളയ
ഗളഹസന്നും  ളചെയനതനിനകവണനിയനാണയ്.  ഏഴന്നുംഗങ്ങളനാണയ്  ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനിയനിലള്ളതയ്.
അന്നുംഗങ്ങളുളടെ സന്നുംഖര്യ ഏഴനായനിതളന നനിലനനിരതനിളക്കനാണയ്,  അവര ഏളതനാളക്ക
വനിഭനാഗങ്ങളനില് നനിനനായനിരനിക്കണളമനയ് വര്യക്തമനാക്കനിളക്കനാണയ് നനിലവനിലള്ള ഏരനിയനാ
കേമ്മനിറ്റെനിളയ  ഇലനായ്മ  ളചെയകേളയന  ഉകദ്ദശേര്യകതനാടുകൂടെനിമനാത്രന്നും  ളകേനാണ്ടുവന  ഒരു
കഭദഗതനി  ബനിലനാണയ്.  ബനിലനിളന്റെ  ഉകദ്ദശേര്യകേനാരണങ്ങളനില്  അതയ്  വര്യക്തമനായനി
പറയനമുണയ്.   ബഹുമനാനളപട മനനി മനാത്രമല  എല്.ഡനി.എഫയ്.   സരക്കനാരനിളന്റെ
കനതൃതസ്വതനില്  കേണ്ടുവച്ചനിരനിക്കുന  ആളുകേളള  മലബനാര  കദവസസ്വതനികലയയ്
തനിരുകേനിക്കയറ്റുനതനിനള്ള  നടെപടെനിയളടെ  ഭനാഗമനായനിടനാണയ്  ഇനയ്  ഈ  കഭദഗതനി
ളകേനാണ്ടുവനനിട്ടുള്ളതയ്. ......'For the smooth functioning of the Area Committee
as well as the Board the Government have decided to  amend sub-section
(1) of section 13 of the said Act by incorporating a provision regarding the
appointment of  members of the Area Committee from the respective fields
and also decided to incorporate a special provision relating to the existing
members of the Area Committees and non- hereditary trustees.'  എനനാണയ്
ഉകദ്ദശേര്യകേനാരര്യങ്ങളനില് പറഞനിട്ടുള്ളതയ്.
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ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഉകദ്ദശേര്യകേനാരര്യങ്ങളനില്  ഇതനാണയ്
പറയനളതങനില് ഈ ബനിലനിളന്റെ കപരുന്നും മനാകറ്റെണനിവരുന്നും.   കദവസസ്വന്നും പനിടെനിളച്ചടുക്കല്
നനിയമളമനയ് ഇതയ് മനാകറ്റെണതകല?

ശസ്പീ  .    അടര പ്രകേനാശേയ്:  സര,  അതുളകേനാണനാണയ് ഈ ബനിലനിനയ് ഒരു പ്രകതര്യകേ
ലക്ഷര്യകബനാധമുളണനയ് ഞനാന് ആദര്യകമ പറഞതയ്.  ആ പ്രകതര്യകേ ലക്ഷര്യകബനാധളമനയ്
പറയനതയ് ചെനില ആളുകേളള ഇതനില് തനിരുകേനിക്കയറ്റെനി ഇഷ്ടക്കനാളര ളകേനാണ്ടുവനയ് ഇതയ്
പനിടെനിളച്ചടുക്കുകേയനാണയ്;  അതനാണയ്  ഇകപനാള്  സഹകേരണ  ബനാങ്കുന്നും  മറ്റുന്നും  പനിരനിച്ചയ്
വനിട്ടുളകേനാണയ് നടെതനിയ ഏരപനാടെയ്.   ഈ രണയ് വകപ്പുന്നും കകേകേനാരര്യന്നും ളചെയനതുളകേനാണയ്
ശേനാസസ്പീയമനായനി  ഗകവഷണന്നും  നടെതനി  ഏതയ്  തരതനില്  ഇതയ്  കകേകേനാരര്യന്നും
ളചെയ്യണളമനയ് അകങ്ങയയ് നനനായനി അറനിയനാന്നും.  

മനി  .    സസ്പീക്കര:  അങ്ങയ്  വനികയനാജനിപയ്  ഭന്നുംഗനിയനായനി  അവതരനിപനിച്ചയ്  കേഴനിഞ.
പസ്പീസയ്...  അങ്ങയ്  എടുത  സമയമനായനിരനിക്കുന്നും  ഇനനി  ബനാക്കനിയള്ളവളരലനാന്നും
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതയ്. 

ശസ്പീ  .    അടര  പ്രകേനാശേയ്  :  സര,  എളന്റെ  അടുത  സഹൃതനായതുളകേനാണയ്
പറയകേയനാണയ്; അതുകപനാളല Special Provision relating to existing Committee
എനയ് വനിവക്ഷനിക്കുന ഓരഡനിനന്സയ് നനിലവനില് വന  3-2-2017  മുതല് ഏരനിയനാ
കേമ്മനിറ്റെനിയനിളല നനിലവനിലള്ള  ളചെയരമനാനന്നും അന്നുംഗങ്ങളുന്നും അവരുളടെ സ്ഥനാനത്തുനനിനന്നും
ഒഴനിവനാക്കളപടുളമനതനാണയ്.  ഈ കഭദഗതനി  ബനിലനിളന്റെ അവസനാന ഭനാഗതയ്  13-ാം
വകപനിളന്റെ  extract നല്കേനിയനിരനിക്കുന.  2008-ളല  കഭദഗതനിയളടെ  ഭനാഗമനായനി
കഭദഗതനി ളചെയ്യളപട  13 (1)-ളന്റെ  extract  ആണയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  2013-ല് ഈ
വകപയ് കഭദഗതനി ളചെയ ഏരനിയനാ കേമ്മനിറ്റെനിയനില് സരക്കനാര നനാമനനിരകദ്ദശേന്നും ളചെയന
ഏഴന്നുംഗങ്ങളളനയ്  മനാറ്റെനി  എഴതനി.  അതുകപനാലന്നും  ശദനിക്കനാളതയനാണയ്  2008-ളല
കഭദഗതനി  extract  ബനിലനില് നല്കേനിയതയ്.   ളതറ്റെയ്  മനസനിലനാക്കനി  ഒരു  ശുദനിപത്രന്നും
പനിനസ്പീടെയ് നല്കകേയണനായനി.  അങ്ങയ് നനിയമനനിരമ്മനാണളത എത്ര ലനാഘവകതനാളടെയനാണയ്
കേനാണുനളതനള്ളതനിളന്റെ  ഏറ്റെവന്നും  പ്രധനാനളപട  ളതളനിവനാണനിതയ്.  ഓരഡനിനന്സയ്
എനതയ്  വളളര  അതര്യനാവശേര്യമുള്ള  സനരഭങ്ങളനില്  മനാത്രന്നും  ഉപകയനാഗനികക്കണ
ഒനനാണയ്.  1986-ളല  D.C.  Wadhwa  കകേസനിലന്നും  2017-ളല  ഒരു  കകേസനിലന്നും
സപ്രസ്പീന്നുംകകേനാടെതനി  ഇക്കനാരര്യന്നും  വളളര  വര്യക്തമനായനി  പറഞനിട്ടുണയ്.  ഈ  സരക്കനാര
ളകേനാണ്ടുവരുന ഓരഡനിനന്ളസനാളക്ക എന്തനിനകവണനിയനാളണനയ് പരനികശേനാധനിച്ചനാല്
തങ്ങള്ക്കയ് തനാല്പരര്യമനിലനാതതുന്നും തങ്ങളുളടെ വരുതനിയനില് നനില്ക്കനാതതുമനായ ശസ്പീ.
ടെനി. പനി. ളസന്കമനാറനിളന കപനാളലയള്ളവളര ഇലനായ്മ ളചെയനതനിനകവണനിയനാളണനയ്
കേനാണനാന് കേഴനിയന്നും.  ഉദനാഹരണതനിനയ് സഭയളടെ മുന്പനിലള്ള സഹകേരണ കഭദഗതനി
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ഓരഡനിനന്സനിളന്റെ കേനാരര്യന്നും കനരളതതളന സൂചെനിപനിച്ചതനാണയ്.  അതനില്  പതനിനനാലയ്
ജനിലനാ ബനാങ്കുകേളുളടെ ഭരണസമനിതനിളയ ഓകരനാനനായനി ഇകപനാള് പനിരനിച്ചുവനിട്ടുളകേനാണനി
രനിക്കുകേയനാണയ്. സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളളലനാന്നും  പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.  അതുകപനാളല  കദവസസ്വതനിളന്റെ
ളചെയരമനാന് ഉള്ളപളടെയള്ളവളര  പനിരനിച്ചുവനിടുകേയനാണയ്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര: അതയ് നമ്മുളടെ ബനില്ലുമനായനി ബനമനിലനാതതനാണയ്.

ശസ്പീ  .    അടര പ്രകേനാശേയ്:  സര,  ഉദനാഹരണന്നും പറയനാതനിരനിക്കനാന് സനാധനിക്കുകമനാ;
ഒരു  ബനിലകല?  14  ജനിലനാ  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളുളടെ  ഭരണസമനിതനിളയ
പനിരനിച്ചുവനിടുനതനിനകവണനി ഘടെനയനില് മനാറ്റെന്നും വരുതനി.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരനാജന്:  സര, 14  ജനിലനാ സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളനില്  13-ലന്നും
നനിങ്ങള് എന്തടെനിസ്ഥനാനതനിലനാണയ് ജയനിച്ചുവനതയ്?  നമ്മളളലനാന്നും കയനാജനിച്ചുളകേനാണയ്
അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ച  കകേനാ-ഓപകററ്റെസ്പീവയ്  കകേനാണ്ഗ്രസനിളന്റെ  തസ്പീരുമനാനതനിനനസരനിച്ചയ്
നനിയമനനിരമ്മനാണന്നും  നടെതനി.   ആ  നനിയമനനിരമ്മനാണളത  നനിങ്ങള്  ളപനാളനിച്ചു.
കേടെലനാസയ് അന്നുംഗങ്ങള്ക്കയ് മുഴവന് അന്നുംഗതസ്വന്നും  നല്കേനി.  നനിങ്ങള് ബലന്നും പ്രകയനാഗനിച്ചയ്
പനിടെനിച്ചതകല;  നനിങ്ങള്  എന്തടെനിസ്ഥനാനതനിലനാണയ്  നര്യനായസ്പീകേരനിക്കുനതയ്;  അതയ്
ഇവനിളടെ വരുതനാനനാകണനാ നനിങ്ങള് ഉകദ്ദശേനിക്കുനതയ്?

ശസ്പീ  .   അടര പ്രകേനാശേയ്:  സര, ബഹുമനാനളപട ഇ. പനി. ജയരനാജളനകപനാളലയള്ള
ഒരനാള് ഇതയ് എങ്ങളന പനിടെനിളച്ചടുക്കണളമനതനിളനക്കുറനിച്ചയ് ഞങ്ങളള പഠനിപനികക്കണ
കേനാരര്യമുകണനാ?  അങ്ങയ് ഇളതലനാന്നും ളചെയയ് ഞങ്ങള്ക്കയ് മനാതൃകേ കേനാണനിക്കുന ഒരനാളനാളണന
നനിലയനില്, ഇക്കനാരര്യതനില് അങ്ങയ് ഞങ്ങളുളടെ കറനാള് കമനാഡലനാളണനള്ളതനില് ഒരു
സന്നുംശേയവമനില.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരനാജന്:  സര,  മസനില് പവര ഉപകയനാഗനിച്ചയ്  13  ബനാങ്കുകേള്
നനിങ്ങള് പനിടെനിച്ചടെക്കനി. അതയ് ഈ ബനിലനില് ളകേനാണ്ടുവരണളമനനാകണനാ ഉകദ്ദശേനിക്കുനതയ്?

ശസ്പീ  .   അടര പ്രകേനാശേയ്: സര, ബഹുമനാനളപട ഇ. പനി. ജയരനാജന് 13 ബനാങ്കുകേള്
ഞങ്ങളുളടെ  കകേവശേന്നും  തനളവനയ്  ഉദനാരമനസ്കതകയനാടുകൂടെനിയനാണയ്  പറയനതയ്.
ജനനാധനിപതര്യ  വര്യവസ്ഥനിതനിയനിലള്ള  മനാരഗ്ഗങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുളകേനാണനാണയ്  ഈ
13  ബനാങ്കുകേളുളടെയന്നും ഭരണനാധനികേനാരന്നും  യ.ഡനി.എഫയ്.ളന്റെ കകേകേളനില് വനതയ്.   ഒരു
ജനില മനാത്രമനാണയ് എല്.ഡനി.എഫയ്.ളന്റെ കകേവശേമുണനായനിരുനതയ്.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരനാജന്:  സര, ജനനാധനിപതര്യ വര്യവസ്ഥനിതനി അനസരനിച്ചനാണയ്
13 ബനാങനിലന്നും വനളതനയ് നനിങ്ങള്ക്കയ് പറയനാന് സനാധനിക്കുകമനാ?

മനി  .  സസ്പീക്കര:  ബനാങനിളന്റെ കേനാരര്യങ്ങളനികലയയ് പനിനസ്പീടെയ്  വരനാന്നും.  അങ്ങയ് പറഞതുകപനാളല
കക്ഷത്രങ്ങളനിളല പനാവളപട ജസ്പീവനക്കനാളരക്കുറനിച്ചയ് പറയൂ.
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ശസ്പീ  .    അടര പ്രകേനാശേയ്:  സര,  അതയ്  പറയനാന് സമ്മതനിക്കുനനിലകലനാ;  ഇവനിളടെ

മനാതൃകേ  കേനാണനിച്ചുതരുന  ബഹുമനാനളപട  ഇ.  പനി.  ജയരനാജന്  ജനിലനാ  ബനാങ്കുകേള്

എങ്ങളന  പനിരനിച്ചുവനിട്ടു  എനതനിളനക്കുറനിച്ചയ്  ഞങ്ങളള  പഠനിപനിക്കുകമനാള്  അതനിനയ്

മറുപടെനി പറയകണ?  ബഹുമനാനളപട ഇ.  പനി.  ജയരനാജന്,  ഞങ്ങള് ജനനാധനിപതര്യ

വര്യവസ്ഥനിതനിയനില്തളനയനാണയ്  കേടെനവനതയ്.  നനിങ്ങളതയ്  പനിരനിച്ചുവനിട്ടു;  പനിരനിച്ചുവനിടതനിളന്റെ

അടെനിസ്ഥനാനതനില് ഇകപനാള് സഹകേരണ ബനാങ്കുകേള് നനിങ്ങളുളടെ കേസഡനിയനിലനായനി;

അവനിളടെയനാണയ്  ഞങ്ങള്ക്കുള്ള അഭനിപ്രനായഭനിനത.  അതുകപനാളലയനാണയ്  കദവസസ്വതനിളന്റെ

കേനാരര്യതനിലന്നും;  ഇവളര  പനിരനിച്ചുവനിടയ് അതനിനപകേരമനായനി  ചെനില  സന്നുംവനിധനാനങ്ങള്

ഒരുക്കനിളക്കനാണനാണയ് കപനാകനതയ്.  ബഹുമനാനളപട ളചെയര എളന നനിയനനിക്കുന

എനള്ളതുളകേനാണയ്  ഞനാന്  കവഗന്നും  അവസനാനനിപനിക്കനാന്നും.  അതനില്  13  എണ്ണന്നും

യ.ഡനി.എഫയ്.-ളന്റെ  നനിയനണതനിലള്ള  ബനാങ്കുകേളനായനിരുന.  ഒരു  ഓരഡനിനന്സനിലൂളടെ

അളതലനാന്നും ഇലനാതനാക്കനി.   അകതരസ്പീതനിയനില്തളനയനാണയ് ഏരനിയനാ കേമ്മനിറ്റെനികേളളയന്നും

ഇലനാതനാക്കനാന്   സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള  സമസ്പീപനന്നും.   മൂലനനിയമതനിളന്റെ   12,  1  (ബനി)

പ്രകേനാരന്നും  ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനികേള്  പനിരനിച്ചുവനിടുനതനിനമുന്പയ്  അവരക്കയ്  നര്യനായമനായ

കേനാരണന്നും  കേനാണനിക്കല്  കനനാടസ്പീസയ്  നല്കേണളമനണയ്.  ഇക്കനാരര്യതനില്  ആ

നടെപടെനികേളളനാനന്നും ഉണനായനിടനിളലനനാണയ് അറനിയനാന് കേഴനിയനതയ്. ഞനാന് ദസ്പീരഘനിപനിക്കുനനില,

അവസനാനനിപനിക്കുകേയനാണയ്.  ഈ സരക്കനാരനിനയ് രനാഷസ്പീയ അനത ബനാധനിച്ചനിരനിക്കുന.

ഇനലളത മലയനാള മകനനാരമ ദനിനപത്രതനില് ഒരു റനികപനാരടയ്  കേനാണുകേയണനായനി.

സരക്കനാര  ആശുപത്രനികേളള  സന്നുംബനനിച്ചുള്ളതനാണയ്  ആ  വനാരത.   കനത്രകരനാഗ

വനിഭനാഗതനിളന്റെ  പ്രവരതനന്നും  പ്രനാഥമനികേ  കേണ്ണയ്  പരനികശേനാധനയനിലനാതതനിനനാല്

അവതനാളതനിലനാളയനന്നും  50  ഒപ്കറ്റെനാളമട്രേനിസയ്സയ് കവണനിടെതയ്  9  കപര മനാത്രമനാണയ്

കജനാലനി  ളചെയനളതനമനാണയ്  വനാരത.   ഒഴനിവകേള്  പനി.എസയ്.സനി.ക്കയ്  റനികപനാരടയ്

ളചെയനനില.  പ്രനാഥമനികേനാകരനാഗര്യകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഈ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനള്ള

തസ്പീരുമനാനന്നും  ഏകതനാ  ഫയലനില്  ഉറങ്ങുനളവനനാണയ്  മലയനാള  മകനനാരമ

ദനിനപത്രതനില് വനതയ്.  സരക്കനാരനിനയ്  അനത ബനാധനിച്ചനിരനിക്കുകമനാള്  ഇവനിടെളത

സനാധനാരണക്കനാരളന്റെ  ജസ്പീവനിതന്നും  എങ്ങളന  കനളരയനാക്കനാന്  കേഴനിയന്നും?  ഈ  ബനില്

ഇവനിളടെ  പനാസനാക്കുനകതനാടുകൂടെനി  ഇനയ്  ഇവനിളടെയണനായനിരുന  ജനനാധനിപതര്യ

വര്യവസ്ഥനിതനികേള് എലനാന്നും  തകേനിടെന്നുംമറനിച്ചുളകേനാണയ്  മുകനനാടയ്  കപനാകളനനാരു അവസ്ഥ

നനിലനനില്ക്കുന്നും.  ഞനാന് നനിരത്തുന.
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[അദര്യക്ഷകവദനിയനില് പനാനല് ഓഫയ് ളചെയരമനാന് ശസ്പീ. ളകേ സകരഷയ് കറുപയ്]

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര:  സര,  2017-ളല  മദനാസയ്  ഹനിന്ദുമത  ധരമ്മ
എന്കഡനാവ്ളമന്റുകേള്  (കഭദഗതനി)  ബനില് സന്നുംബനനിച്ചയ് എളന്റെ  വനികയനാജനക്കുറനിപയ്
ഞനാന് അവതരനിപനിക്കുന.   കേനാസരകഗനാഡയ്   മുതല്  പനാലക്കനാടെയ്  ജനിലയള്ളപളടെ
26  തനാലൂക്കുകേളനിളലയന്നും  കഫനാരടയ്  ളകേനാച്ചനിയനിളല  രണയ്  കക്ഷത്രങ്ങളുമടെക്കന്നും  ആളകേ
1339  കക്ഷത്രങ്ങളനാണയ്  മലബനാര കദവസസ്വതനിനയ്  കേസ്പീഴനിലള്ളതയ്.  ഇതനില് ളസഷര്യല്
കഗ്രഡയ്  കക്ഷത്രങ്ങള്,  അതനായതയ്  സനാമനാനര്യന്നും  വരുമനാനമുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങള്  ആളകേ
15  എണ്ണവന്നും  'എ'  കഗ്രഡയ് കക്ഷത്രങ്ങള്  150  എണ്ണവന്നും  'ബനി'  കഗ്രഡയ് കക്ഷത്രങ്ങള്
500  എണ്ണവന്നും  'സനി'  കഗ്രഡനിലന്നും  'ഡനി'  കഗ്രഡനിലന്നും  ഉള്ളപട  700  എണ്ണവമനാണയ്.
ഇതനില്   ആറനായനിരകതനാളന്നും ജസ്പീവനക്കനാരനാണയ്  ഇകപനാഴള്ളതയ്. ഇതനില്  കേനാടെനാമ്പുഴ,
പനിഷനാരനിക്കനാവയ്,  മമ്മനിയൂര,  തനിരുമനാനനാന്നുംകനയ്,  പനിരളകശരനി  എനസ്പീ  അഞയ്
കക്ഷത്രങ്ങളനാണയ് സസ്വന്തന്നും കേനാലനില് നനില്ക്കനാന് കേഴനിയന തരതനില്  വരുമനാനമുള്ളവ.
ബനാക്കനിയള്ള  കക്ഷത്രങ്ങളുളടെ  സ്ഥനിതനി  വളളര  ദയനസ്പീയമനാണയ്,  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്
അവനിടെളത  ജസ്പീവനക്കനാരുളടെ  സ്ഥനിതനി.  ഇതനിളന്റെ  ചെരനിത്രപശ്ചനാതലളതക്കുറനിച്ചയ്
ശസ്പീ.  അടര  പ്രകേനാശേയ്  പറഞതുളകേനാണയ്  ഞനാന്  അതനികലയയ്  കേടെക്കനാന്
ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  എനനാല് ഇവനിളടെ  കപരുമനാറ്റെവമനായനി ബനളപടയ്  വനിശേനാലമനായ
ഒരു  ബനില്  അവതരനിപനിക്കണളമനയ്  ബഹുമനാനളപട  കദവസസ്വന്നും  വകപ്പുമനനി
സൂചെനിപനിച്ചകപനാള് കദവസസ്വന്നും കബനാരഡയ് രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതയ് കവഗതനിലനാകേണളമങനില്
മദര  ആക്ടനില്  കഭദഗതനി  ളചെയകേയനാണയ്  നലളതനന്നും  അളലങനില്  പനിളനയന്നും
കേനാലതനാമസന്നും വരുളമനന്നും ശസ്പീ. ജനി. സധനാകേരന് പറഞ.  ഇങ്ങളന തനാല്ക്കനാലനികേമനായ
ഒരു  സന്നുംഗതനി  നടെത്തുകേളയനലനാളത  മലബനാറനിളല  കക്ഷത്രങ്ങളുളടെയന്നും
കക്ഷത്രജസ്പീവനക്കനാരുളടെയന്നും അടെനിസ്ഥനാനപരമനായ പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കണളമങനില്
ഒരു  സമഗ്രമനായ  ബനില്  അനനിവനാരര്യമനാണയ്.  ഇവനിളടെ  കനരളത  സൂചെനിപനിച്ചതയ്
കപനാളലയള്ള കഭദഗതനികേള്ളകേനാണയ് ഇതനിളന്റെ  കേനാതലനായ ഒരു പ്രശ്നന്നും നനിലനനില്ക്കുന്നും.
പഴയ മദനാസയ് നനിയമസഭ പനാസനാക്കനിയ നനിയമതനിനപകേരന്നും സമഗ്രമനായ ഒരു നനിയമന്നും
ളകേനാണ്ടുവരുനതനിനയ് മലബനാറനിളല കക്ഷത്രങ്ങളള ഉടെമസ്ഥനാവകേനാശേന്നും കേണക്കനാക്കനാളത ഒരു
ഏകേസ്പീകൃത  യൂണനിറ്റെനാക്കനി,  ഒരു  ളസപകററ്റെയ്  എന്റെനിറ്റെനിയള്ള  കബനാരഡനാക്കനി
മനാറ്റെണളമനനാണയ് എനനിക്കയ് പറയനാനള്ളതയ്.   തനിരു-ളകേനാച്ചനിയനിളല കദവസസ്വങ്ങള്ക്കയ്
ഭരണഘടെനനാപരമനായ  പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുനണയ്;  അതയ്  വളളര  പ്രധനാനമനാണയ്.
എനനാല് മദനിരനാശേനിയനില്നനിനന്നും കകേരളതനികലയയ് വനകചെരന മലബനാര  ഭനാഗത്തുള്ള
കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കയ്  ഇങ്ങളനളയനാരു  പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുനനില.  മലബനാറനിളല  കക്ഷത്രങ്ങളുളടെ
കശേനാചെര്യനാവസ്ഥയളടെ  പ്രധനാന  കേനാരണന്നും  ഇതുതളനയനാണയ്.  ഭരണഘടെനയളടെ
ആരടനിക്കനിള് 290 (A)  പ്രകേനാരന്നും ഇതയ് വളളര കൃതര്യമനാണയ്.   'A sum of forty-six
lakhs and fifty thousand rupees shall be charged on, and paid out of, the
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Consolidated Fund of the State of Kerala every  year to the Travancore
Devaswom Fund; and a sum of thirteen lakhs and fifty thousand rupees
shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of
Tamil Nadu every year to the Devaswom Fund established in that State for
the maintenance of Hindu temples and shrines in the territories transferred
to  that  State  on  the  1st day  of  November,  1956,  from  the  State  of
Travancore-Cochin'.  തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര  ഭനാഗത്തുണനായനിരുന  കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കയ്
കേണ്കസനാളനികഡറ്റെഡയ് ഫണനില്നനിനന്നും ഇത്ര രൂപ  നല്കേണളമനയ് ഭരണഘടെനയളടെ
ആരടനിക്കനിളനില്  കൃതര്യമനായനി  പറഞനിട്ടുണയ്.  അകതസമയന്നും  തനിരു-ളകേനാച്ചനിയളടെ
ഭനാഗമനായനി  ഇവനിളടെയണനായനിരുന  കക്ഷത്രങ്ങള്  തമനിഴയ് നനാടനികലയയ്  കചെരനകപനാള്
അവനിളടെയള്ള  കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കയ്  തമനിഴയ് നനാടെയ്   സരക്കനാരനിളന്റെ  കേണ്കസനാളനികഡറ്റെഡയ്
ഫണനില്നനിനന്നും കൃതര്യമനായനി ഇത്ര രൂപ  നല്കേണളമനയ് 1954-ല് ഭരണഘടെനയനില്
എഴതനിവച്ചനിട്ടുള്ളതുളകേനാണയ്  തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര  ഭനാഗത്തുന്നും  ളകേനാച്ചനി  ഭനാഗത്തുമുള്ള
കദവസസ്വങ്ങള്ക്കയ്  ഭരണഘടെനനാപരമനായ പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുകേയന്നും  മലബനാര ഭനാഗതയ്
നനിനന്നും  തനികേച്ചുന്നും  വര്യതര്യസമനായനി  അടെനിസ്ഥനാന  സമൗകേരര്യങ്ങളുന്നും  കക്ഷത്ര  ജസ്പീവനക്കനാരുളടെ
സമൗകേരര്യങ്ങളുന്നും  ലഭനിക്കുകേയന്നും  ളചെയനണയ്   എനള്ളതയ്  നമ്മള്  ശദനികക്കണ
കേനാരര്യമനാണയ്.  ഇകപനാള് കകേരളപനിറവനിയളടെ അറുപതുവരഷന്നും ആകഘനാഷനിക്കുകേയനാണയ്.
ഈ  അവസരതനില്  തനിരു-ളകേനാച്ചനി  ഭനാഗത്തുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കുന്നും  അവനിടെളത
ജസ്പീവനക്കനാരക്കുന്നും  എലനാവനിധ  സമൗകേരര്യങ്ങളുന്നും  ലഭനിക്കുകേയന്നും  മദനിരനാശേനിയനില്നനിനന്നും
കകേരളതനികലയ്ക്കുവന ആതനികഥയര എകനനാ മുഹനാജനിറുകേള് എകനനാ പറയളപടെനാവന
ഇകങ്ങനാടയ്  കൂടനികച്ചരക്കളപട  കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കയ്  മലബനാര  ഭനാഗതയ്  ഇകപനാഴന്നും  അവഗണന
തുടെരുകേയമനാണയ്.  ഇതയ് എത്രകേനാലന്നും തുടെരുന്നും?  അതനാണയ് ഇവനിളടെയള്ള അടെനിസ്ഥനാനപരമനായ
പ്രശ്നന്നും.   ഭരണനാഘടെനനാപരമനായ  പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുനനിളലനയ്  മനാത്രമല,  കസറ്റെനിളന്റെ
ഫണനില്നനിനന്നും  കൃതര്യമനായനി   അവനിടെളത  കക്ഷത്രങ്ങളുളടെ  അടെനിസ്ഥനാനപരമനായ
പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്  മുകനനാട്ടുവരനികേയന്നും കവണന്നും. ഇവനിളടെ ബഹുമനാനളപട
മനനി ളകേനാണ്ടുവനനിട്ടുള്ള കഭദഗതനിളയ സന്നുംബനനിച്ചയ് ബഹുമനാനളപട അടര പ്രകേനാശേയ്
പറഞതുളകേനാണയ്  ഞനാന്  അതനികലയയ്  കേടെക്കുനനില.  13-ാം  വകപനില്  ഏഴയ്
പ്രനാകദശേനികേ കേമ്മനിറ്റെനി അന്നുംഗങ്ങളള തനാല്ക്കനാലനികേമനായനി പനിരനിച്ചുവനിടുനതനിനമനാത്രമനായനി
ഒരു കഭദഗതനി ളകേനാണ്ടുവരുനതലനാളത കവളറ ഒരു ഉപകേനാരവമനില.  ബഹുമനാനളപട
മനനി  ഏതനായനാലന്നും  ഒരു  ബനില്  ളകേനാണ്ടുവരനികേയനാണയ്.  ഒരു  ബനിലനിളന്റെ  കപ്രനാസസയ്
നടെക്കുകമനാള് സഭയളടെ നനിരണ്ണനായകേമനായ സമയവന്നും പണവന്നും ളചെലവനാകകേയനാണയ്.
അങ്ങളനയണനാകകമനാള്  അടെനിസ്ഥനാനപരമനായ  ഇവനിടെളത  ജസ്പീവനക്കനാരുളടെയന്നും
കക്ഷത്രതനിളന്റെയന്നും  കക്ഷമതനിനകവണനി  രകണനാ  മൂകനനാ  കകനാസയ്  കൂടനികച്ചരക്കുന
കഭദഗതനിയനായനിരുനളവങനില്  ഇതുളകേനാണയ്  ഫലമുണനാകമനായനിരുന.  ഇവനിളടെ  കനരളത
സൂചെനിപനിച്ചതുകപനാളല സഹകേരണസന്നുംഘന്നും പനിടെനിളച്ചടുക്കുനതുകപനാളല ഒരു പനിടെനിളച്ചടുക്കല്
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മനാത്രമനാണയ്.  ബഹുമനാനളപട മനനി രണനാമളത ബനിലനാണയ് ളകേനാണ്ടുവരുനതയ്.  രണയ്
ബനിലനിലന്നും  അടെനിസ്ഥനാനപരമനായനി  കദവസസ്വതനികനനാ  കക്ഷത്രജസ്പീവനക്കനാരകക്കനാ  കഹനവ
ആചെനാരങ്ങള് സന്നുംരക്ഷനിക്കുനതനികനനാ  യനാളതനാനമനില.  രനാഷസ്പീയ ദുഷ്ടലനാക്കയ്  എനതളന
പറയനാന്നും.  ഇതയ് വളളര നനിരഭനാഗര്യകേരമനാണയ്,  അതയ് ഒട്ടുന്നും ശേരനിയനായനില.  ഇങ്ങളന ഒരു
കഭദഗതനി  ളകേനാണ്ടുവരനാന്  സനാധനിക്കുമനായനിരുനളവങനില്   സമഗ്രമനായനിടളലങനില്കപനാലന്നും
അതര്യനാവശേര്യന്നും കവണ കേനാരര്യങ്ങള് ഉള്ളപടുതനാമനായനിരുന.  എളനക്കനാളുന്നും നനനായനി
കേനാരര്യങ്ങള് പഠനിക്കുകേയന്നും മനസനിലനാക്കുകേയന്നും ളചെയ ആളനാണയ് ബഹുമനാനളപട  മനനി.
അവനിടെളത കക്ഷത്രങ്ങകളനാടുന്നും കക്ഷത്രജസ്പീവനക്കനാകരനാടുന്നും കേരുണയണനായനിരുളനങനില്
ളചെകയ്യണനിയനിരുനതയ്  അതനായനിരുന.  കക്ഷത്രജസ്പീവനക്കനാരുളടെ  കേഥ  നമ്മള്
പറഞറനിയനികക്കണതനില.  എന്നും.ടെനി.യളടെ  'നനിരമ്മനാലര്യന്നും'  നമുക്കറനിയനാന്നും.   നനിരമ്മനാലര്യന്നും
പുറതനിറങ്ങനിയനിടയ്  44  വരഷന്നും  പനിനനിടനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  ഞനാന്  അതനിളന്റെ
കേഥയനികലയ്ളക്കനാനന്നും കേടെക്കുനനില.  മലബനാര ഭനാഗത്തുള്ള കക്ഷത്രജസ്പീവനക്കനാരുളടെ
കേഷ്ടതയനികലയയ് ളവളനിച്ചകമനാതുന പച്ചയനായ യനാഥനാരത്ഥര്യങ്ങള് ളകേനാണ്ടുവരുന ഒരു
ചെലച്ചനിത്രമനായനിരുന  എന്നും.ടെനി.-യളടെ  നനിരമ്മനാലര്യന്നും.  സതര്യതനില്  ആ  കേനാരര്യതനില്
ഇകപനാഴന്നും ഒരു മനാറ്റെവന്നും വനനിടനില.  ജസ്പീവനക്കനാരുളടെ സനാമതനികേമനായ സമൗകേരര്യങ്ങള്ക്കുന്നും
അടെനിസ്ഥനാനപരമനായ കേനാരര്യങ്ങള്ക്കുന്നും  ഒരു  മനാറ്റെവന്നും ഇകപനാഴന്നും ഉണനായനിടനില. മലബനാര
കമഖലയനില് ഇകപനാഴന്നും ജസ്പീവനക്കനാരക്കയ് പൂരണ്ണമനായന്നും ശേമളന്നും നല്കേനാന് കേഴനിയനാത
എത്ര  കക്ഷത്രങ്ങളുണയ്;  സരക്കനാരനിളന്റെ  പക്കല്  അതനിളന്റെ  കേണക്കുകേളുണയ്.
15-3-2017-നയ്  ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല് കചെനാദനിച്ച  4007-ാം  നമര കചെനാദര്യതനിനയ്,
ഓകരനാ കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനില്നനിനന്നും ലഭനിക്കുന വരുമനാനന്നും എത്രയനാളണനള്ളതനിനയ്
മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡയ്  ഒഴനിളകേയള്ള  എലനാ  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡുകേളുളടെയന്നും
വരുമനാനന്നും കൃതര്യമനായനി നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. എനനാല്  മലബനാര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിളന്റെ
വരുമനാനന്നും   നല്കേനിയനിടനില. കേനാരണന്നും  മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനില്  ഒരു
കകേന്ദ്രസ്പീകൃത സന്നുംവനിധനാനമനിലനാതതനിനനാല് അതനിളന്റെ കേണക്കുകേള്കപനാലന്നും  ലഭര്യമല.
തനിരുവനിതനാന്നുംകൂറനിളലയന്നും ളകേനാച്ചനിയനിളലയന്നും  കദവസസ്വതനിളന്റെ കേണക്കുകേള് കൃതര്യമനായനി
നല്കേനിയകപനാള് മലബനാര കദവസസ്വതനിളന്റെ കേണക്കുകേള്  നല്കേനാന് കേഴനിയനാതതയ്
ഇങ്ങളന  വര്യവസ്ഥനാപനിതമനായ  രൂപതനില്  പ്രവരതനിക്കുന  ഒരു  കദവസസ്വന്നും
ഇലനാതതുളകേനാണനാണയ്.   അതുകപനാളല  ഉതര മലബനാറനിളല കക്ഷത്രങ്ങളനിളലയന്നും
കേനാവകേളനിളലയന്നും  ആചെനാരസ്ഥനാനനികേള്ക്കുന്നും  കകേനാലനാധനാരനികേള്ക്കുന്നും  നല്കേനിവരുന
സനാമതനികേ സഹനായന്നും യഥനാകമന്നും പ്രതനിമനാസന്നും  800  രൂപയന്നും  700  രൂപയമനാണയ്.
ഈ വരതമനാനകേനാല ഘടതനില്  800  രൂപയന്നും  700 രൂപയന്നുംളകേനാണയ് എങ്ങളനയനാണയ്
ജസ്പീവനിക്കനാന്  കേഴനിയനതയ്?  ചെനില  കദവസസ്വങ്ങളനില്  പണന്നും  കനകൂടെനിക്കനിടെക്കുകമനാള്
കവളറ  ചെനിലയനിടെങ്ങളനില്  ളകേനാടെനിയ  ദനാരനിദര്യമനാണയ്.  അതയ്  നമ്മള്  കേനാണനാളത
കപനാകേരുളതനനാണയ്  എനനിക്കയ്  പറയനാനള്ളതയ്.  കദവസസ്വതനിളന്റെ  ഇന  ബനിലനില്
കഭദഗതനി വരുനളണനയ് പറയകമനാള് അവനിടെളത ജസ്പീവനക്കനാര കേനാകതനാരതനിരനിക്കുകേയനാണയ്;
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സസ്വനാഭനാവനികേമനായന്നും  അവനിടെളത  ജസ്പീവനക്കനാരുന്നും  ബനളപട  ആളുകേളുന്നും.  നനിങ്ങള്
ഇതനിളന്റെ  സബ്ജക്ടയ്   കേമ്മനിറ്റെനിയനില്  അന്നുംഗമനാണയ്,  കേനാരര്യങ്ങള്  സന്നുംസനാരനിക്കണളമനയ്
കൃതര്യമനായനി പറഞതുളകേനാണനാണയ് ഞനാന് ഈ കേനാരര്യങ്ങള് ഇവനിളടെ സൂചെനിപനിക്കുനതയ്.
ഇതയ്  വരദനിപനിക്കനാന് എളന്തങനിലന്നും നടെപടെനിയണനാകകമനാ?   നനിയമന്നും പനാസനാക്കനാളത
ഇവരക്കുകവണനി  എളന്തങനിലന്നും  ളചെയ്യനാന്  കേഴനിയകമനാ?  അതുകപനാളല  മലബനാര
കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിനയ് കേസ്പീഴനിലള്ള  വടെക്കന് ഭനാഗളത കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കയ് ആശേസ്വനാസ
ധനസഹനായ  പദതനിയളടെ  ഭനാഗമനായനി  നല്കേനിവരുന  തുകേയനില്  വരദനവനില.
ഇതുമനായനി ബനളപടയ്  26-2-2016-ല് മലബനാര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡയ് പുറളപടുവനിച്ച
വനിജനാപനപ്രകേനാരന്നും 1524 ആചെനാരസ്ഥനാനനികേള്, 142 കകേനാലനാധനാരനികേള് ഉള്ളപളടെ
1666  കപര  ധനസഹനായതനിനയ്  അകപക്ഷനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ഇവരക്കയ്  എനകതയയ്
ആനകൂലര്യന്നും  നല്കേനാന്  കേഴനിയളമനയ്  പറയനാന്  സനാധനിക്കുകമനാ?  ഇങ്ങളനയള്ള
അടെനിസ്ഥനാനപരമനായ  ഒടനവധനി  പ്രശ്നങ്ങള്  നമ്മുളടെ  മുനനില്  നനില്ക്കുകേയനാണയ്.
അതുകപനാളല മലബനാറനിളല കക്ഷത്രങ്ങളനില് അനര്യനാധസ്പീനളപട ഭൂമനിയണയ്.   ഉടെമസ്ഥനാവകേനാശേ
തരക്കതനില്  ഉള്ളപടനിരനിക്കുന  കക്ഷത്രങ്ങളനിലന്നും  കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കയ്  ചുറ്റുമുള്ള  പുറകമനാക്കയ്
ഭൂമനിയനിലന്നും മലബനാര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡയ് ആക്ടനിളല ളസക്ഷന്  57  പ്രകേനാരന്നും എളന്തലനാന്നും
നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുളവന  കചെനാദര്യതനിനയ്,  മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിളന്റെ
കേസ്പീഴനിലള്ള വനിവനിധ കക്ഷത്രങ്ങളുകടെതനായനി 24693 ഏക്കര ഭൂമനി അനര്യനാധസ്പീനളപടതനായനാണയ്
ബഹുമനാനളപട മനനി  ഇവനിളടെ  നല്കേനിയ  കരഖയനില് സൂചെനിപനിക്കുനതയ്.  ഗുരുവനായൂര
കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിളന്റെ കേസ്പീഴനിലള്ള ഭൂമനി  അനര്യനാധസ്പീനളപടനിട്ടുണയ്.   തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര
കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിളന്റെ  490  ഏക്കര ഭൂമനി അനര്യനാധസ്പീനളപട്ടു.  ളകേനാച്ചനിന് കദവസസ്വന്നും
കബനാരഡനിളന്റെ 11.94 ളഹക്ടര ഭൂമനിയന്നും കൂടെല്മനാണനികേര്യതനിളന്റെ 18.32 ഏക്കര ഭൂമനിയന്നും
അനര്യനാധസ്പീനളപട്ടു.   ഇതരതനില് അനര്യനാധസ്പീനളപട  ഭൂമനി  തനിരനിളകേ പനിടെനിക്കനാനള്ള
നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതകല;  കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാരനിളന്റെ  ഭരണകേനാലതയ്
മലബനാര കദവസസ്വന്നും ഭൂമനി കേകയ്യറ്റെന്നും തടെയനതനിനയ് മനാത്രമനായനി ളകേ.എല്.സനി.  യൂണനിറ്റെയ്
ആരന്നുംഭനിക്കനാന് ശമനിച്ചനിരുന. ഇകപനാള് അതനിളന്റെ സ്ഥനിതനി എന്തനാളണനള്ളതയ് ഈ
സരക്കനാര വര്യക്തമനാക്കണളമനനാണയ് എനനിക്കയ് പറയനാനള്ളതയ്.  

മനി  .   ളചെയരമനാന്: ശസ്പീ. എന്നും. ഉമ്മര,  10 മനിനനിടനാണയ് ളപനാതുധനാരണ. 

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര:  സര,  ഞനാന്  ബനിലനില്  ഒതുങ്ങനി  നനിനയ്  വളളര
ചുരുക്കുകേയനാണയ്. ഒനരണയ് കേനാരര്യങ്ങള് മനാത്രന്നും പറഞയ് ഞനാന് അവസനാനനിപനിക്കനാന്നും.
ഇവനിളടെ  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കനാരനിളന്റെ  ഭരണകേനാലതയ്  അനര്യസന്നുംസ്ഥനാനങ്ങളനില്
നനിനവരുന കദവസസ്വങ്ങള്ക്കയ് ഭൂമനി പനാടതനിനയ്  നല്കേണളമന ഒരു നനിരകദ്ദശേമുണനായനിരുന.
തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിളന്റെ ഉടെമസ്ഥതയനില്  പതനന്നുംതനിട ജനിലയനിളല
റനാനനി  തനാലൂക്കനിളല ളപരുനനാടെയ്  വനികലജനിലള്ളപട  നനിലയലനില് ളതലങനാന  ഭവന്



472 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 23, 2017

നനിരമ്മനിക്കുനതനിനനായനി  2.5  ഏക്കര  ഭൂമനി  തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡയ്
ളതലങനാന  സരക്കനാരനിനയ്  പനാടതനിനയ്  നല്കളമനയ്  പ്രഖര്യനാപനിച്ചനിരുന.  അതയ്
നല്കേനിയനിട്ടുകണനാ?  അങ്ങളനയനാളണങനില്  അതനിളന്റെ  ഉടെമസ്ഥനാകേനാശേന്നും  ളതലങനാന
സരക്കനാരനിനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണനാ;  ധനാരണനാപത്രതനിളല  വര്യവസ്ഥകേള്  പ്രകേനാരന്നും
കകേരളതനില്നനിനന്നും അനര്യസന്നുംസ്ഥനാനങ്ങളനികലയയ്,  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ് ളതലങനാനയനികലയയ്
കപനാകന  ഭക്തരക്കനായനി  സമൗകേരര്യങ്ങള്  ഏരളപടുത്തുനതനിനയ്  ഭദനാചെലതനില്
തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിനയ്  ഭൂമനി  നല്കേനാളമനള്ള ഒരു ധനാരണയണനായനിരുന.
അതയ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണനാ?  അതുകപനാളല  മറ്റെയ്  ദക്ഷനികണന്തര്യന്  സന്നുംസ്ഥനാനങ്ങളനിളല
കക്ഷത്രങ്ങളുമനായനി ബനളപടയ് വരുന ഭക്തരക്കയ് തനാമസനിക്കുനതനിനള്ള  അടെനിസ്ഥനാന
സമൗകേരര്യങ്ങളുണനാക്കുനതനിളന സന്നുംബനനിച്ചുന്നും   കേരണ്ണനാടെകേ,  തമനിഴനാടെയ്  എനനിവടെങ്ങളനില്
നനിനന്നും വരുന ഭക്തരുളടെ സമൗകേരര്യനാരത്ഥന്നും  നമ്മുളടെ  സന്നുംസ്ഥനാനതയ് ഇങ്ങളനയള്ള
സമൗകേരര്യങ്ങള് ഏരളപടുത്തുനതനിളന  സന്നുംബനനിച്ചുന്നും  സരക്കനാര ആകലനാചെനിക്കണളമനനാണയ്
എനനിക്കയ് പറയനാനള്ളതയ്.

തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിളന്റെ കേസ്പീഴനിലള്ള കക്ഷത്രങ്ങളുളടെ ചുമതലയനില്

മനാത്രന്നും 334 കളങ്ങളുണയ്. ഇവനിളടെ പരമനാവധനി കളങ്ങള് സന്നുംരക്ഷനിക്കുനതനിനകവണനി

ളചെലവഴനിക്കനാവനതയ്  20  ലക്ഷന്നും  രൂപ  മനാത്രമനാണയ്.  എളന്റെ  മണലതനിളല

തൃക്കലകങ്ങനാടെയ് കക്ഷത്രതനില് ഒരു കളമുണയ്.   രകണക്കകറനാളന്നും വരുന വളളര വനിശേനാലമനായ

സ്ഥലതനാണയ് ആ കളന്നും.  അതയ് സന്നുംരക്ഷനിക്കളപടുനതനിനകവണനി  അകഞനാ പകതനാ

ലക്ഷന്നും  രൂപ  ളചെലവനാക്കനാന്  കേഴനിയകമനാളയനയ്  നനാട്ടുകേനാരുന്നും  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുന്നും

ആകലനാചെനിച്ചകപനാള്  അതനിനയ്  തുകേ  മതനിയനാകേനാളത  വരനികേയനാണയ്.  കളതനിളന്റെ

വലനിപമനസരനിച്ചയ്  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡയ്  ഒരു  പ്രകതര്യകേ  പഠനന്നും  നടെതനി  വലനിയ

കളങ്ങള്  സന്നുംരക്ഷനിക്കുനതനിനകവണനി  സന്നുംവനിധനാനമുണനാക്കണളമനനാണയ്  എനനിക്കയ്

പറയനാനള്ളതയ്. 'കേനാവയ് തസ്പീണരുതയ്,  കളന്നും വറ്റുന്നും'  എനള്ളതയ്  നമ്മുളടെ നനാടനിളല ഒരു

ളചെനാലനാണയ്.   ഈ ബനിലനില് സന്നുംസനാരനിക്കുന അന്നുംഗങ്ങളനില്  മലബനാറനില്നനിനള്ള

ഏകേ  അന്നുംഗമനാണയ്  ഞനാന്  എനള്ളതയ്  പരനിഗണനിക്കണന്നും.  സന്നുംസനാരനിക്കുന

ബനാക്കനിയള്ള അന്നുംഗങ്ങള്  മലബനാറനില് നനിനള്ളവരല.  അതുളകേനാണയ് മലബനാറനിളല

കേനാരര്യന്നും പറയകേയനില എനല,  സസ്വനാഭനാവനികേമനായന്നും ആ പ്രകദശേത്തുള്ള ഒരന്നുംഗന്നും എന

നനിലയയ്  കേനാരര്യങ്ങള്  കനരനിടയ്  അറനിയനാവനതുളകേനാണയ്  കളറ  കക്ഷത്രങ്ങളുമനായനി

ബനളപട  കേനാരര്യങ്ങള്  പറഞളവകനയള.  അതനിനയ്  ബഹുമനാനളപട  സനി.  ദനിവനാകേരന്

തമനാശേയനിലനാളണങനിലന്നും മദസയളടെ കേനാരര്യന്നുംകൂടെനി പറയണളമനനാണയ് പറഞതയ്. 
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ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരനാജന്:  സര,  ഇതയ്  തനികേച്ചുന്നും നമ്മുളടെ  സഭയളടെ അന്തസയ്
ഉയരതനിപനിടെനിക്കുനതനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര:   സര,  'കേനാവയ്  തസ്പീണരുതയ്,  കളന്നും  വറ്റുന്നും'  എനയ്  നമ്മുളടെ
പഴമക്കനാര  പറയനണയ്.  കദവസങല്പങ്ങളുളടെ  മരക്കൂടമുള്ള  കേനാവകേള്  എനയ്
വനിളനിക്കളപടുനളണങനിലന്നും  കേനാവകേള്  പ്രധനാനമനായമുള്ളതയ്  മലകയനാര  കമഖലയനിലനാണയ്.
നമ്മുളടെ  മലകയനാര  കമഖലയനില്  സസ്വനാഭനാവനികേമനായ  വനപ്രകദശേങ്ങളുന്നും  മഴയന്നും
നസ്പീരുറവകേളുമുള്ളതുളകേനാണയ് പഴയകേനാലതയ് കേനാവകേള് ധനാരനാളന്നും വരുനതയ് മദര്യഭൂമനിയനിലനാണയ്.
തൃശ്ശൂരനിനപ്പുറമുള്ള മറ്റെയ് പ്രകദശേങ്ങളനില്  മലകയനാരകമഖല ഇലനാതനിടെതനാണയ് കേനാവകേള്
പ്രകതര്യകേമനായനി സന്നുംരക്ഷനിക്കുനതയ്.  ഇതയ് സന്നുംരക്ഷനിക്കളപടുനതുളകേനാണയ് അടുത്തുള്ള
കളങ്ങളനിളലയന്നും കേനിണറുകേളനിളലയന്നും, ഇനയ് ശേനാസസ്പീയമനായനി ളതളനിയനിക്കളപട  വയലകേളനിളലയന്നും മറ്റുന്നും
ജലവനിതനാനന്നും ഉയരത്തുനതനിനയ് കേനാവകേള് വളളര പ്രധനാനളപടതനാണയ്.  അതുളകേനാണയ്
ഇവ  സന്നുംരക്ഷനിക്കല്  ഏറ്റെവന്നും  പ്രധനാനമനാണയ്.  കേനാവകേളുമനായനി  ബനളപട
കേലനാരൂപമനാണയ് തനിറയനാടന്നും.

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജയ്:  സര,  നമ്മുളടെ കേനാവകേള് സന്നുംരക്ഷനിക്കുനതനിനകവണനി
സരക്കനാര കനരകത ഒരു പദതനി ളകേനാണ്ടുവനനിരുന.   മദര്യ തനിരുവനിതനാന്നുംകൂറനിളല
കേനാരര്യന്നും എനനിക്കറനിയനാന്നും,  അവനിളടെയള്ള കേനാവകേള് എനപറയനതയ്,  പഴയകേനാലതയ്
ആളുകേള്  കേനാവകേള്ക്കുകവണനി  അവരുളടെ  കപ്രനാപരടനിയളടെ  ഒരു  ഭനാഗന്നും  വനിട്ടു
ളകേനാടുതനിരുനതനാണയ്.  പകക്ഷ അതനിനയ് പ്രകതര്യകേമനായനി ആധനാരങ്ങകളനാ കരഖകേകളനാ
ഒനന്നുംതളനയനില.  പകക്ഷ സന്നുംസ്ഥനാന  വനന്നും  വകപ്പുമനായനി  ബനളപടുതനി  നടെപനാക്കുന
പദതനികേളനിലള്ള പ്രനാകയനാഗനികേ  ബുദനിമുടയ്  അകപക്ഷകയനാളടെനാപന്നുംതളന വസ്തുവനിളന്റെ
ആധനാരന്നും  നല്കേണളമനള്ളതനാണയ്.  പഴയകേനാലളത  ഇതുകപനാലള്ള കേനാവകേള്ക്കയ്
യഥനാരത്ഥതനില് കൃതര്യമനായ കരഖകേകളനാ ആധനാരങ്ങകളനാ ഇല. അതയ് കേനാവകേളനായനിതളന
സന്നുംരക്ഷനിക്കളപടുനളവനള്ളതനാണയ്.  അങ്ങയ്  പറഞ  കേനാരര്യന്നും  വളളര  പ്രധനാനളപടതനാണയ്.
മളറ്റെനാരു  പ്രധനാനളപട  കേനാരര്യന്നും,  നമ്മുളടെ  കേനാവകേള്  യഥനാരത്ഥതനില്  പ്രകദശേളത
കജവസമതനിളന സൂക്ഷനിക്കനാന് കവണനി ആളുകേള് വളളര കബനാധപൂരവ്വന്നും നടെതനിയ ഒരു
ശമതനിളന്റെ  ഭനാഗന്നുംകൂടെനിയനാണയ്.  ഒരു  ആചെനാരതനിളന്റെകയനാ  വനിശേസ്വനാസതനിളന്റെകയനാ
അപ്പുറതയ്  പ്രകൃതനികയനാടെയ്  ഇണങ്ങനി  ജസ്പീവനിച്ച  ഒരു  ജനതയളടെ  സനാമൂഹര്യമനായ
ബനതനിളന്റെ ഭനാഗന്നുംകൂടെനിയനാണയ് കേനാവകേള് എനള്ളതനാണയ് ഏറ്റെവന്നും പ്രധനാനളപട ഒരു
കേനാരര്യന്നും.  

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര:   സര,  കഡനാ.  എന്.  ജയരനാജയ്  സൂചെനിപനിച്ചതയ്  വളളര
പ്രസക്തമനാളയനാരു കേനാരര്യമനാണയ്. ഞനാനന്നും അതനാണയ് സൂചെനിപനിച്ചുളകേനാണനിരനിക്കുനതയ്. 

മനി  .    ളചെയരമനാന്:  ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര,  16  മനിനനിടനായനി.  ളപനാതുധനാരണ  10
മനിനനിടനാണയ്.
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ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര:  സര,  ഒനരണയ്  മനിനനിട്ടുളകേനാണയ്  ഞനാന്
അവസനാനനിപനിക്കുകേയനാണയ്. കഡനാ. എന്. ജയരനാജയ് പറഞതയ് വളളര പ്രസക്തമനാണയ്.
കേനാരണന്നും കേനാവകേള് സന്നുംരക്ഷനിക്കണളമങനില് ആധനാരന്നും  നല്കേണളമനനാണയ് പറയനതയ്;
ആധനാരന്നും  നല്കേനാന്  കേഴനിയനില.   അതയ്  മനാത്രമല ഇകപനാള് ബഹുമനാനളപട  മനനി
നല്കേനിയ സരക്കുലറനില്,  കളങ്ങളുന്നും  ആല്തറകേളുന്നും സന്നുംരക്ഷനിക്കണളമങനില് അതയ്
ളപനാതുജനതനിനകൂടെനി  ഉപകയനാഗനിക്കനാളമന   വനികലജയ്  ഓഫസ്പീസര  സനാക്ഷര്യളപടുതനിയ
സരടനിഫനിക്കറ്റെയ്  കവണളമനനാണയ്  പറയനതയ്.  സസ്വനാഭനാവനികേമനായന്നും അമലതനികനനാടെയ്
കചെരനനാണയ്  കളങ്ങള്.  അവനിളടെ  ളപനാതുജനങ്ങള്ളക്കലനാന്നും  കളനിക്കണളമനയ്
പറഞനാല് സമൗകേരര്യളപടുകേയനില.  അതുളകേനാണയ് നമുളക്കനാരനിക്കലന്നും സന്നുംരക്ഷനിക്കനാന്
കേഴനിയനില. അമലതനികനനാടെയ് കചെരന കളങ്ങള് ഒരനിക്കലന്നും പഞനായതയ് കളമനാക്കനാന്
കേഴനിയനില. അതയ്  അമലതനിളന്റെ കപ്രനാപരടനി തളനയനാണയ്. പകക്ഷ അമലങ്ങള്ക്കയ്
സന്നുംരക്ഷനിക്കനാന് കേഴനിയനിളലങനില്  അതയ്  സന്നുംരക്ഷനിക്കനാന് നമുക്കയ്  കേഴനിയണന്നും.  ഈ
കേണസ്പീഷന്  വച്ചനാല്  ഒരനിക്കലന്നും  ഒരു  കളവന്നും  സന്നുംരക്ഷനിക്കനാന്  കേഴനിയനില.
അതുകപനാളലതളന  പനാതകയനാരത്തുള്ള ആല്തറകേളനാളണങനില് സസ്വനാഭനാവനികേമനായന്നും
പഞനായതയ്  സന്നുംരക്ഷനിച്ചുളകേനാളന്നും.  ഇവനിളടെ  ഉകദ്ദശേനിക്കുനതയ്  അമലതനികനനാടെയ്
കചെരനള്ള  ആല്തറകേളുന്നും  അമലക്കുളങ്ങളുന്നും  സന്നുംരക്ഷനിക്കണളമങനില്  എലനാവരക്കുന്നും
ഉപകയനാഗനിക്കനാളമനയ്  വനികലജയ് ഓഫസ്പീസര  സനാക്ഷര്യളപടുത്തുനതയ് രനാജര്യതനിലനാളകേ
കഴപമുണനാകേനികല;  എലനാവരക്കുന്നും  ഉപകയനാഗനിക്കനാളമനപറഞയ്   സരക്കനാര  ഗ്രനാന്റെയ്
നല്കേനിയനിട്ടുളണങനില്  എലനാ  വനിഭനാഗതനില്ളപട  ആളുകേളുന്നും  അമലക്കുളതനികലയയ്
കളനിക്കനാന്  വനനാല്  രനാജര്യതനാളകേ  കഴപമനാകന്നും.  അതുളകേനാണയ്  അങ്ങയ്  അതയ്
പനിന്വലനിക്കണന്നും. ഇതയ് വളളര പ്രസക്തമനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ളകേ  .    ഇബനാഹനിന്നും  കഞയ്:   സര,  ഇതയ്  വളളര  പ്രസക്തമനായ
കേനാരര്യമനാണയ്.  പല എന്നും.എല്.എ.മനാരുന്നും   കളങ്ങള് സന്നുംരക്ഷനിക്കുനതനിനയ്  അവരുളടെ
അളസറ്റെയ് ളഡവലപ്ളമന്റെയ് ഫണ്ടുന്നും എന്നും.എല്.എ.  ഫണ്ടുന്നും ഉപകയനാഗനിക്കനാന് തയ്യനാറനാണയ്.
അതനിനയ്  മുകനനാട്ടുവരുകമനാള്  പ്രധനാനളപട  പ്രശ്നന്നും  കളതനിളന്റെ  ഉടെമസ്ഥനാവകേനാശേന്നും
സന്നുംബനനിച്ചനാണയ്.   വരഷങ്ങള്ക്കുമുമയ്  അതയ്  കദവസസ്വതനിളന്റെ  വകേയനായനിരനിക്കുന്നും.
അങ്ങളനളയനാളക്ക  ളകേട്ടുപനിണഞയ്  കേനിടെക്കുനതനാണയ്.  അളതനാരു  നൂലനാമനാലയനാക്കനാളത
ബഹുമനാനളപട  എന്നും.  ഉമ്മര  പറഞതുകപനാളല  കളന്നും  എവനിളടെയനാളണങനിലന്നും,
കക്ഷത്രതനിളന്റെയനാളണങനില്  സന്നുംരക്ഷനിക്കനാന്  എന്നും.എല്.എ.  ഫണ്ടുന്നും  അളസറ്റെയ്
ളഡവലപ്ളമന്റെയ് ഫണ്ടുന്നും ഉപകയനാഗനിക്കനാനള്ള അനവനാദന്നും  സരക്കനാര നല്കേണന്നും.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടെനി  .    കടെസണ്  മനാസര  : സര,  എലനാ  കളങ്ങളുന്നും  കക്ഷത്രവമനായനി
ബനളപട്ടുതളന കേനാണണളമനനില.  ളപനാതുവനായനി  കദവസസ്വതനിളന്റെ  അധസ്പീനതയനിലള്ളതുന്നും
ളപനാതുകളമനായനി  ഉപകയനാഗനിക്കുനതുന്നും  നനിരവധനിയണയ്.  ഞങ്ങളുളടെ  പ്രകദശേതയ്
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ചെരമനാന് കളന്നുംകപനാളല നനിരവധനി കളങ്ങളുണയ്. അതനില്തളന അനവനാദന്നും  ലഭനിച്ചനാല്
പ്രധനാന മനാറ്റെമനായനി.  എലനാവരക്കുന്നും ഉപകയനാഗനിക്കനാന് കേഴനിയന കളങ്ങള് അങ്ങളന
നല്കേനാന് കേഴനിയനതയ് ഇഷ്ടന്നുംകപനാളലയണയ്.  അതയ് രണ്ടുന്നും രണനായനി കേനാണണന്നും.

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര:  സര,  ഇതനില് നനിബനനകേള് പറയനണയ്.  അതുമനാത്രന്നും
വനായനിച്ചയ് അവസനാനനിപനിക്കുകേയനാണയ്. ''ആല്തറകേള്, കളങ്ങള് എനനിവ ളപനാതുജനങ്ങള്
ഉപകയനാഗനിക്കുനതനാളണനയ് വനികലജയ് ഓഫസ്പീസര സനാക്ഷര്യളപടുതണന്നും.''  ളപനാതുജനങ്ങള്
ഉപകയനാഗനിക്കുനതനാളണനയ് വനികലജയ് ഓഫസ്പീസരക്കയ് സനാക്ഷര്യളപടുതനാന് കേഴനിയനില.
അതുളകേനാണയ്  കേഴനിഞ  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മനിറ്റെനിയനില്  കളതനിനകവണനി  നസ്പീക്കനിവച്ച
രണയ് കകേനാടെനി  രൂപയനില് ഒരു കപസയന്നും ളചെലവനായനിടനില.  നമ്മള് സന്നുംഖര്യ നസ്പീക്കനി
വച്ചതുളകേനാണയ് ഒരു കേനാരര്യവമനില. ഈ സന്നുംഖര്യ നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുകമനാള് നമുക്കയ് യനാഥനാരത്ഥര്യകബനാധന്നും
കവണന്നും.  പള്ളനിക്കയ്  ളകേനാടുക്കനാനള്ളതയ്  പള്ളനിക്കയ്  ളകേനാടുക്കുകേ,  അമലതനിനയ്
ളകേനാടുക്കനാനള്ളതയ്  അമലതനിനയ്  ളകേനാടുക്കുകേ.  ആ ഉകദ്ദശേര്യന്നും  സനാദര്യമനാകകേളയനള്ളതനാണയ്.
അതുളകേനാണയ്  അമലക്കുളങ്ങള്  സന്നുംരക്ഷനിക്കനാന്  കവണനി  നമ്മള്  പണന്നും  നസ്പീക്കനിവയനാന്
തസ്പീരുമനാനനിച്ചനിട്ടുളണങനില്,  അതയ്  ളപനാതുജനതനിളനനള്ള  കേണസ്പീഷനണനായനാല്
ഒരനിക്കലന്നും  ളചെലവഴനിക്കനാന്  കേഴനിയനില.  മനാത്രമല,  ഈ  കേണസ്പീഷകനനാടുകൂടെനി  ളപനാതു
പണന്നും ളചെലവഴനിച്ചനാല് ഞനാന് കനരളത പറഞതുകപനാലള്ള ബുദനിമുട്ടുകേളുണനാകന്നും.
സമൂഹതനില് പ്രശ്നങ്ങളുണനാകന്നും.  ഈ കരഖപ്രകേനാരന്നും എലനാവരക്കുന്നും ഉപകയനാഗനിക്കനാളമനയ്
പറഞളകേനാണനാണയ് പണന്നും ളചെലവഴനിച്ചളതനയ് പറഞയ് മറ്റുള്ളവര കഴപമുണനാക്കുന്നും.
കഴപമുണനാക്കനാനനായനി ചെനില ആളുകേളുണകലനാ;  അങ്ങളന ആളുകേള് കപനാകകേയനാളണങനില്
രനാജര്യതയ് അനനാവശേര്യമനായ കഴപമുണനാകന്നും.   അതുളകേനാണയ് അതയ്  മനാറ്റെണളമനനാണയ്
എനനിക്കയ് പറയനാനള്ളതയ്.  8(9)-ല് പറയന നനിബനനകേള് അങ്ങയ് മനാറ്റെണന്നും. 

മനി  .    ളചെയരമനാന്  : പസ്പീസയ്  കേണ്ക്ലൂഡയ്...  20  മനിനനിടയ്  കേഴനിഞ.
ളപനാതുധനാരണയള്ളതുളകേനാണയ് ഞനാന് ഓരമ്മനിപനിച്ചതനാണയ്.

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര  : സര,  ഒരു  കേനാരര്യന്നുംകൂടെനി  പറഞയ്  അവസനാനനിപനിക്കനാന്നും.
സനാധനാരണ  ഒരു  മണനിക്കൂളറടുതയ്  പറകയണ  കേനാരര്യങ്ങളനാണയ്.  ഞനാന്  സമയന്നും
നസ്പീടനിളക്കനാണ്ടുകപനാകനനില. ഈ ബനില്ലുമനായനി ബനളപടെനാത ഒരു വരനികപനാലന്നും ഞനാന്
പറയനില.  അനനാവശേര്യമനായ  എളന്തങനിലന്നും  വനാക്കുളണങനില്  അകപനാള്  പറഞനാല്
നനിരതനാന്നും. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  കളങ്ങളുന്നും കേനാവകേളുന്നും സന്നുംരക്ഷനിക്കുനതുമനായനി
ബനളപട്ടുള്ള  കേനാരര്യങ്ങളനാണയ്  അങ്ങയ്  പറഞവനതയ്.  അമലക്കുളങ്ങളളനയ്
പറയനതയ്  ജലന്നും  റനിസരവയ്  ളചെയവയ്ക്കുന  ഒരു  റനിസരകവനായറനായനി  കേണനാല്  മതനി.
കേനാരണന്നും,  സസ്വനാഭനാവനികേമനായന്നും  അമലക്കുളങ്ങള്  പൂജനാരനിമനാരുന്നും  കക്ഷത്രവമനായനി
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ബനളപട ആചെനാരങ്ങള്ക്കുമനാണയ് ഉപകയനാഗനിക്കുനതയ്.  അതയ് ളപനാതുവനായനി ഉപകയനാഗനിക്കുന
സ്ഥനിതനി  വനകേഴനിഞനാല്  അതനികന്റെതനായണനാകന  ഒടനവധനി  പ്രശ്നങ്ങളുണനാകന്നും.
നമ്മള്  പണനി  പൂരതനിയനാക്കനി  നല്കേനാന്  ഉകദ്ദശേനിക്കുനതയ്  അമലക്കുളമനാകകേയന്നും
ളചെയന്നും,  അകതനാളടെനാപന്നുംതളന  ഇകപനാള്  കളങ്ങള്  സന്നുംരക്ഷനിക്കുകേളയന  ദമൗതര്യവമനായനി
കപനാകകേയനാണയ്.  എറണനാകളന്നും  ജനിലയനില്  160-ഓളന്നും  കളങ്ങള്  ഇകപനാള്  ജനിലനാ
ഭരണകൂടെതനിളന്റെ  കനതൃതസ്വതനില്  നനനാക്കനിളയടുതയ്  അതനിളന്റെ  പരനിപനാടെനിക്കനായനി
അടുത  30-ാം  തസ്പീയതനി ബഹുമനാനളപട മുഖര്യമനനിതളന വരനാന് കപനാകകേയനാണയ്.
ഞനാന്  പറഞവനതയ്,  കകേരളതനില്  ഇകപനാള്  വരുമനാനമുള്ള  പ്രധനാനളപട
കക്ഷത്രങ്ങളനിളല  കളങ്ങള്  സന്നുംരക്ഷനിക്കനാന്  അവരുളടെ  വരുമനാനന്നും  ചെനിലകപനാള്
വനിനനികയനാഗനിളച്ചനയ്  വരുന്നും.  പകക്ഷ വരുമനാനമനിലനാത ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  കക്ഷത്രങ്ങളുന്നും
കളങ്ങളുമുള്ള ഒരു സ്ഥലമനാണയ് നമ്മുളടെ നനാടെയ്. ബഹുമനാനളപട മനസ്പീ, നനിബനനകേളളലനാന്നും
മനാറ്റെനിവച്ചയ്  ആ  കളങ്ങളുന്നും  സന്നുംരക്ഷനിക്കളപടെണന്നും  എനള്ളതനിളനക്കുറനിച്ചയ്  ഒരു
തസ്പീരുമനാനമുണനാക്കനിയനാല് നനനായനിരുന.

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര  : സര,  ഞനാന്  കേണ്ക്ലൂഡയ്  ളചെയകേയനാണയ്.  കക്ഷത്ര
ജസ്പീവനക്കനാളര സന്നുംബനനിച്ചയ്  ഞനാന് കനരളത പറഞ.  മലബനാര കദവസസ്വതനില്
ശേമളന്നും  നല്കനതയ്  വരഷതനിളലനാരനിക്കലനാണയ്.  ഞനാനനിതയ്  പറയനതയ്  അനഭവതനിളന്റെയന്നും
കനരനിടയ് മനസനിലനാക്കനിയതനിളന്റെയന്നും എളന്റെ വസ്പീടെനിനടുത്തുള്ള അമലതനിളല ജസ്പീവനക്കനാരനായ
ആളുകേള്  കനരനിടയ്  നല്കേനിയ  നനികവദനതനിളന്റെയന്നും  അഭര്യരത്ഥനയളടെയന്നും  അടെനിസ്ഥനാനതനിലനാണയ്.
ഈ തുച്ഛമനായ ശേമളന്നും  വരഷതനിളലനാരനിക്കല്  നല്കേനിയനാല് എന്തനാണയ് സ്ഥനിതനി?
മറ്റെയ്  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡുകേളനില്  മനാസനാമനാസന്നും  കൃതര്യമനായനി  ശേമളന്നും   നല്കനണയ്.
മലബനാര കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിനയ്  ഇവനിളടെനനിനയ്   അനവദനിക്കുന  ഗ്രനാന്റെനിനകപനാലന്നും
വരഷതനിളലനാരനിക്കല് കേണക്കയ് വനാങ്ങുകേയനാണയ്.  മലബനാര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിളല
ജസ്പീവനക്കനാരക്കയ് കൃതര്യമനായനി ശേമളവന്നും മറ്റെയ് സമൗകേരര്യങ്ങളുളമനാളക്കയണയ്.  അടെനിസ്ഥനാന
കജനാലനികേള്  ളചെയനവര  രനാവനിളല  മുതല്  കവകകനരന്നും  വളരയനാണയ്  കജനാലനി
ളചെയനതയ്.  അവരുളടെ  കജനാലനിക്കയ്  സമയമനില,  കപനാലസ്പീസകേനാളരകപനാളലയനാണയ്.
അങ്ങളന  കജനാലനി  കനനാക്കുന  ജസ്പീവനക്കനാകരനാടെയ്  നസ്പീതനി  പുലരതനാന്  കേഴനിയണന്നും.
അവരക്കയ് മനാനര്യമനായ രസ്പീതനിയനില് കൃതര്യസമയതയ് ശേമളന്നും നല്കേനാനള്ള സന്നുംവനിധനാനന്നുംകൂടെനി
മലബനാര കമഖലയനില് ഉണനാക്കനിതസ്പീരക്കണളമനയ്  മനാത്രന്നും  പറഞളകേനാണയ്  ഞനാന്
നനിരത്തുന. 

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവനാകേരന്  : സര,  സബ്ജക്ടയ് കേമ്മനിറ്റെനി റനികപനാരടയ്  ളചെയ പ്രകേനാരമുള്ള
2017-ളല  മദനാസയ്  ഹനിന്ദുമത  ധരമ്മ  എന്കഡനാവ്ളമന്റുകേള്  (കഭദഗതനി)  ബനില്
ളപനാതുജനനാഭനിപ്രനായന്നും  കനടുനതനിനനായനി  സരക്കുകലറ്റെയ്  ളചെയ്യണളമന  1  എ  നമര
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കഭദഗതനി ഞനാന് അവതരനിപനിക്കുന.  വളളര ലഘുവനായ ഒരു കേനാരര്യമനാണയ്  നമ്മുളടെ
സരക്കനാര ഉകദ്ദശേനിക്കുനതയ്.  പുതനിയ അത്ഭുതങ്ങളളനാനമനില.  അപ്പുറത്തുള്ള എളന്റെ രണയ്
സഹൃത്തുക്കള് സന്നുംസനാരനിച്ചു. അവര കരഖളപടുത്തുന ഉല്ക്കണ്ഠളയനാനന്നും ഇതനിനകേതനില.
ഞനാന് ഈ ബനിലനിളല കഭദഗതനിളയലനാന്നും കനനാക്കനിയതനാണയ്. നനിലവനിലള്ള ഏഴയ്  കപളര
സരക്കനാരതളന കനനാമനികനറ്റെയ്  ളചെയന്നും.  അവളര  കനനാമനികനറ്റെയ്  ളചെയകമനാള്  അതനിളനനാരു
സനാമൂഹര്യനസ്പീതനി  കവണളമനള്ളതയ്  മനാത്രമനാണയ്  ഇതനിനകേതയ്  പറയനതയ്.
എങ്ങളനയനായനിരനിക്കണന്നും ആ ഏഴയ്  കപര; അതയ് മനാത്രമനാണയ്.  അതനിളന നനിങ്ങള്ക്കയ്
എതനിരക്കനാന്  കേഴനിയകമനാ; ഓകരനാ പ്രനാകദശേനികേ കേമ്മനിറ്റെനിയനിലന്നും സരക്കനാര നനിയമനിക്കുന
ഏഴയ്  അന്നുംഗങ്ങള്  അടെങ്ങനിയനിരനികക്കണതനാണയ്.    നനിലവനില്  ഏഴയ്  അന്നുംഗങ്ങളുണയ്.
സരക്കനാര ഇഷ്ടന്നുംകപനാളല നനിയമനിക്കുകേയനാണയ്.  എനനാല് ഈ കഭദഗതനിയനില് അതയ്
സനാദര്യമല.  

(എ) പടനികേജനാതനി അളലങനില് പടനികേ കഗനാത്രവരഗ്ഗ സമുദനായങ്ങളനില് നനിനള്ള
ഒരു അന്നുംഗന്നും;  അതനിളന നനിങ്ങള് എതനിരക്കുനകണനാ? 

പ്രതനിപക്ഷകനതനാവയ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  ളചെനനിതല  ): സര,  കനരളതയള്ള
ബനിലനില്  ഒരു  എസയ്.സനി./എസയ്.ടെനി.  എനല.  ഒരു  എസയ്.സനി.,  ഒരു  എസയ്.ടെനി.
എനനായനിരുന.  രണ്ടുകപരക്കുന്നും പ്രനാതനിനനിധര്യമുണനായനിരുന.  ഇവനിളടെ സനാമൂഹര്യനസ്പീതനി
ഇലനാതനാക്കുകേയനാണയ്.  കേനാരണന്നും, എസയ്.സനി.-ക്കുന്നും എസയ്.ടെനി.-ക്കുന്നും കനരളത ബനിലനില്
പ്രനാതനിനനിധര്യമുണനായനിരുന,  എനനാല്  ഇകപനാള്  രണ്ടുകപരനില്  ആരളക്കങനിലന്നും
ഒരനാള്ക്കയ് മനാത്രകമയള.  

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവനാകേരന്  : സര,  അതനിളന  നനിങ്ങള്  എതനിരക്കുനനിലകലനാ;
ഒരനാളളങനിലന്നും  ഉളണനയ്  നനിങ്ങള്  സമ്മതനിച്ചകലനാ;  കനരളത  രണ്ടുകപരുന്നും
ഉളണനനാണയ് പറയനതയ്.  അതയ് പരനികശേനാധനിക്കനാന്നും.  

(ബനി)  ഒരു വനനിതനാ അന്നുംഗന്നും;  അതനികപനാള് നനിലവനിലകണനാ? വനനിതനാ അന്നുംഗന്നും
നനിലവനിലനില. അതയ് കവണളമനനാണയ് ഞങ്ങള് പറയനതയ്.  

(സനി)  ഹനിന്ദുമതതനില്ളപട  ഒരു  ദനാരശേനനികേന്  അളലങനില്  കക്ഷത്രകേലകേള്
അവതരനിപനിക്കുന ഒരനാള് അളലങനില് ഹനിന്ദു സനാഹനിതര്യകൃതനികേള് രചെനിച്ച ഒരനാള്; 

(ഡനി)  നനാലയ്  മറ്റെയ്  അന്നുംഗങ്ങള്;   ഇതയ്  നനിലവനിലള്ളതയ്  തളനയനാളണങനില്
നനിങ്ങള് ഇത്രയന്നും ബഹളന്നും വയ്കക്കണ കേനാരര്യമുകണനാ? 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര രനാധനാകൃഷ്ണന്  : സര,  പലവകേ എനള്ള നനിലയനില് വയനാന്
കേഴനിയകമനാ;  മറ്റെയ് നനാലകപര എന പറയനതയ് എന്തനാണയ്;  മറ്റുള്ളളതലനാന്നും ഡനികഫന്
ളചെയകലനാ; എനനാല് ഇതുന്നും ഡനികഫന് ളചെയനതനില് എന്തനാണയ് തകേരനാറയ്; ഈ മറ്റെയ്
നനാലനിനകേതനാണയ്  അധനിനനികവശേന്നും  കേയറനിവരുനതയ്.  അതുളകേനാണയ്  മറ്റെയ്  നനാലന്നുംകൂടെനി
ഡനികഫന് ളചെയനാല് മതനി.  
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ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവനാകേരന്  : സര,  ഡനികഫന് ളചെയ്യനാനള്ള അവകേനാശേന്നും അതനിളന്റെ
കേമ്മനിറ്റെനിക്കുന്നും   സരക്കനാരനിനമുള്ളതകല? നനാലയ്  കപളര   നനിയമനിക്കനാന്  നനിയമസഭ  പനാസനാക്കനിയനാല്
അവര  എടുത്തുളകേനാളമകലനാ;  ഇതനിനയ്  ഇകപനാകഴ  ജനാതനിയന്നും  കപരുന്നും  നനാളുളമലനാന്നും
കനനാകക്കണ  കേനാരര്യളമന്തനാണയ്?  പനിളന   സരക്കനാര  എന്തനിനനാണയ്;  അതുളകേനാണയ്
അളതനാരു പുതനിയ പ്രശ്നമല.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്  : സര,  കനരളത എസയ്.സനി.യന്നും  എസയ്.ടെനി.യമുണനായനിരുന.
ഇകപനാള് അതയ് ഏളതങനിലന്നും ഒനനാക്കനി മനാറ്റെനിയനിരനിക്കുകേയനാണയ്.  അതനികനനാടെയ് അങ്ങയ്
കയനാജനിക്കുനകണനാ?

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവനാകേരന്  : സര,  അതയ്  പരനികശേനാധനികക്കണ  കേനാരര്യമനാണയ്.
ബഹുമനാനളപട  മനനിയന്നും   സരക്കനാരുന്നും  അതയ്  പരനികശേനാധനികക്കണതനാണയ്.  ഞനാന്
എളന്റെ കഭദഗതനി അവതനിപനിക്കുനളവനയ് മനാത്രകമയള.  

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജയ്  : സര,  ഹനിന്ദു  എഴത്തുകേനാരളനനയ്  പറയന  ഒരു
വനാചെകേമുണയ്.   മലയനാളന്നും  പല  രസ്പീതനിയനില്  കകേടനിട്ടുണയ്.  ഹനിന്ദു  എഴത്തുകേനാരളനനയ്
ഉകദ്ദശേനിക്കുനതയ്  ഹനിന്ദുവനായ  എഴത്തുകേനാരളനനനാകണനാ  ഹനിന്ദു  മതളതക്കുറനിച്ചയ്
എഴതുനയനാളളനനാകണനാ അകതനാ ഹനിന്ദു ദനിനപത്രതനില് എഴതുനയനാളനാകണനാളയനയ്
കൃതര്യമനായനി  ബനില്  വനായനിച്ചനാല്  മനസനിലനാകേനില.  എനനിക്കയ്  പനിടെനികേനിടനിയനില,
അതുളകേനാണയ് കചെനാദനിച്ചതനാണയ്.

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവനാകേരന്  : സര,  കഡനാ.  എന്.  ജയരനാജയ്,  നമ്മള് ഈ വനിഷയന്നും
വളളര സൂക്ഷനിച്ചയ് കകേകേനാരര്യന്നും  ളചെയ്യണന്നും; അപകേടെങ്ങള് പതുങ്ങനിയനിരനിക്കുനതനാണയ്.
നമ്മുളടെ രനാജര്യന്നും ഒരു മകതതര രനാഷമനാണയ്.  ഒരു മകതതര രനാഷതനില് പ്രകതര്യകേമനായ
ഏളതങനിലളമനാരു മതതനിളന്റെ വനിശേസ്വനാസങ്ങളള സന്നുംബനനിക്കുന നനിയമ നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകമനാള് വളളര സൂക്ഷനിച്ചയ്  കകേകേനാരര്യന്നും  ളചെയ്യണളമനള്ളതുളകേനാണനാണയ്
ഞനാന് നനിങ്ങള് കചെനാദനിക്കുന പലതനിനന്നും മറുപടെനി പറയനാതതയ്.  

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജയ്  : സര,  ഹനിന്ദു  എഴത്തുകേനാരളനനയ്  പറയനതനാണയ്
മനസനിലനാകേനാതതയ്.

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവനാകേരന്  : സര,  ഹനിന്ദു  എഴത്തുകേനാരളനനല,  ഹനിന്ദു
സനാഹനിതര്യകൃതനികേള് രചെനിച്ചയനാളളനനാണയ്.  

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജയ്  :  സര,  ഹനിന്ദു  സനാഹനിതര്യങ്ങള്  മനാത്രളമഴതുന
ആളുകേളുകണനാ;

ശസ്പീ  .   സനി  .   ദനിവനാകേരന്  : സര, അങ്ങളന ഉകണനാളയനയ് നനിങ്ങള് പരനികശേനാധനികച്ചനാള.  
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കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജയ്  : സര,  കഹനവ സനാഹനിതര്യളമനനാല് മനസനിലനാക്കനാന്നും.
ഹനിന്ദു സനാഹനിതര്യളമനയ് ആദര്യന്നും കകേള്ക്കുകേയനാണയ്.

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവനാകേരന്  : സര,  ഞനാന് പറയനാന് ഉകദ്ദശേനിച്ചതല,  ബഹുമനാനളപട
അന്നുംഗന്നും  ഉനയനിച്ചതുതളന  വളളര  വനിവനാദപരമനായ  ഒരു  പ്രകയനാഗമനാണയ്.  ഹനിന്ദു
എനനാളലന്തനാളണനനാണയ്,  കഹനവന്നും  ആകണനാ  ഹനിന്ദുവനാകണനാ;  പ്രശേസനനായ
പനി.  ബനി.  ഗകജന്ദ്ര  ഗനാഡ്കേര  ഭനാരതതനിളന്റെ  പരകമനാനത  നസ്പീതനിപസ്പീഠന്നും  മുമനാളകേ
ഹനിന്ദുക്കളളക്കുറനിച്ചയ് ഇപ്രകേനാരന്നും ഉദരനിച്ചു. ''നനാന്നും ഹനിന്ദുമതളതപറ്റെനി ചെനിന്തനിക്കുകമനാള്
കലനാകേതനിളല  മറ്റെയ്  മതങ്ങളനില്  നനിനയ്  വര്യതര്യസമനായനി  ഹനിന്ദു മതന്നും  ഒരു പ്രകതര്യകേ
പ്രവനാചെകേളന  അവകേനാശേളപടുനനില.  ഒരു  പ്രകതര്യകേ  കദവളത  മനാത്രന്നും
ആരനാധനിക്കുനനില.  ഒരു  പ്രകതര്യകേ  സനിദനാന്തകമനാ  തതസ്വകമനാ  പനിന്തുടെരുനനില.  ഒരു
പ്രകതര്യകേ  ദനാരശേനനികേ  ആശേയതനില്  മനാത്രന്നും  വനിശേസ്വസനിക്കുനനില.   ഒരു  പ്രകതര്യകേ
രസ്പീതനിയനില് മനാത്രമുള്ള മതപരമനായ ആചെനാരങ്ങകളനാ അനഷ്ഠനാനങ്ങകളനാ പനിന്തുടെരുനനില.
യഥനാരത്ഥതനില്  അളതനാരു  മതതനിളന്റെ  പരമരനാഗത  സങ്കുചെനിത  ലക്ഷണങ്ങളളനാനന്നും
തളന  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനനില.  അതനിളന  വളളര  വനിശേനാലമനായ  ഒരു  ജസ്പീവനിതരസ്പീതനിളയനയ്
വനിശേദസ്പീകേരനിക്കനാന്നും.''  അതനിനപ്പുറന്നും ഒനമനില.  നനിങ്ങളനാളരങനിലന്നും കകേടനിട്ടുകണനാ; അളതങ്ങളന
കവണളമങനിലന്നും, ഹനിന്ദുളവകനനാ കഹനവളമകനനാ വര്യനാഖര്യനാനനിക്കനാന്നും. 

ഞനാന്  വനിഷയതനികലയയ്  വരനികേയനാണയ്.  ഇവനിളടെ  മലബനാര  കദവസസ്വന്നും
കബനാരഡനിളനക്കുറനിച്ചയ് ശസ്പീ. എന്നും. ഉമ്മര ദസ്പീരഘമനായനി സന്നുംസനാരനിച്ചു, ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരനാജന്
സകപനാരടയ്  ളചെയയ്  സന്നുംസനാരനിച്ചു,  അതയ്  നല  കേനാരര്യമനാണയ്.  ഞനാന്  അതനികനനാടെയ്
കയനാജനിക്കുകേയനാണയ്.  കേനാരണന്നും,  ബഹുമനാനളപട  ളമമര  പറഞതയ്  ഈ
കഭദഗതനിളയക്കുറനിച്ചല.  അമലതനില്  പണനിളയടുക്കുന  പനാവളപട  ആളുകേളുളടെ
പടനിണനിയന്നും  പരനികദവനവന്നും അവരുളടെ  കവതനവന്നും  സരവസ്പീസയ്  കേണസ്പീഷനന്നും
മനാറ്റുനതനിളനക്കുറനിച്ചനാണയ്,  അതനികനനാടെയ് ഞനാന് പരനിപൂരണ്ണമനായനി കയനാജനിക്കുകേയനാണയ്.
അതനിനയ്  ആവശേര്യമനായ  സന്നുംവനിധനാനങ്ങള്  സരക്കനാര  ഉണനാക്കണന്നും.  അവളര
അവഗണനിക്കനാന്  പനാടെനില.  തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര  കദവസസ്വതനിലള്ളതുകപനാളല  എലനാ
അവകേനാശേങ്ങളുന്നും ആ ജസ്പീവനക്കനാരക്കുമുണയ്. അതനില് സനാമതനികേ പരനാധസ്പീനതയളണങനില്
സരക്കനാര  പരനികശേനാധനിക്കണളമനനാണയ്  അകദ്ദഹന്നും  പറഞ  കേനാരര്യന്നും.  അലനാളത
കഭദഗതനിയനികലയ്ളക്കനാനന്നും അകദ്ദഹന്നും കേടെനനില. ശസ്പീ. അടര പ്രകേനാശേയ് ഇവനിളടെ ഇല,
അകദ്ദഹന്നും  ദസ്പീരഘകനരന്നും  പ്രസന്നുംഗനിച്ചകപനാള്  പറഞളതലനാന്നും  വളളര  വനിലളപട
കേനാരര്യങ്ങളനാണയ്. അകദ്ദഹതനിനയ് അതനിളലനാരു കപതൃകേമുണയ്. കേനാരണന്നും അകദ്ദഹളത
കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡയ്  എന്തനാളണനയ്  പഠനിപനിച്ചുളകേനാടുക്കനാന്  ആളുണനായനിരുന.
എനനാലന്നും  അകദ്ദഹന്നും  ഞനാന്  പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ച  അത്രയന്നും  പറഞനില.  തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര
കദവസസ്വതനിനയ് ചെനില പ്രകതര്യകേ ചുറ്റുപനാടുകേളുണയ്.  ഇവനിളടെ മലബനാര കദവസസ്വതനിളന്റെ
കഭദഗതനികേളനാണയ്  നനാലന്നുംഗങ്ങളള നനിയമനിക്കുകേ എനതയ്.  അതനിനനിവനിളടെ  എളന്തലനാമനാണയ്
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പറഞതയ്;  പനിടെനിളച്ചടുക്കുന  എനയ്,  ഇതനിളലന്തനാണയ്  പനിടെനിളച്ചടുക്കനാനള്ളതയ്?
ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണളനകപനാലള്ളവര  പറയന  പനിടെനിളച്ചടുക്കനാനനാളണനയ്,
ഇതനില്  എന്തനാണയ്  പനിടെനിളച്ചടുക്കനാനള്ളതയ്?  ഇതയ്  ഏഴയ്  അന്നുംഗങ്ങളള  കനനാമനികനറ്റെയ്
ളചെയന കേനാരര്യമനാണയ്,  അതനിനയ്  ചെനില  കേനാറ്റെഗറനികേളുണയ്,  അതനിനയ്  പനിടെനിളച്ചടുകക്കണ
കേനാരര്യമുകണനാ?  മനാത്രമല  ഞങ്ങളളകപനാലള്ള  ആളുകേള്ക്കയ്   ഇതനിളലനാനന്നും  വലനിയ
തനാല്പരര്യമനില. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  സര,  സതര്യന്നും  പറഞനാല്  അതനിളന്റെ
ആവശേര്യന്നും ഈ ബനിലനിലനില.  നനിലവനിലള്ള ഒരു നനിയമതനിളന്റെ കേനാലനാവധനി തസ്പീരനാന്
കപനാകനകതയള എനനാണയ് ഞനാന് മനസനിലനാക്കുനതയ്. കേനാലനാവധനി  തസ്പീരുന മുറയയ്
റസ്പീ-കകേനാണ്സനിറ്റെഡ്യൂടയ്  ളചെയയ്   അതനിളന്റെ മൂല നനിയമതനില്ക്കൂടെനി  കപനായനാല് കപനാകര?
അതനില്നനിനന്നും വര്യതര്യസമനായനി ആളുകേളള പലവകേയനില് ളകേനാണ്ടുവനയ് കചെരക്കുനതനാണയ്
ഈ പനിടെനിളച്ചടുക്കല് എനയ് പറയനതയ്.  പനിടെനിളച്ചടുക്കനാന് കപനാകന ഒരനാളുന്നും ഞനാന്
യദതനിനയ് കപനാകനളവനയ് പ്രഖര്യനാപനിച്ചുളകേനാണയ് കപനാകേനാറനില.  പനിടെനിളച്ചടുക്കല് ഒരു
അധനിനനികവശേമനാണയ്. ആ അധനിനനികവശേന്നും നടെത്തുനതനിനള്ള ഒരു പരനിശമമനാണയ് ഈ
ബനില്.  അതുളകേനാണനാണയ്  പച്ചയനായ  മലയനാളതനില്  ഇതയ്  പനിടെനിളച്ചടുക്കലനിനയ്
കവണനിയനാളണനയ്   പറഞതയ്.

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവനാകേരന്:  സര,  ബനിലനിളന്റെ  ഉകദ്ദശേര്യലക്ഷര്യങ്ങള്  ഇതനില്
എഴതനിയനിട്ടുണയ്.   അതയ്  നനിങ്ങള് വനായനിച്ചയ്  കനനാക്കനാതതുളകേനാണനാണയ്.   ബനിലനിളന്റെ
ഉകദ്ദശേര്യലക്ഷര്യങ്ങള് വര്യക്തമനായനി ഇതനില് പറഞനിട്ടുണയ്. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഏളതങനിലന്നും  ബനിലനില്  ഞങ്ങള്
പനിടെനിളച്ചടുക്കനാന് കപനാകകേയനാളണനയ് മുന്കൂടനി പറയനാറനില.

ശസ്പീ  .   സനി  .   ദനിവനാകേരന് : സര, എഴതനി വയ്കക്കണ കേനാരര്യമനില. 

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രനാധനാകൃഷ്ണന്: സര, നമ്മള്  ഒരു നനിയമന്നും ളകേനാണ്ടുവരുകമനാള്
ആ  നനിയമതനില് പനിടെനിളച്ചടുക്കനാന്  കപനാകനളവനയ്  പറയനാറനില.  അധനിനനികവശേതനില്
അതനിനയ് എകപനാഴന്നും വനികധയനനാകന വര്യക്തനി അറനിയനാളതതളന നമ്മുളടെകമല് വനയ്
കേയറുകേയനാണയ്.  അങ്ങളന അറനിയനാളത വനയ്  കേയറുനതനാണയ് ഈ ബനിലനിനകേളത
ഉള്ളടെക്കന്നും; അതുളകേനാണനാണയ് ഞനാന് പറഞതയ്.

ശസ്പീ  .    എന്നും  .    ഉമ്മര :  സര,  ഇതനിനകേത്തുതളന,  Notwithstanding anything
contained in the principal Act, the existing Chairman and members of the
Area Committee and the non-hereditary trustees shall cease to hold  office
എനയ് പറഞനാല് പനിരനിച്ചുവനിടുകേളയനകല, എളന്തനാളക്ക നനിയമതനില് പറഞനാലന്നും
ഇകപനാഴള്ളവളര പനിരനിച്ചുവനിടെനാളമനയ് നനിയമതനില്തളന പറഞനിട്ടുണയ്. 
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ശസ്പീ  .   സനി  .   ദനിവനാകേരന് : സര, ഈ അളമന്റെയ്ളമന്റെയ് പനാസനാകകമനാള് എളന്തനാളക്ക
പറഞനാലന്നും goes without saying, അതനിനനി പ്രകതര്യകേന്നും പറകയണ. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരനാജന്:  സര,  കക്ഷത്രങ്ങള്  വനിശേസ്വനാസനികേളുളടെ  കേയ്യനില്
എതണന്നും.  എലനാ വനിശേസ്വനാസനികേളുളടെയന്നും  വനിശേസ്വനാസ സകങതമനായനി  മലബനാര കദവസസ്വതനിളന്റെ
കക്ഷത്രങ്ങളള  മനാറ്റെനിതസ്പീരക്കുകേളയനള്ള  വനിശേനാലമനായ  കേനാഴ്ചപനാടെനാണയ്  ഇടെതുപക്ഷ
സരക്കനാരനികന്റെതയ്. അതയ് നല നനിലയനില് നടെതനിളക്കനാണയ് കപനാകവനാന് ആവശേര്യമനായ
കമസ്പീകേരണമുണനാക്കനാനനാണയ്  ഈ നനിയമനനിരമ്മനാണന്നും.

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രനാധനാകൃഷ്ണന് : സര, അങ്ങയ് പറഞതയ് കേറക്ടനാണയ്. അതനില്
ഒരു കബക്കുണനാക്കരുളതനനാണയ് പറഞതയ്.  

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവനാകേരന്:  സര,  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന്  ആകരനാടെനാണയ്
കചെനാദനിച്ചളതനയ്  എനനിക്കയ്  മനസനിലനായനില.   ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരനാജകനനാടെനാകണനാ
എകനനാടെനാകണനാ?   സരക്കനാരനിനയ്  ഒരു പ്രഖര്യനാപനിത നയമുണയ്.  നമ്മുളടെ  രനാജര്യളത
സരക്കനാരുമനായനി  ബനളപട  എലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങളുന്നും   ശേരനിയനായനി  നടെത്തുകേയനാണയ്.
കറച്ചുകൂടെനി ഫലപ്രദമനാക്കണന്നും,  അതയ് വളളര സതനാരര്യമനായനിരനിക്കുന്നും,  അതുളകേനാണനാണയ്
ഇതുകപനാളലയള്ള ളചെറനിയ ളചെറനിയ കഭദഗതനികേള് സഭയനില് ളകേനാണ്ടുവനയ് കമനഡ്യൂടയ്
ഡനിസ്കഷന് നടെതനി പറയനാനള്ള കേനാരര്യങ്ങളളലനാന്നും പറയനതയ്.  നനിങ്ങളുന്നും ഇളതലനാന്നും
ളചെയതകല;  നമ്മള്  അപ്പുറത്തുന്നും  ഇപ്പുറത്തുമനായനിരുനകപനാള്  ളചെയനികല?  എത്ര
അളമന്റെയ്ളമന്റെയ്  ളകേനാണ്ടുവന;  എത്ര  ഓരഡനിനന്സയ്  നനിങ്ങള്  ളകേനാണ്ടുവന;
ഓരഡനിനന്സയ് രനാജയ്  തളന  നടെതനിയനികല?  ഇതനികപനാള്  വലനിയ  തനാമസമനിലനാളത
ഒരു ഓരഡനിനന്സയ് ളകേനാണ്ടുവന, അതനിനയ് പകേരമനായനി സസ്വനാഭനാവനികേമനായള്ള നനിയമ
നടെപടെനികേളനാണയ്.  നമ്മള്  ഇതയ്  പനാസനാക്കനികയ മതനിയനാകൂ,  നനിങ്ങള്  പറയന
കേനാരര്യങ്ങളനസരനിച്ചയ്  ഐകേകേകണ്ഠര്യന ഈ ബനില് പനാസനാക്കനാന് കേഴനിയന്നും.  ഇതനില്
കേനാരര്യമനായ ഒരു ഒബ്ജക്ഷനന്നും ബഹുമനാനളപട യ.ഡനി.എഫയ്.-ളന്റെ ളമമരമനാര ആരുന്നും
ഉനയനിച്ചനില.   രണയ്  കപര സന്നുംസനാരനിച്ചതനില്  ആരുന്നും കബസനിക്കനായ ഒരു കേനാരര്യവന്നും
പറഞനില.  പറഞളതനാളക്ക  കവളറ  കേനാരര്യങ്ങളനാണയ്.  സഹകേരണ  സന്നുംഘങ്ങള്
പനിടെനിളച്ചടുതതുന്നും  അതുകപനാളലയള്ള  മറ്റെയ്  കേനാരര്യങ്ങളുമനാണയ്  പറഞതയ്. പനിളന
സരവസ്പീസയ് കേണനിഷന് ളമച്ചളപടുതണളമന കേനാരര്യതനില് ആരക്കനാണയ് എതനിരപയ്?
ആരക്കുന്നും എതനിരപനില.  ഇതനില് ഏഴയ് അന്നുംഗങ്ങളുണനായനിരുന.  ഞങ്ങള് കേണ്ടുപനിടെനിച്ചതല,
മൂലനനിയമതനില് പറയനതനാണയ്. നനിയമനിക്കുനതയ്  സരക്കനാരനാണയ്, അതനില് ളചെറനിയ
കഭദഗതനി വരുതനി.  ആ കഭദഗതനികേള്  ഒട്ടുന്നും കദനാഷമുള്ളതല,  ഗുണന്നും ളചെയനതനാണയ്.
നമ്മുളടെ രനാജര്യളത പല സ്ഥനാപനങ്ങളുന്നും നമ്മള് ആഗ്രഹനിക്കുനതുകപനാളലയനാകണനാ
പ്രവരതനിക്കുനതയ്;  സരക്കനാര  ഇടെളപകടെണ  വല  കേനാരര്യവമുകണനാ?  മറ്റെയ്  പല

332/2020



482 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 23, 2017

കമഖലകേളുമുണകലനാ,  ഇടെളപടെനാന് കേഴനിയനനിടെതയ് ഫലപ്രദമനായനി ഇടെളപടുകേ.  അതയ്
ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യമുനണനിയളടെ  നയമനാണയ്.  നനിയമന്നും  അനവദനിക്കുനനിടെതയ്
ജനങ്ങള്  ആഗ്രഹനിക്കുനതുകപനാളല  സനാമൂഹര്യനസ്പീതനി  ഉറപനാക്കനാന്,  ഭരണന്നും
കേനാരര്യക്ഷമമനാക്കനാന്,  അഴനിമതനി  അവസനാനനിപനിക്കനാന്  കേഴനിയനളതലനാന്നും  ളചെയന
നനിയമങ്ങളുന്നും  കഭദഗതനികേളുമനാണുള്ളതയ്.  നനിങ്ങള് കവളറ  രണ്ടുമൂനയ്  ആളുകേള്
ആളരങനിലന്നും വനകപനാകളമനയ് പറഞനിടയ് കേനാരര്യമുകണനാ?   ഇതയ് നനാളള നനിങ്ങള്ക്കുന്നും
ബനാധകേമനാണയ്.  നനിങ്ങളുളടെ  ഭരണകേനാലതയ് ളചെയ്യനാമനായനിരുന,  നനിങ്ങളതയ് ളചെയനില.
ആളരങനിലന്നും  ഏഴയ്  കപര  മതനിളയനയ്  നനിങ്ങള്  തസ്പീരുമനാനനിച്ചതയ്  ആകരനാളടെങനിലന്നും
ആകലനാചെനിച്ചനിടനാകണനാ;  ഏഴയ്  കപളര  നനിങ്ങള്  നനിയമനിച്ചനികല,  അനയ്  ഇവനിളടെ
ചെരച്ചളയനാനന്നും ഇലനായനിരുനകലനാ? ഇകപനാഴകല ചെരച്ച നടെക്കുനതയ്,  യ.ഡനി.എഫയ്-നയ്
ചെരച്ച ളചെയ്യനാനള്ള വലനിയ അവസരമനാണയ് ഞങ്ങളളനാരുക്കനിയനിരനിക്കുനതയ്. സൃഷ്ടനിപരമനായനിട്ടുള്ള
കേനാരര്യങ്ങളനാണയ്  നനിങ്ങള്  ഉനയനിക്കുനളതങനില്  സസ്വനാഭനാവനികേമനായന്നും  സരക്കനാര
സസ്വനാഗതന്നും ളചെയന്നും. 

ശസ്പീ  .   ളകേ  .   സനി  .   കജനാസഫയ്: സര,  അങ്ങളന പറയരുതയ്. ഞങ്ങള് കനനാമനികനറ്റെയ്
ളചെയതയ്  നനിലവനിലള്ള  നനിയമപ്രകേനാരമനാണയ്,  അലനാളതയല. അങ്ങളനയനാളണങനില്
ഇമൗ ഹനിന്ദുമത ധരമ്മസ്ഥനാപനങ്ങളുളടെ ഭരണനാധനികേനാരനികേള് ഈശേസ്വര വനിശേസ്വനാസനികേളനാളണനയ്
പറയനാന് കേഴനിയകമനാ; അങ്ങളന കവകണ?

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവനാകേരന്:  സര,  ശസ്പീ.  ളകേ.  സനി.  കജനാസഫയ്,  എകനനാടെയ്
കഴപമുണനാക്കുന കചെനാദര്യങ്ങളളനാനന്നും കചെനാദനിക്കരുതയ്.  പള്ളനിയനില് കപനാകനവളരലനാന്നും
ജസ്പീസസനില്  വനിശേസ്വനാസമുണനായനിടനാകണനാ  കപനാകനതയ്?  ഞനാന്  പള്ളനിയനില്  കപനാകന്നും.   അളതനാളക്ക
യക്തനിരഹനിതമനായ  കചെനാദര്യങ്ങളനാണയ്.  അതനിളനനാനന്നും  മറുപടെനിയളടെ  ആവശേര്യമനില.
അങ്ങളയകപനാലള്ളയനാള് അങ്ങളന കചെനാദനിക്കുകേയന്നും കവണ.  

ശസ്പീ  .    അനനില്  അക്കര:   സര,  പള്ളനിയനില്  കപനാകനവര  പള്ളനി  കേനാണനാന്
കപനാകനതല,  അവര  പ്രനാരത്ഥനിക്കനാന്   കപനാകനവരനാണയ്,  ജസ്പീസസയ്  കകസനില്
വനിശേസ്വനാസമുള്ളവരനാണയ്; അങ്ങളന പറയരുതയ്.  

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവനാകേരന്:  സര,  എളന  പഠനിപനിക്കകല,  ജസ്പീസസയ്  ആദര്യമനായനി
പള്ളനിയനില് കപനായ അനഭവന്നും അറനിയനാകമനാ;  കബബനിള് വനായനിച്ചനിട്ടുകണനാ; ജസ്പീസസയ്
ജറുസകലന്നും  പള്ളനിയനില്  ളചെയ  കവലകേള്  അറനിയനാകമനാ?  അതുളകേനാണയ്  അകങ്ങനാടയ്
കപനാകേകല? ഞങ്ങള് കേമ്മഡ്യൂണനിസ്റ്റുകേനാരക്കയ് എലനാ മതങ്ങളളയന്നും എലനാ പ്രവനാചെകേനനാളരയന്നും
അറനിയനാന്നും. എലനാ മതഗ്രനങ്ങളുന്നും ഞങ്ങള് വനായനിക്കനാറുണയ്, എലനാകപളരയന്നും ഞങ്ങള്
സസ്വനാഗതന്നും ളചെയനണയ്.  ഞങ്ങള്ക്കയ് പ്രകതര്യകേമനായനി ഒരു കേനാരര്യവമനില;  അതുകപനാളലയനാണയ്
ഇതുന്നും. 
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ശസ്പീ  .    എന്നും  .    സസ്വരനാജയ്:  സര,  വനിശേസ്വനാസന്നും  അളക്കനാനള്ള  ഉപകേരണളമനാനന്നും
കേണ്ടുപനിടെനിച്ചനിടനില.  ഒരനാള്  വനിശേസ്വനാസനിയനാകണനാ  അലകയനാളയനള്ളതനാണയ്  വനിഷയന്നും.
ഇകപനാള്  പള്ളനിയനില്  പ്രനാരത്ഥനിക്കനാനനായനി  കപനാകന ഒരനാള്  വനിശേസ്വനാസനിയനാളണനയ്
എങ്ങളന ഉറപനിച്ചയ് പറയനാന് കേഴനിയന്നും; അങ്ങളന ശേരനിയനായ ദരശേനങ്ങള് പനിന്തുടെരുന
ഒരനാളനാളണങനില്  വണനിളച്ചക്കയ്  നല്കകമനാ?  അതുളകേനാണയ്  വനിശേസ്വനാസമനിലനാതവരുന്നും
പള്ളനിയനില് കപനാകനണയ്,  പ്രനാരത്ഥനിക്കുകയന്നും ളചെയ്യനാറുണയ്.  വനിശേസ്വനാസളമന അമൂരതമനായ
ഒരു  കേനാരര്യളതക്കുറനിച്ചയ്  നമ്മള്  ചെരച്ച  ളചെയനതയ്  വൃഥനാ  വര്യനായനാമമനാകളമനനാണയ്
എളന്റെ അഭനിപ്രനായന്നും. അകങ്ങയയ് അങ്ങളന കതനാനനകണനാ?

ശസ്പീ  .   സനി  .   ദനിവനാകേരന് : സര, ഞനാന് കേണ്ക്ലൂഡയ് ളചെയകേയനാണയ്.

മനി  .   ളചെയരമനാന് : ഇകപനാള്തളന പതനിനഞയ് മനിനനിടയ് കേഴനിഞ.

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവനാകേരന് :  സര,  ചെരച്ച  നസ്പീണ്ടുകപനായനാല്  വളളര  ഗുരുതരമനായ
വനിഷയങ്ങളനികലക്കയ്  കപനാകന്നും,  അതയ്  നമ്മുളടെ  നനിയമസഭയയ്  കയനാജനിച്ചതല.  അതുളകേനാണയ്
എളന്റെ പ്രസന്നുംഗന്നും നനിരത്തുന.

മനി  .    ളചെയരമനാന്:  ശസ്പീ.  ഐ.  സനി.  ബനാലകൃഷ്ണന് ചുമതലളപടുതനിയ പ്രകേനാരന്നും
ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശേനയ്  കഭദഗതനി  അവതരനിപനിക്കനാവനതനാണയ്.

ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബനാലകൃഷ്ണനകവണനി ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശേന്: സര, സബ്ജക്ടയ്

കേമ്മനിറ്റെനി  റനികപനാരടയ്  ളചെയ  പ്രകേനാരമുള്ള  2017-ളല  മദനാസയ്  ഹനിന്ദുമത  ധരമ്മ

എന്കഡനാവയ് ളമന്റുകേള്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  വസ്പീണ്ടുന്നും  അകത  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മനിറ്റെനിയളടെ

പരനിഗണനയയ് അയയണളമന  2  ബനി നമര കഭദഗതനി ഞനാന് അവതരനിപനിക്കുന.

എന്തനിനകവണനിയനാണയ്  ഇങ്ങളനളയനാരു  കഭദഗതനി  ളകേനാണ്ടുവനതയ്?  നനിലവനിലള്ള

നനിയമതനില്   ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനിയനില്  ഏഴയ്  അന്നുംഗങ്ങളുണയ്.  ഇകപനാള്  അങ്ങയ്

ളകേനാണ്ടുവനനിരനിക്കുന  കഭദഗതനിയനിലന്നും  ഏഴയ്  അന്നുംഗങ്ങളുണയ്.  ഈ  രണനികന്റെയന്നും

ഘടെനയനില് എന്തനാണയ് വര്യതര്യനാസമുള്ളതയ്?  കനരളത ഉണനായനിരുന  നനിയമതനില്

ഹനിന്ദുമതതനില്ളപട  ഒരു  സനാമൂഹര്യ  പരനിഷ്കരതനാവയ്,  14-ാം  വകപ്പു  പ്രകേനാരന്നും

രൂപവല്ക്കരനിക്കളപട  ഏളതങനിലന്നും  കക്ഷത്ര  ഉപകദശേകേ  കേമ്മനിറ്റെനികേളനില്നനിനള്ള

ഒരന്നുംഗന്നും,  ഇതനില് അകഡസ്വസറനി കേമ്മനിറ്റെനികേളുണയ്.  പുതനിയതനില് ഈ രണയ് കേനാരര്യവന്നും

ഒഴനിവനാക്കനി.  എനനിടയ്  കനരളത കകേനാമണനായനി  രണയ്  അന്നുംഗങ്ങള്  ഉണനായനിരുനതയ്

നനാലയ്  അന്നുംഗങ്ങള്  എനനാക്കനി.  അവനിളടെ  ആളരയന്നും  നനിയമനിക്കനാനള്ള  സനാദര്യത

ഒനകൂടെനി  വരദനിപനിച്ചു.  നനിലവനിലണനായനിരുന  നനിയമവന്നും  ഇകപനാഴളത  ഈ

കഭദഗതനിയന്നും  തമ്മനില്  ഘടെനനാപരമനായനി  യനാളതനാരു  വര്യതര്യനാസവമനില.  അപകേടെന്നും
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അവനിളടെയല. അപകേടെന്നും, ബഹുമനാനളപട അന്നുംഗന്നും ശസ്പീ. എന്നും. ഉമ്മര ചൂണനിക്കനാണനിച്ചതുകപനാളല,

ഇതനിളല  കകനാസയ്  3  ഉള്ളപടുതനി ഘടെനനാപരമനായ  ളചെറനിയ  വര്യതര്യനാസന്നും

വരുതനിയതനിളന്റെ  മറവനില്  നനിലവനിലള്ള  കേമ്മനിറ്റെനികേളള  പനിരനിച്ചുവനിടെനാനള്ള  കകനാസയ്

ളകേനാണ്ടുവനനിരനിക്കുന.  അതയ്  കനരനിടങ്ങയ്  പറഞനാല്  കപനാകര?  ഞനാന്  പറയന,

മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനില്  കകേരളതനിളല  ഒരു  സരക്കനാരുന്നും  ളചെയ്യനാത

കേനാരര്യമനാണയ് ഈ സരക്കനാര ളചെയനിരനിക്കുനതയ്.  ഇതുവളര ഒരു സരക്കനാരുന്നും ഏരനിയനാ

കേമ്മനിറ്റെനികേള് പനിരനിച്ചുവനിടനിടനില. ആ ഏരനിയനാ കേമ്മനിറ്റെനികേള് കേനാലനാവധനി പൂരതനിയനാക്കനി

കേഴനിഞനാല്  അതനാതയ്  സരക്കനാരുകേള്  അവരുളടെ  ഇഷ്ടനാനസരണന്നും  ചെനിലകപനാള്

ആളുകേളള   കനനാമനികനറ്റെയ്  ളചെയനിട്ടുണനാകന്നും; ഞനാനതനില്  തരക്കനിക്കുനനില.  നനിങ്ങള്

കനനാമനികനറ്റെയ്  ളചെയ്കതനാ; അതനിളന്റെ  കേനാലനാവധനി  പൂരതനിയനാക്കുകമനാള്  നനിങ്ങള്ക്കയ്

ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകേളള നനിങ്ങള്   കനനാമനികനറ്റെയ്  ളചെയ്കതനാ.  യനാളതനാരു പരനാതനിയമനില.

പകക്ഷ നനിലവനിളല അമലക്കമ്മനിറ്റെനികേളള, ഈ ഏരനിയനാ കേമ്മനിറ്റെനികേളള പനിരനിച്ചുവനിടെനാന്

കവണനി ബഹുമനാനളപട ഗവരണളറളക്കനാണയ് ഒരു ഓരഡനിനന്സയ് തയ്യനാറനാക്കുകേ, ഈ

നനിയമസഭയനില് ഒരു ബനില് ളകേനാണ്ടു വരനികേ, ഇതനിളന്റെളയനാളക്ക ആവശേര്യമുണനായനിരുകനനാ?

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവനാകേരന്:  സര,  അങ്ങയ് പറയനതയ് പനിരനിച്ചുവനിടെനാന്കവണനിയനാണയ്
ഇതയ്  ളകേനാണ്ടുവനളതനനാണയ്.  അതനാണയ്  ആകക്ഷപന്നും.  ഏഴയ്  ആളുകേളള  നനിയമനിക്കുനതയ്
ഇനയനിന രസ്പീതനിയനിലനാളണനള്ളതയ് പനാസനാകനകതനാടുകൂടെനി കേമ്മനിറ്റെനി പനിരനിച്ചുവനികടെണ,
പനിരനിച്ചു വനിടെനാളതതളന കപനാകന്നും. അതനില് ഇത്ര കേനാരര്യമുകണനാ?

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശേന്: സര, അകങ്ങയയ് മനസനിലനായനില. അതനായതയ് ഞനാന്
പറയനതയ്  നനിലവനിലള്ള  ഏഴയ്  അന്നുംഗങ്ങള്  തളനയനാണയ്  പുതനിയ  കഭദഗതനിയനിലന്നും
വരുനതയ്.  അതനില് ഘടെനനാപരമനായനി ളചെറനിയ വര്യതര്യനാസന്നും കപരനില് വരുതനി. അതലകലനാ
ഇതനിളന്റെ ഉകദ്ദശേര്യന്നും.  അതനിനകവണനി ഒരു ഓരഡനിനന്സന്നും കവണ.  കഭദഗതനികപനാലന്നും
കവണളമനയ്  ബഹുമനാനളപട  മനനികപനാലന്നും  സമ്മതനിക്കനില.  ആ കഭദഗതനി  ളകേനാണ്ടു
വരുനതനിളന്റെ മറവനില് അതനിളന ഷസ്പീല്ഡയ് ളചെയനിടയ്  യഥനാരത്ഥതനില് നനിലവനിലള്ള
ഏരനിയനാ കേമ്മനിറ്റെനികേളള പനിരനിച്ചുവനിടെനാനള്ള കകനാസനാണയ്  ഇതനില് ളകേനാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതയ്.
ഇതനിളന്റെ ഏറ്റെവന്നും വലനിയ അപകേടെന്നും അതനാണയ്. പകക്ഷ സരക്കനാര ളചെയതയ് എന്തനാണയ്;
ഉതരവനാദനിതസ്വകതനാടുകൂടെനിയ ഒരു നനിലപനാടെനാകണനാ സരക്കനാര   സസ്വസ്പീകേരനിച്ചതയ്;  എനനാണയ്
ബഹുമനാനളപട  ഗവരണര  ഈ  ഓരഡനിനന്സയ്  കപ്രനാമുല്കഗറ്റെയ്  ളചെയതയ്?  2017
ളഫബ്രുവരനി  3-ാം  തസ്പീയതനിയനാണയ്  ഈ  ഓരഡനിനന്സയ്  നനിലവനില്  വനതയ്.  ഈ
ഓരഡനിനന്സയ്  നനിലവനില്  വനകതനാടുകൂടെനി  ആയനിരതനിലധനികേന്നും  കക്ഷത്രങ്ങളനിളല
ട്രേസസ്പീ കബനാരഡുകേള് പനിരനിച്ചുവനിടെളപട്ടു. എലനാ ഏരനിയനാ കേമ്മനിറ്റെനികേളുന്നും പനിരനിച്ചുവനിടെളപട്ടു.
അതയ് ളഫബ്രുവരനി 3-ാം തസ്പീയതനിയനാണയ്. അകങ്ങയ്ക്കുന്നും എലനാവരക്കുന്നും അറനിയനാവളനനാരു
കേനാരര്യമുണയ്, എലനാ കക്ഷത്രങ്ങളനികലയന്നും ഉത്സവങ്ങള് നടെക്കുനതയ് ളഫബ്രുവരനി, മനാരച്ചയ്,
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ഏപ്രനില്, കമയയ് മനാസങ്ങളനിലനാണയ്. നനാലയ് മനാസങ്ങളനില് ഉത്സവന്നും നടെക്കുന സമയതയ്
ഈ  ട്രേസസ്പീ  കബനാരഡുന്നും  കേമ്മനിറ്റെനിയമനില;  കചെനാദനിക്കനാനന്നും  പറയനാനന്നും  ആളനില.
അനനാഥമനായനി  കക്ഷത്രങ്ങളനിളല  ഭരണന്നും  സന്നുംഭനിപനിക്കനാന്  ഈ  സരക്കനാരലനാളത
ഇത്രയന്നും ഹസ്പീനമനായ ഒരു തസ്പീരുമനാനളമടുക്കുകമനാ; പകേരന്നും നനിങ്ങള് കേമ്മനിറ്റെനി അന്നുംഗങ്ങളള
നനിയമനിച്ചനിരുനളവങനില്  ഞങ്ങള്  സമ്മതനികച്ചളന.  നനിങ്ങള്  ളഫബ്രുവരനി  3-ാം
തസ്പീയതനി  ഓരഡനിനന്സനിറക്കനി.  ഒരനാഴ്ചളകേനാണയ്  ആ ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനികേളനില്  നനിങ്ങളുളടെ
ആളുകേളള  വച്ചയ്  ഫനില്  ളചെയനിരുനളവങനില്  അളലങനില്  ട്രേസസ്പീ  കബനാരഡുകേള്
രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിരുനളവങനില്  കറ്റെമനിലനായനിരുന.  പകക്ഷ  ഈ  ഉത്സവ  സസ്പീസണ്
തുടെങ്ങുനതനിന ളതനാട്ടുമുന്പയ്,  നനാലയ്  മനാസക്കനാലന്നും മലബനാറനിളല ആയനിരതനിലധനികേന്നും
കക്ഷത്രങ്ങളനില്, ഉത്സവന്നും നടെക്കുനതനിന ളതനാട്ടുമുന്പനായനി ബഹുമനാനളപട ഗവരണളറളകേനാണയ്
ആരടനിക്കനിള് 213 വഴനി എമരജന്സനിയനായനി ഒരു ഓരഡനിനന്സയ്  പുറളപടുവനിച്ചു, ആ
ഓരഡനിനന്സയ്  ളകേനാണ്ടുവനയ്  ഇളതലനാന്നും  പനിരനിച്ചുവനികടെണ  എന്തയ്  ആവശേര്യമുണനായനിരുന
എനപറയനാനള്ള  ബനാദര്യത  കദവസസ്വന്നും  വകപനിളന്റെ  ചുമതല  വഹനിക്കുന
ബഹുമനാനളപട മനനിക്കുണയ് എനപറയനാന് ഞനാന് ആഗ്രഹനിക്കുന.

ഇതനിളന്റെ  റനിസള്ടയ്  എന്തനാണയ്?  കക്ഷത്രഭരണന്നും  പൂരണ്ണമനായനി  സന്നുംഭനിച്ചു.
മലബനാറനില് 'എ', 'ബനി', 'സനി', 'ഡനി',  ളസഷര്യല് ഗ്രൂപയ് കക്ഷത്രങ്ങളുണയ്.  'ബനി', 'സനി',
'ഡനി' ഗ്രൂപ്പുകേളനിളല കക്ഷത്രങ്ങളനിളല പനാനന്നും എസനികമറ്റുന്നും കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനികലയ്ക്കുള്ള
പദതനി അനവദനിക്കുനതുളമനാളക്ക ഈ ഏരനിയനാ കേമ്മനിറ്റെനികേളനാണയ്. ഒരു  സനാമതനികേ
വരഷന്നും തുടെങ്ങുകമനാഴനാണയ് കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിളന്റെ ബഡ്ജറ്റെയ് തയ്യനാറനാക്കുനതയ്.  ആ
ബഡ്ജറ്റെനിനയ്  ളതനാട്ടുമുന്പനായനി  ഈ പനാനന്നും എസനികമറ്റുന്നും  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന് സന്നുംബനനിച്ച
മുഴവന്  കേനാരര്യങ്ങളുന്നും  ളറക്കളമന്റെയ്  ളചെകയ്യണ  ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനി  ഇപ്രനാവശേര്യമനില.
അക്ഷരനാരത്ഥതനില് നനിങ്ങളുളടെ കറച്ചനാളുകേളള തനിരുകേനിക്കയറ്റുനതനിനന്നും  നനിലവനിലള്ളവളര
പനിരനിച്ചുവനിടുനതനിനന്നുംകവണനി  ളചെയ ഈ നടെപടെനി മലബനാര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിളന്റെ
ഭരണളതകപനാലന്നും  സന്നുംഭനിപനിച്ചനിരനിക്കുന.  കക്ഷത്രങ്ങളനിളല  ഉത്സവങ്ങള്  ഈ
പ്രനാവശേര്യന്നും എങ്ങളനയനാണയ് നടെനതയ്?  അതയ് കനനാക്കനാന് ആളനിലനായനിരുന.  അവനിളടെ
അനനാഥതസ്വമുണനായനിരുന.  ഇങ്ങളനളയനാരു  തസ്പീരുമനാനന്നും  ഈ  സരക്കനാരലനാളത
മളറ്റെളതങനിലന്നും  സരക്കനാര  എടുക്കുകമനാ;  ഇവനിളടെ  ആളരങനിലന്നും  ശദനിച്ചനിട്ടുകണനാ;
ഇത്രയന്നും അപകേടെകേരമനായ ഒരു സനാഹചെരര്യന്നും നനിലവനില് വന.

1500  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  ആളകേ  40  എക്സൈനികേഡ്യൂടസ്പീവയ്  ഓഫസ്പീസരമനാരനാണയ്
മലബനാറനിലള്ളതയ്.  ഈ കേമ്മനിറ്റെനികേള് ഇളലങനില് കക്ഷത്രങ്ങളനിളല ഉതരവനാദനിതന്നും
ഏളറ്റെടുതയ് ഉത്സവങ്ങള് നടെതനാനന്നും കദനന്നുംദനിന കേനാരര്യങ്ങളുന്നും ഭരണപരനിപനാടെനികേളുന്നും
നനിശ്ചയനിക്കനാന്  കേഴനിയനില.  കദവസസ്വതനിനതളന  ആളുകേളള  നനിശ്ചയനിക്കനാനനില.
തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനികലനാ  ളകേനാച്ചനി  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനികലനാ  ഒരു



486 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 23, 2017

കക്ഷത്ര  കേമ്മനിറ്റെനിളയ  പനിരനിച്ചുവനിടനാല്  ഒരു  എക്സൈനികേഡ്യൂടസ്പീവയ്  ഓഫസ്പീസളറ  അകങ്ങനാടയ്
പറഞവനിടെനാന്നും, ഒരു കദവസസ്വന്നും കബനാരഡയ് ജസ്പീവനക്കനാരളന അകങ്ങനാടയ് പറഞവനിടെനാന്നും.
മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിളന്റെ  ളഹഡ്കേസ്വനാരകടഴനില്  120  കപര  കവണനിടെതയ്
60  കപരനാണയ്  ആളകേയള്ളതയ്.  1400-ല്പരന്നും  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  ആളകേയള്ളതയ്
40  എക്സൈനികേഡ്യൂടസ്പീവയ്  ഓഫസ്പീസരമനാരനാണയ്.  അകപനാള്  ഈ  ഒരു  നടെപടെനിളകേനാണയ്
എന്തുമനാത്രന്നും  കഴപങ്ങളനാണയ്  ഈ  കക്ഷത്രങ്ങളനിലണനായതയ്.  ആരനാണയ്  ഇതനിളന്റെ
ഗുണഫലന്നും അനഭവനിക്കുനതയ്; ആരനാണയ് ഇതനിളന്റെ ളബനനിഫനിഷര്യറനി? നനിങ്ങള് ആളര
കവണളമങനിലന്നും നനിയമനികച്ചനാ. വനിശേസ്വനാസനികയകയനാ അവനിശേസ്വനാസനികയകയനാ ആളര കവണളമങനിലന്നും
നനിയമനിക്കനാന്നും.  പകക്ഷ  നനിങ്ങള്  ഒരുകേനാരര്യന്നും  ആകലനാചെനിക്കണന്നും,  ഇതനിളന്റെളയലനാന്നും  ളബനനിഫനിഷര്യറനി
ബനി.ളജ.പനി.-യനാണയ്,  സന്നുംഘപരനിവനാര  ശേക്തനികേളനാണയ്.  കേനാരണളമന്തനാണയ്?  കകേരളതനില്
അവരുളടെ പ്രചെരണളമന്തനാണയ്?  ഹനിന്ദുക്കള് അപകേടെതനിലനാണയ് എനള്ള പ്രചെരണമനാണയ്
അവരുകടെതയ്.  കേഴനിഞ  ഒരു  ദശേനാബ്ദക്കനാലമനായനി  അവര  നടെത്തുന  പ്രചെരണന്നും
ഹനിന്ദുക്കള് അപകേടെതനില്,  കക്ഷത്രങ്ങള് അപകേടെതനില് എനനാണയ്.  ആ ബനി.ളജ.പനി.,
സന്നുംഘപരനിവനാര ശേക്തനികേള് പറയനതയ്, 'കേണനികല ഒരു  സരക്കനാര അധനികേനാരതനില്
വനകപനാള്  ഉത്സവസസ്പീസണയ്  മുന്പയ്  ഈ  കേമ്മനിറ്റെനികേള്  മുഴവന്  പനിരനിച്ചുവനിടയ്
അനനാഥതസ്വതനിലനാക്കനി.  ഈ  കക്ഷത്ര  ഭരണവന്നും  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡയ്  ഭരണവന്നും
സന്നുംഭനിച്ചനിരനിക്കുന. നമ്മളള കനനാക്കനാന് ആരുമനില' എനനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    റ്റെനി  .    വനി  .    രനാകജഷയ്:  സര,  ഇങ്ങളന  വസ്തുതനാവനിരുദമനായ  കേനാരര്യങ്ങള്
പറയരുതയ്. ഏതയ് ഹനിന്ദുവനാണയ് അങ്ങളന പറഞതയ്? 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന്:  സര,  അവനിളടെ  ഇരനിക്കയ്.  അങ്ങളനളയനാനന്നും
കപടെനിപനിച്ചയ് കചെനാദനിക്കരുതയ്, മരര്യനാദയയ് കചെനാദനിച്ചനാല് പറയനാന്നും. I am on my legs, You
have no business.  ഭസ്പീഷണനിളപടുതനിളയനാനന്നും വഴങ്ങനാന് പറയരുതയ്.  അവനിളടെയനിരനിക്കയ്.
ഞനാന്  പറയളട,  ഞനാന്  പറഞതനില്  എന്തനാ  ഇത്ര  കഴപന്നും?  ഈ  പറയന
വരഗ്ഗസ്പീയവനാദന്നും  പ്രചെരനിപനിക്കുനവരക്കയ് വളമനിടയ്  ളകേനാടുക്കുനതനിനകവണനി,  അവരക്കയ്
സമൗകേരര്യന്നും  ളചെയയ്  ളകേനാടുക്കുനതനിനകവണനിയള്ള നടെപടെനികേളനാണയ്  യഥനാരത്ഥതനിലള്ളതയ്.
അതനാണയ് ഇവനിളടെ മുഴവന് ളചെയളകേനാടുതതയ്.  കേഴനിഞ കകറ നനാളുകേളനായനി നനിങ്ങള്
ളചെയതയ്  അതനാണയ്.  നനിങ്ങളുളടെ  സരക്കനാര  അധനികേനാരതനില്  വനയ്  ആദര്യളത
ഓണനാകഘനാഷന്നും  വനിവനാദമനാക്കനി.  ഓണന്നും ആകഘനാഷനിക്കുനതനിളനക്കുറനിച്ചയ്   വനിവനാദമുണനാക്കനി.
ആരക്കനാണയ്  ളസയ്സയ്  ഉണനാക്കനിളകേനാടുതതയ്;  സന്നുംഘപരനിവനാര  ശേക്തനികേള്  വന
പറഞ,  കേണനികല  നമ്മുളടെ  ഓണന്നുംകപനാലന്നും  അപകേടെതനിലനാണയ്  എനയ്.  ഓണന്നുംകപനാലന്നും
ആകഘനാഷനിക്കനാന്  കേഴനിയനാത സ്ഥനിതനിയനിലനാളണനയ് പറഞ.  ഇവനിളടെ അഷ്ടമനികരനാഹനിണനി
യനാത്ര  ബനാലകഗനാകലതനിളന്റെ കപരനില് സന്നുംഘപരനിവനാര  നടെത്തുന.  എത്ര വരഷമനായനി
നടെത്തുന.  അതനിളനതനിരനായനി പ്രചെരണമുണനായകപനാള്,  അതനിളനതനിരനായനി പനാരലല്
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പരനിപനാടെനി  ഉണനായകപനാള്  അവര  പറഞ,  കദ  ശസ്പീകൃഷ്ണളന്റെ  കപരനില്  ഒരു
കഘനാഷയനാത്രകപനാലന്നും നടെതനാന് ഞങ്ങളള സമ്മതനിക്കുനനില എനയ്. അപ്പുറതയ് നബനിദനിന
കഘനാഷയനാത്ര  നടെത്തുന.  ഇതുകപനാലന്നും  ളചെയ്യനാന്  ഞങ്ങളള  അനവദനിക്കുനനില.
അകപനാള് ഹനിന്ദുക്കള് അപകേടെതനിലനാണയ് എനള്ള വര്യനാജമനായ രനാഷസ്പീയ പ്രചെരണന്നും
സന്നുംഘപരനിവനാര  ശേക്തനികേള്  നടെത്തുകമനാള്  നനിങ്ങള്  അവരക്കയ്  സന്നുംസനാരനിക്കനാന്
ളസയ്സയ് ഇട്ടുളകേനാടുക്കുന എനള്ള ആകക്ഷപമനാണയ് ഞനാന് ഉനയനിക്കുനതയ്.

[അദര്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര]

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാകജഷയ്:  സര,  കപനായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓരഡര.  ഇളതനാരു ശേരനിയനായ
പ്രസനാവനയല. കേനാരണന്നും കകേരളതനിളല സന്നുംഘപരനിവനാരകപനാലന്നും ഇതരതനില് ഒരു
പ്രചെരണന്നും നടെതനിയനിടനില.  അകപനാള് ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേളനകപനാളലയള്ള ഒരു
ഉതരവനാദനിതളപട കകേനാണ്ഗ്രസയ് കനതനാവയ് ആര.എസയ്.എസയ്.കപനാലന്നും നടെതനാത
ഒരു  പ്രചെരണന്നും  ഈ  നനിയമസഭയകേതയ്  നടെത്തുനതയ്  കകേരളതനില്  വലനിയ
ചെലനമുണനാക്കുന്നും.  അതുളകേനാണയ്  ഇതരന്നും  പ്രസനാവനകേള്  തനിരുതണന്നും.  അതയ്
പനിന്വലനിക്കണന്നും.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശേന്: സര, ഇതനാണയ് പ്രശ്നന്നും, ഇതനില് എന്തയ് കപനായനിന്റെനാണയ്
ഉള്ളളതനയ്  എനനിക്കറനിയനില.  അങ്ങനാണയ്  തസ്പീരുമനാനനികക്കണതയ്,  ഞനാനല.  ഈ
പ്രചെരണതനിളന്റെ ഒരു അപകേടെളതക്കുറനിച്ചനാണയ് ഞനാന് സൂചെനിപനിച്ചതയ്. കേഴനിഞ ഒരു
ദശേനാബ്ദക്കനാലമനായനി അവര പ്രചെരനിപനിച്ചനിരുനളതന്തനാണയ്;  കക്ഷത്രങ്ങളുളടെയന്നും കദവസസ്വന്നും
കബനാരഡുകേളുളടെയന്നും  വരുമനാനന്നും  മുഴവന്  സരക്കനാര  ളകേനാണ്ടുകപനാകന  എനനാണയ്.
ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചെനാണനി മുഖര്യമനനി ആയനിരുനകപനാള് അതനിളന്റെ പ്രചെരണന്നും വരദനിപനിച്ചു.
കകറ കേഴനിഞകപനാള്  കക്ഷത്രങ്ങളുളടെയന്നും കദവസസ്വന്നും കബനാരഡുകേളുളടെയന്നും വരുമനാനന്നും
ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചെനാണനി  ളകേനാണ്ടുകപനാകന  എനനായനി.  മൂനനാന്നുംഘടതനില്  അവര
പറഞതയ് കക്ഷത്രങ്ങളനിളലയന്നും കദവസസ്വന്നും കബനാരഡുകേളുളടെയന്നും വരുമനാനന്നും ശസ്പീ. ഉമ്മന്
ചെനാണനി ളകേനാണ്ടുകപനായനി  മുലയ്ക്കുന്നും  (Mullah is  derived  from  the  Quranic  term
Mawla) മുകനിക്കുന്നും ളപന്ഷന്  ളകേനാടുക്കുനളവനനാണയ്. ആ രസ്പീതനിയനില്  പ്രചെരണന്നും
നടെതനി.  ശസ്പീ.  ആര.  രനാകജഷയ്  അതയ്  കകേള്ക്കനാതതനിനയ്  എനനിളക്കന്തയ്  ളചെയ്യനാന്
കേഴനിയന്നും.  കകേരളതനില്  ഏറ്റെവന്നും  ഹസ്പീനമനായ  വരഗ്ഗസ്പീയമനായ  പ്രചെരണന്നും  നടെതനി.
അതുളകേനാണയ് ബനി.ളജ.പനി./സന്നുംഘപരനിവനാര ശേക്തനികേള് ഹനിന്ദുക്കളുളടെയനിടെയനില് വനിഷന്നും
കതനി വയനാന് ശമനിച്ചതയ് കക്ഷത്ര വനിശേസ്വനാസതനിളന്റെ കപരനില്,  കക്ഷത്രനാരനാധനയളടെ
കപരനിലനാണയ്  എനള്ള  യനാഥനാരത്ഥര്യന്നും  നമ്മള്  അറനിയണന്നും.  കരനാഗന്നും  അറനിഞനിടയ്
കവണന്നും  ചെനികേനിത്സനിക്കനാന്.  അലനാളത  എളന്റെ  ളമക്കനിട്ടു  കകേറനിയനിടയ്  യനാളതനാരു
കേനാരര്യവമനില.
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ശസ്പീ  .    സനി  .    ളകേ  .    നനാണു:  സര,  തനാങള്  പറയനതനില്  നര്യനായമുളണനയ്
ആരളക്കങനിലന്നും  കതനാനകമനാ?  ഒനനാമതനായനി  കകേരളതനിളല  കദവസസ്വതനിനയ്   ലഭനിക്കുന
വരുമനാനന്നും  സന്നുംസ്ഥനാന   സരക്കനാര  എടുക്കുന  പ്രശ്നമനില.   അതയ്  തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര
കദവസസ്വമനായനാലന്നും  ളകേനാച്ചനിന്  കദവസസ്വമനായനാലന്നും  ഗുരുവനായൂര  കദവസസ്വമനായനാലന്നും
അങ്ങളനയനാണയ്.  ഗവണ്ളമന്റുകേള്   മനാറനിമനാറനി അധനികേനാരതനില് വരുകമനാളഴനാളക്ക
കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡയ്  ളമമരമനാളര  മനാറ്റെനിയനിടനികല?  കദവസസ്വന്നും  കേമ്മനിറ്റെനികേള് മനാറ്റെനിയനിടനികല?
തനാങളളകപനാളലയള്ളവര അങ്ങളനളയനാരു സമസ്പീപനന്നും സസ്വസ്പീകേരനിച്ചതയ് ശേരനിയനാകണനാ?
ഒരു കേനാരര്യന്നും  പറയകമനാള് അതയ്  ബനി.ളജ.പനി.-ക്കയ്  ഗുണകേരമനാകന്നും,  വരഗ്ഗസ്പീയവനാദനികേള്ക്കയ്
ഗുണകേരമനാകന്നും എനപറയനതയ് ശേരനിയല എനനാണയ് ഞനാന് പറയനതയ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന്:  സര,  അങ്ങയ്  പറഞ  മറുപടെനി  തളനയനാണയ്
എനനിക്കുന്നും പറയനാനള്ളതയ്.  അതനിനമുമയ് അങ്ങയ്  ഇടെളപടതനിനനാല് ഞനാന് എന്തുളചെയന്നും?
കേഴനിഞ പ്രനാവശേര്യന്നും  ഞനാന് തളനയനാണയ്  ഈ നനിയമസഭയനില് ഒരു സബ്മനിഷന്
ളകേനാണ്ടുവനതയ്.  ആ സബ്മനിഷനനിളല പ്രധനാനളപട കചെനാദര്യന്നും,  കക്ഷത്രങ്ങളനിളലയന്നും
കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡുകേളനിളലയന്നും  വരുമനാനതനില്നനിനയ്  സരക്കനാര  എളന്തങനിലന്നും
എടുക്കുനകണനാ?  ആദര്യളത കചെനാദര്യന്നും അതനായനിരുന.  രണനാമളത കചെനാദര്യന്നും,  സരക്കനാര
അവരക്കയ്  എളന്തങനിലന്നും  നല്കനകണനാ എനതനാണയ്.  അനളത ബഹുമനാനര്യനനായ
കദവസസ്വന്നും വകപ്പുമനനി ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  ശേനിവകമനാര വളളര വനിശേദമനായ ഒരു മറുപടെനി
തന.  ആ  മറുപടെനിയനില്  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡുകേളുകടെയന്നും  കക്ഷത്രങ്ങളുകടെയന്നും
വരുമനാനതനില്നനിനയ്  ഒരു  നയനാ  കപസകപനാലന്നും  ഒരു   സരക്കനാരുന്നും  എടുക്കുനനില
എന വര്യക്തമനാക്കനി.   എനമനാത്രമല ശേബരനിമല ഉള്ളപളടെയള്ള കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കുന്നും
മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിനന്നും  ഗുരുവനായൂര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിനന്നും  ളകേനാച്ചനിന്
കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിനന്നും തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിനളമലനാന്നും  സരക്കനാര
അകങ്ങനാടയ് പണന്നും  നല്കനളണന കേണക്കുകേള് ഔകദര്യനാഗനികേമനായനി   പുറത്തുവന.
ഞങ്ങള് ഓകരനാ  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനികന്റെയന്നും  ചെസ്പീഫയ്  അക്കമൗണയ്സയ്  ഓഫസ്പീസരമനാരുമനായനി
ബനളപടയ്  കേണക്കുകേള്  കശേഖരനിച്ചു,  ഗകവഷണങ്ങള്  നടെതനി.  ഏളതങനിലന്നും
കേനാലഘടതനില്  പണളമടുതനിട്ടുകണനാ  എനയ്  ഒരു  മനാസക്കനാലന്നും  നസ്പീണ്ടുനനിന
പരനികശേനാധന  നടെതനിയനിടനാണയ്  ആധനികേനാരനികേമനായ  ഒരു  മറുപടെനി  ഈ  സഭയനില്
തനതയ്.  ഞനാന് ഇകപനാഴന്നും ഓരക്കുന,  ഈ സഭയനിളല  പ്രതനിപക്ഷത്തുന്നും ഭരണകേക്ഷനിയനിലന്നും
ഉള്ളപട  110-ഓളന്നും എന്നും.എല്.എ.-മനാര അനളത  മറുപടെനി വനാങ്ങനിളക്കനാണ്ടുകപനായനി.
അനളത  പനാരടനി  ളസകടറനിയന്നും  ളഡപഡ്യൂടനി  ലസ്പീഡറുമനായനിരുന ശസ്പീ.  കകേനാടെനികയരനി
ബനാലകൃഷ്ണന്  വനയ്  എളന  അഭനിനനനിച്ചു.  എനനിടയ്  അകദ്ദഹന്നും  പറഞ,  ഇതയ്
എലനാകപരക്കുന്നും  ളകേനാടുക്കണന്നും,  ഞങ്ങളുളടെ  ആളുകേള്ക്കുന്നും  ളകേനാടുക്കണളമനയ്.   ഇതനിളന്റെ
പ്രചെരണന്നും നമ്മള് നടെതണന്നും, കേനാരണന്നും എന്നും.എല്.എ.-മനാരകപനാലന്നും   വനിശേസ്വസനിച്ചനിരുനതയ്
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പല  കക്ഷത്രങ്ങളുകടെയന്നും  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡുകേളുകടെയന്നും  വരുമനാനന്നും  സരക്കനാര
എടുക്കുനളണനനാണയ്.  ആ ളതറ്റെനിദനാരണ വളളര പ്രധനാനളപട ആളുകേള്ക്കുകപനാലന്നും
ഉണനായനിരുന ഒരു കേനാലമുണനായനിരുന. അതനിനകശേഷന്നും അതു സന്നുംബനനിച്ചയ് വനിഷസ്വല്
മസ്പീഡനിയയനിളലലനാന്നും വലനിയ തരക്കങ്ങളുന്നും  വനിവനാദങ്ങളുമുണനായനി.  ആ വനിവനാദങ്ങളളത്തുടെരനയ്
ഞങ്ങള് അങ്ങളന പറഞനിടനില എനപറഞയ് ളവല്ലുവനിളനിച്ചു.  അതനിളന്റെ കരഖകേള്
ഹനാജരനാക്കനി,  ശേശേനികേല  ടെസ്പീച്ചര  ഉള്ളപളടെയള്ള  പ്രധനാനളപട  സന്നുംഘ്പരനിവനാര
കനതനാക്കളുളടെ പ്രസന്നുംഗങ്ങള് ഉള്ളപട സനി.ഡനി.കേള് വനിഷസ്വല് മസ്പീഡനിയയനില് ഹനാജരനാക്കനി.
അവസനാനന്നും അവര അതയ്  പനിന്വലനിച്ചു.  ഇനയ് എനനിക്കയ്  വളളരയധനികേന്നും  അഭനിമനാനമുണയ്,
ഇനയ്  കകേരളതനിളല സന്നുംഘ്പരനിവനാര  കനതനാക്കളനില്  ഒരനാള്കപനാലന്നും  കക്ഷത്രങ്ങളുളടെയന്നും
കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡുകേളുളടെയന്നും  വരുമനാനന്നും  സരക്കനാര  ളകേനാണ്ടുകപനാകന  എനള്ള
ആകരനാപണന്നും ഉനയനിക്കുനനില.  പകക്ഷ നമ്മള് ശദനിക്കണന്നും.  ഹനിന്ദുക്കള് അപകേടെതനിലനാളണന
വരഗ്ഗസ്പീയ  വനിഷമുണനാക്കുന  ഏറ്റെവന്നും  വലനിയ  പ്രചെരണമനാണയ്  അവര  നടെത്തുനതയ്.
ഹനിന്ദുക്കള്  അപകേടെതനിലനാണയ്  എനപറഞയ്  നടെത്തുന  വരഗ്ഗസ്പീയ  പ്രചെരണങ്ങള്
ചെനില  സ്ഥലങ്ങളനില്  കവരുപനിടെനിക്കുനളണന  യനാഥനാരത്ഥര്യന്നും  നമ്മള്  അറനിയണന്നും.
ഞനാന് അതുളകേനാണനാണയ് കനരളത പറഞതയ്,  കരനാഗളമന്തനാളണനയ് അറനിഞനിട്ടുകവണന്നും
ചെനികേനിത്സ നടെതനാന് എനയ്. അതനിനയ് നമ്മള് മരുനയ് നല്കേണന്നും. കവരുപനിടെനിക്കനാനനാവശേര്യമനായ
അന്തരസ്പീക്ഷന്നും നമ്മള് സൃഷ്ടനിക്കരുതയ്.  ഏരനിയ കേമ്മനിറ്റെനികേളനില് ആളുകേളള നനിയമനിക്കുകമനാള്
ളചെകയ്യണതയ്,  അവനിളടെയള്ള  നനിങ്ങളുളടെ  പനാരടനിക്കനാളരയനാണയ്  വയ്ക്കുനളതങനില്,
നനിങ്ങളുളടെ  പനാരടനിയളടെ  അനഭനാവനിയനായ,  കദവവനിശേസ്വനാസനികേളനായ,  കക്ഷത്രനാരനാധനയനില്
വനിശേസ്വസനിക്കുന ആളുകേളള നനിയമനിക്കണന്നും.  കക്ഷത്രനാരനാധനയനില് വനിശേസ്വസനിക്കനാത,
കക്ഷത്രങ്ങളനില്  വനിശേസ്വസനിക്കനാത,  കദവങ്ങളനില്  വനിശേസ്വസനിക്കനാത  ആളുകേളള,
ഏരനിയ കേമ്മനിറ്റെനികേളനില് നനിയമനിച്ചനാല് അതനിളന്റെ ഗുണന്നും ആരക്കനാണയ്   ലഭനിക്കുനതയ്?
സന്നുംഘ്പരനിവനാര  ശേക്തനികേള്  കകേരളതനിളല  കക്ഷത്ര  കേമ്മനിറ്റെനികേള്  പനിടെനിളച്ചടുക്കനാന്
ശമന്നും നടെത്തുകേയനാണയ്.  ബഹുഭൂരനിപക്ഷന്നും കക്ഷത്രകേമ്മനിറ്റെനികേളുന്നും അവരുളടെ നനിയനണതനിലനാണയ്.
അതനിളന്റെ സബ്സനിഡനിയറനിയനായനി  രനാമനായണന്നും വനായനയണയ്.  അതുകപനാളല എളന്തലനാന്നും
സബ്കേമ്മനിറ്റെനികേളുളടെ  ബനാഞകേള്  കക്ഷത്രങ്ങളുമനായനി  ബനളപട്ടുണയ്.  കക്ഷത്രങ്ങളനില്
നനിനനാണയ്  കകേരളതനിളല വരഗ്ഗസ്പീയതയയ്  വരഗ്ഗസ്പീയ വനിഷന്നും പരത്തുനതനിനള്ള ശമന്നും
നടെത്തുനതയ്. കക്ഷത്രങ്ങള് മലനിനമനാക്കനാന് ശമനിക്കുകേയനാണയ്. ആ ഘടതനില് നമ്മള്
അതനിനനസരനിച്ചുള്ള അന്തരസ്പീക്ഷന്നും  സൃഷ്ടനിക്കനാന് പനാടെനില.  ദമൗരഭനാഗര്യവശേനാല്,  ഈ
സരക്കനാരനിളന്റെ തസ്പീരുമനാനന്നും,  ളഫബ്രുവരനി  3-ാം തസ്പീയതനി ഒരു ഓരഡനിനന്സയ് ഇറക്കനി
ഉല്സവകേനാലന്നും  നസ്പീണ്ടുനനില്ക്കുന  4  മനാസതനിനമുമയ്  ഈ  കക്ഷത്ര  കേമ്മനിറ്റെനികേള്
ഇലനാതനാക്കനി  ഭരണന്നും സന്നുംഭനിപനിച്ചു. കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിളന്റെ ഭരണന്നും സന്നുംഭനിപനിച്ച ഈ
നടെപടെനി  ഇതരന്നും  വരഗ്ഗസ്പീയ  ശേക്തനികേള്ക്കയ്  വളരനാന്  സഹനായകേരമനാകന്നും.  ഇവനിളടെ
എന്തുന്നും  പ്രചെരനിപനിക്കുകേയനാണയ്.  മഹനാഭനാരതന്നും  എന  കപരനില്  പുതനിയ  സനിനനിമ
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വരനികേയനാണയ്.  ശസ്പീ.  എന്നും.  ടെനി.  വനാസകദവന് നനായരുളടെ പുസകേമനായ രണനാമൂഴമനാണയ്
സനിനനിമയനാകനതയ്.  ഒരു പ്രധനാന കനതനാവയ് പറഞനിരനിക്കുനതയ്, മഹനാഭനാരതന്നും എന
കപരനിടെനാന് പനാടെനില,  രണനാമൂഴളമന കപരുതളന ഇട്ടുളകേനാള്ളണളമനനാണയ്.   മഹനാഭനാരതന്നും
എനപറയനതുന്നും  രനാമനായണന്നും  എനപറയനതുളമനാളക്ക  പുരനാണഗ്രനങ്ങളനാണയ്.
അതയ് എലനാകപരുന്നും ഉള്ളക്കനാളനതനാണയ്. നമ്മള് എലനാകപരുന്നും അതയ് കകേട്ടുപഠനിച്ചതയ്,
അമ്മമനാരുകടെയന്നും മുതശനിമനാരുകടെയന്നും മടെനിയനില് കേനിടെനയ് അവരുളടെ ചുണ്ടുകേളനില്നനിനയ്
നമ്മുളടെ  കേനാതുകേളനികലയയ്  ഉതനിരനവസ്പീണ  വനാക്കുകേള്  കകേടനിടനാണയ്.  അവരനാരുന്നും
പണനിതരനായനിരുനനില,  നനിരക്ഷരരനായനിരുന,  തലമുറകേളനില്നനിനയ്  തലമുറകേളനികലയയ്
കകേമനാറ്റെന്നും  ളചെയ്യളപട  കേഥകേളനാണയ്.  നമ്മള്  മടെനിയനില്  കേനിടെക്കുകമനാള്  നമ്മുളടെ
മുടെനിയനിലൂളടെ  വനാത്സലര്യതനിളന്റെ  വനിരലകേള്  ഓടെനിച്ചയ്,  നമ്മകളനാടെയ്  പറഞതനനിരുന
കേഥകേള്,  നമ്മള്  വലതനായകപനാള്  അതനിളന്റെ  കവളറ  വര്യനാഖര്യനാനങ്ങള്  വനായനിച്ചുകേനാണുന്നും.
പകക്ഷ  അതനിളന്റെ  അടെനിസ്ഥനാനന്നും  എനപറയനതയ്  അമ്മമനാരുന്നും  മുതശനിമനാരുന്നും
പറഞതന  കേഥകേളനാണയ്.  മഹനാഭനാരതതനിനന്നും  രനാമനായണതനിനന്നും  എത്രമനാത്രന്നും
വര്യനാഖര്യനാനന്നും ഇന്തര്യയനിലണയ്.  സസ്പീതയളടെ പനിതനാവനാണയ് രനാവണന് എനനാണയ് വടെകക്ക
ഇന്തര്യയനില്  ഒരു  രനാമനായണതനില്  പറയനതയ്.  വര്യതര്യസമനായ  കേഥകേളുണയ്.
മഹനാഭനാരതതനിളന്റെ വര്യതര്യസമനായ കവരഷന്സണയ്.  കേരണ്ണളന പ്രധനാന കേഥനാപനാത്രമനാക്കനി
മറനാഠനി കനനാവലനിസനായ ശേനിവനാജനി സനാവന്തനിളന്റെ അതനിമകനനാഹരമനായ കനനാവലണയ്.  

ളപ്രനാഫ  .    ളകേ  .    യ  .    അരുണന്:  സര,  കപനായനിന്റെയ്  ഓഫയ് ഓരഡര.....  വയലനാര
രനാമവരമ്മയളടെ രനാവണപുത്രനി  എനപറഞയ്  ഒരു കേവനിതയണയ്,  സസ്പീത രനാവണളന്റെ
പുത്രനിയനാളണനനാണയ് പറയനതയ്. മഹനാഭനാരതളത സന്നുംബനനിച്ചനാളണങനില് കവദവര്യനാസന്
എഡനിറ്റെര എന നനിലയനാണയ്.  

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശേന്: സര, എളന്റെ പ്രസന്നുംഗന്നും തടെസളപടുതനാന് കപനായനിന്റെയ്
ഓഫയ്  ഓരഡര   ഉനയനിക്കുനതയ്  ശേരനിയല.  ഞനാന്  അവസനാനനിപനിക്കുകേയനാണയ്.
അങ്ങളന പല കവരഷന്സണയ്.  സനി.  രനാജകഗനാപനാലനാചെനാരനിയളടെ  മഹനാഭനാരതമുണയ്,
പനി. ളകേ. ബനാലകൃഷ്ണളന്റെ  കവളറനാരു കവരഷനണയ്.  കന്തനികയയന്നും സസ്പീകേഥനാപനാത്രങ്ങകളയന്നും
ഉള്ളപടുതനിയള്ളതനാണയ് അതയ്.  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  ബനി. സനര്യയളടെ ഇതളുകേള് എന
കനനാവലണയ്, കേമരനാമനായണമുണയ്, അങ്ങളന  ധനാരനാളമുണയ്.   എന്നും. ടെനി. വനാസകദവന്
നനായരുളടെ രണനാമൂഴന്നുംകപനാളല   ധനാരനാളമുണയ്.  എലനാ മലയനാളനികേള്ക്കുന്നും അളതനാളക്ക
ഇഷ്ടവമനാണയ്.  നമ്മളളലനാന്നും  വനായനിക്കുനവരനാണയ്,  ഒരു  സനിനനിമയളടെ  കപരയ്
നനിശ്ചയനിക്കുകമനാള്കപനാലന്നും  അതയ്  പനാടെനില  എനള്ള  രസ്പീതനിയനില്  സന്നുംസനാരനിക്കുന
നനാടെനായനി  കകേരളന്നും  മനാറുകേയനാണയ്.   നനിങ്ങള്  ശദനിക്കണന്നും,  അതരന്നും  ആളുകേള്ക്കയ്
അവസരമുണനാക്കനിളക്കനാടുക്കനാന്  പനാടെനില  എന  വനിനസ്പീതമനായ  അഭര്യരത്ഥനയനാണയ്
എനനിക്കുള്ളതയ്.  
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ശസ്പീ  .    എ  .    എന്നും  .    ആരനിഫയ്:   സര,   ഞനാന്  കചെനാദനിക്കനാന്  വനതയ്  അങ്ങയ്
പറഞളകേനാണനിരനിക്കുന വനിഷയന്നും തളനയനാണയ്.  കനരളത മുസസ്പീങ്ങള്ക്കുന്നും നമ്മുളടെ
കക്ഷത്രങ്ങളനിലള്ള  വരുമനാനന്നും   നല്കനളവനതനിളനക്കുറനിച്ചുള്ള  വനിഷന്നും  കേലരന
പ്രചെരണന്നും നടെത്തുന,  അങ്ങളന പറയനതനില് ളതറ്റെനിളലന കതനാനന  ശേശേനികേല
ടെസ്പീച്ചരമനാര,  അങ്ങളന  പറയനതനിളനതനിരനായനി  അങ്ങയ്  ഉയരതനിയ  വനാദഗതനികേള്
അകങ്ങയറ്റെന്നും അഭനിനനനനാരഹമനാണയ്.  അതനിളന്റെ ഏറ്റെവന്നും ഒടുവനിലകതതനാണയ് ഞനാന്
ഇകപനാള്  പറയനാന്  വനതയ്.  രണനാമൂഴന്നും  സനിനനിമയനാക്കുകമനാള് മഹനാഭനാരതന്നും  എനകപരു
സസ്വസ്പീകേരനിക്കനാന് പനാടെനിളലനസ്തു  പറഞളകേനാണയ് കേടുത വനിഷന്നും ചെസ്പീറ്റെനാന് തുടെങ്ങനിയതയ്
ശദനിയനില്ളപടനിട്ടുകണനാ എനള്ളതയ് പറയനാനനാണയ് ഞനാന് ഉകദ്ദശേനിച്ചതയ്. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന്:  സര,  ഇളതനാളക്ക  വളളര  ഗമൗരവകേരമനായ
വനിഷയമനാണയ്.  നമ്മുളടെ സനാമൂഹര്യനാന്തരസ്പീക്ഷതനില്, നമ്മുളടെ സനാന്നുംസ്കനാരനികേനാന്തരസ്പീക്ഷതനില്,
നമ്മള് വളളര മകതതരതസ്വന്നും ഉളണനഭനിമനാനനിക്കുന കകേരളതനില്,  ആദര്യന്നും ഇതരതനില്
പ്രചെരണമുണനായകപനാള്  ഞങ്ങളളലനാന്നും  തസ്പീരത്തുന്നും  അവഗണനിച്ചു.  ഞങ്ങള്  ഇതയ്
കമന്ഡയ് ളചെയനില,  കേനാരണന്നും ഇങ്ങളനയള്ള സന്നുംഭവങ്ങളളനാനന്നും കകേരളതനില് ഒരു
കേനാരണവശേനാലന്നും  കവരുപനിടെനിക്കനില എനള്ള വനിശേസ്വനാസമനായനിരുന നമ്മളള നയനിച്ചതയ്.
പളക്ഷ  കേഴനിഞ  തകദ്ദശേഭരണ  ളതരളഞടുപയ്  പ്രമനാണനിച്ചയ്  വസ്പീടുകേള്  കേയറനിയനിറങ്ങനിയ
കപനാഴനാണയ്  ഇതരന്നും  കേനാരര്യങ്ങള്ക്കയ്  കവരുകേളുണനായനി  എനയ്  കബനാദര്യളപടതയ്.  ആ
ളതരളഞടുപയ്  കേഴനിഞവന  ഉടെന്തളനയനാണയ് നനിയമസഭയനില്  ഇതയ്  അവതരനിപനിച്ചയ്
അതനിനള്ള കൃതര്യമനായ മറുപടെനി ലഭര്യമനാക്കനാന് കേഴനിഞതയ്. അതുളകേനാണയ് കക്ഷത്രങ്ങളുമനായനി
ബനളപടയ്  ഇതരന്നും  കേനാരര്യങ്ങള്  ളചെയകമനാള്  കകറക്കൂടെനി  സൂകത  കവണന്നും.
നനിലവനിലള്ള കേമ്മനിറ്റെനികേള് പനിരനിച്ചുവനിടയ് നനിങ്ങളുളടെ ആളുകേളള നനിയമനിക്കനാന് ആഗ്രഹമുണനാകന്നും,
പളക്ഷ അതനിനള്ള സമയവന്നും സനരഭവന്നും അകപനാഴള്ള മലബനാറനിളല സനാമൂഹനികേനാന്തരസ്പീക്ഷവന്നും
മനസനിലനാക്കണന്നും.  ഇകപനാള്  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡയ്  നനനാക്കനാകനനാ  അളലങനില്
കക്ഷത്രങ്ങള്  നനനാക്കനാകനനാ  ഉള്ള  വലനിയ  പുകരനാഗമനപരമനായ  അളലങനില്
വനിശേസ്വനാസപരമനായ  ഒരു  നടെപടെനിയനാണയ്  ഇളതനയ്  നമുക്കയ്  പറയനാന്  കേഴനിയകേയനില.
അങ്ങളനയനാളണങനില്  മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനില്  വളളര  ഗമൗരവകേരമനായ
പ്രശ്നങ്ങളുണയ്.  അവനിളടെ  കകേനാമണ് ഫണനില. തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനില്
1239  കക്ഷത്രങ്ങളുള്ളതനില് വരുമനാനമുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളുളടെ  പണന്നുംകൂടെനി  ഉപകയനാഗനിച്ചയ്
ളകേനാണനാണയ്  ബനാക്കനിയള്ള  കക്ഷത്രങ്ങളുളടെ  ളചെലവയ്  നടെത്തുനതയ്.  ശേബരനിമലയനില്
നനിളനനാളക്ക  ലഭനിക്കുന  വരുമനാനന്നും  ഉപകയനാഗനിച്ചുളകേനാണനാണയ്  ബനാക്കനിയള്ള
കക്ഷത്രങ്ങളനില് നനിലവനിളക്കയ് ളതളനിയനിക്കുനതയ്.  അതുകപനാളല ഒരു കകേനാമണ് ഫണയ്
മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിനനില.  അവനിളടെ  ലനാഭതനികലനാടുന  കക്ഷത്രങ്ങളുളടെ
വരുമനാനളമടുതയ്  നനിവൃതനിയനിലനാത  കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കയ് നല്കേനാന്  കേഴനിയനാത
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സനാഹചെരര്യമനാണയ്.  അവനിളടെ ജസ്പീവനക്കനാരനില,  ലഭനിക്കുന ശേമളന്നും വളളര തുച്ഛമനാണയ്.
കകേരളതനില് ഏറ്റെവന്നും ദയനസ്പീയമനായ സനാഹചെരര്യതനില് കജനാലനി ളചെയയ് ജസ്പീവനിക്കുനവര
ആരനാണയ്?  കനരകത  കേയര  ളതനാഴനിലനാളനികേളനായനിരുന.  ശസ്പീ.  അടര  പ്രകേനാശേയ്
മനനിയനായനി വനകപനാള്  110  രൂപയനായനിരുന കവതനന്നും.  അത്രയന്നുംകപനാലന്നും പണന്നും
മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിളല  ജസ്പീവനക്കനാരക്കുന്നും  അവനിളടെ  കജനാലനിളയടുക്കുന
ആളുകേള്ക്കുന്നും   ലഭനിക്കുനകണനാ?  60 രൂപ  ശേമളതനിനയ് കജനാലനി ളചെയനവരുണയ്.
ഞനാളനനാരനിക്കല് പറഞ, കേരനിപുരണ മുണ്ടുമനായനി,  പനിഞനിയ വസവമനായനി, കതനാളനില്
അമലതനില്  നനിനയ്  കേനിട്ടുന  ഈ  പടെകച്ചനാറയ്  ഒരു  ഇലക്കസ്പീറനിടയ്  മൂടെനി,  വസ്പീടനില്
അതനിനകവണനി  കേനാതനിരനിക്കുന  കഞങ്ങളുളടെ  അടുകതയയ്  ളകേനാണ്ടുകപനാകന
എത്രകയനാ കക്ഷത്രന്നും ജസ്പീവനക്കനാരുണയ്.  അതുളകേനാണയ്  ജസ്പീവനിക്കുന എത്രകയനാ പനാവങ്ങള്,
ഞനാന് പറയന ഞങ്ങളുളടെ ഭരണകേനാലത്തുന്നും പരനിഹനാരളമനാനന്നും ഉണനായനിടനില,  കകറ
കേനാരര്യങ്ങള് ളചെയ.  പകക്ഷ നമുക്കയ് ഗമൗരവതരമനായനി,  മനഷര്യരനായനി ജസ്പീവനിക്കനാനള്ള
അവകേനാശേന്നും അവരക്കുന്നുംകൂടെനി  ളകേനാടുക്കകണ?  അതരന്നും ഗമൗരവതരമനായ തസ്പീരുമനാനങ്ങളനികലക്കയ്
അങ്ങയ്  കപനായനാല് അങ്ങകയയന്നും  ഈ  സരക്കനാരനിളനയന്നും  ഞങ്ങള് അഭനിനനനിക്കുന്നും,
അതനിളന്റെകൂളടെ ഞങ്ങളുണനാകന്നും.  പകക്ഷ ഇകപനാള് ളചെയതയ് അനസ്പീതനിയനാണയ്,  അധരമ്മമനാണയ്,
ളചെയ്യനാന് പനാടെനിലനാതതനാണയ്. അതുളകേനാണയ് ഞനാന് ഈ ബനിലനിളന എതനിരക്കുന.

സഹകേരണവന്നും  വനികനനാദസഞനാരവന്നും  കദവസസ്വവന്നും  വകപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    കേടെകേന്നുംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന്):  സര,  മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡുമനായനി
ബനളപടയ്   ഇവനിളടെ  ബഹുമനാനളപട  അന്നുംഗങ്ങള്  ഉനയനിച്ച കേനാരര്യങ്ങള് വളളര
ഗമൗരവകതനാടുകൂടെനി  പരനികശേനാധനികക്കണതനാണയ്.  മലബനാര  കദവസസ്വതനിളന്റെ  അവസ്ഥളയ
സന്നുംബനനിച്ചയ്  അന്നുംഗങ്ങള്  പ്രകേടെനിപനിച്ചനിട്ടുള്ള  ളപനാതുവനായ  വനികേനാരകതനാടെയ്  ഞനാന്
കയനാജനിക്കുകേയനാണയ്. തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര,  ളകേനാച്ചനി,  ഗുരുവനായൂര, കൂടെല്മനാണനികേര്യന്നും എനസ്പീ
കദവസസ്വന്നും കബനാരഡുകേളളകപനാളലയല മലബനാര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിളന്റെ നടെതനിപയ്.
1951-ളല  എച്ചയ്.ആര.&സനി.ഇ  XIX-ാംമദനാസയ്  ആക്ടയ്  (The  Madras  Hindu
Religious and Charitable Endowments Act, 1951)-ളല ളസക്ഷന് 12 പ്രകേനാരന്നും
മലബനാര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിനയ് കേസ്പീഴനില് കേനാസരകകേനാഡയ്, തലകശരനി, കകേനാഴനികക്കനാടെയ്,
മലപ്പുറന്നും,  പനാലക്കനാടെയ് എനസ്പീ ഡനിവനിഷനകേളനിലനായനി  5  ഏരനിയനാ കേമ്മനിറ്റെനികേളുണയ്.  ഇവനിളടെ
വളളര പരനിണനിതപ്രജരനായനിട്ടുള്ള അന്നുംഗങ്ങള്, ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശേളനകപനാലള്ള
ആളുകേള്,  കേനാരര്യങ്ങളളനാളക്ക നനനായനി പഠനിച്ചയ്  പറയനവരനാണയ്.  പകക്ഷ ഈ പ്രനാവശേര്യന്നും
അതയ് ശദനിച്ചനില എനയ് കതനാനന.  ഒരു 'Erratum' പുറളപടുവനിച്ചതയ് അങ്ങയളടെയന്നും
ഇവനിളടെ  ആരുകടെയന്നും  ശദയനില്ളപടനിടനിളലനയ്  കതനാനന.  ബുള്ളറ്റെനിന്  ഭനാഗന്നും-2,
(നമര 202) 2017  ഏപ്രനില്, 24-ാം തസ്പീയതനി   ഈ  ഓരഡനിനന്സയ് വരുനതനിനയ്
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തുടെരച്ചയനായനി ഒരു ളചെറനിയ പനിശേകേയ്, നനിയമ വകപനിനയ്  സന്നുംഭവനിച്ച ളതറ്റെയ് തനിരുതനിളക്കനാണയ്
ഒരു  Erratum  പുറളപടുവനിച്ചനിട്ടുണനായനിരുന.  അതയ്  ശദനിക്കനാതതുളകേനാണനാണയ്.
നനിങ്ങള്  കഭഭഗതനിയനായനി ളകേനാണ്ടുവനതയ്,  ഓകരനാ പ്രനാകദശേനികേ കേമ്മനിറ്റെനിയനിലന്നും സരക്കനാര
നനിയമനിക്കുന  7  അന്നുംഗങ്ങള്  ഉണനായനിരനിക്കുനതനാണയ്  എന  ഒറ്റെ  വനാചെകേമനാണയ്.
നനിങ്ങള്  കവളറനാനന്നും  ളകേനാണ്ടുവനനില.   അതയ്  മനസനിലനാക്കനാളതയനാണയ്  ഇവനിളടെ
ഒച്ചവച്ചതുന്നും ബഹളമുണനാക്കനിയതുന്നും.  അതയ് മനസനിലനാകക്കണതനായനിരുന. 

ശസ്പീ  .    വനി  .  ഡനി  .    സതസ്പീശേന്: സര,  അതയ്  ഈ  ബനിലനില്  തളനപറയനണയ്,
1951 -ളല ആക്ടനിളന്റെ 13-ാം വകപയ്....

ശസ്പീ  .    കേടെകേന്നുംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്: സര,  ഈ ആക്ടനിളല  13-ാം വകപയ്  (1)-ാം
ഉപവകപയ്  "ഓകരനാ  പ്രനാകദശേനികേ  കേമ്മനിറ്റെനിയനിലന്നും  സരക്കനാര  നനിയമനിക്കുന  ഏഴയ്
അന്നുംഗങ്ങള്  ഉണനായനിരനിക്കുനതനാണയ്"  എനനാണയ്.   2008-ല്  ളകേനാണ്ടുവന
വര്യവസ്ഥയനസരനിച്ചയ്  ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനിയളടെ  കേനാലനാവധനി   മൂനയ്  വരഷമനായനിരുന.
...(ബഹളന്നും)... 

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശേന്: സര, കപനായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓരഡര.. 

മനി  .   സസ്പീക്കര: കപനായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓരഡര അനവദനിച്ചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന്:  സര,  ഇതയ്  സരക്കുകലറ്റെയ്  ളചെയ  ബനിലനാണയ്.
അളമന്റെയ് ളചെയന ഭനാഗന്നും ആദര്യന്നും സരക്കുകലറ്റെയ് ളചെയന ബനിലനിലണനാകന്നും, നനിലവനിളല
ബനിലനിളല എക്സൈയ്ട്രേനാക്ടുമുണനാകന്നും.  അതനസരനിച്ചയ് ആ ബനിലനിളന്റെ  4-ാംകപജനില്  13-ാം
ക്കളനാസനാണയ്  ഇവനിളടെ  കഭദഗതനി  വരുത്തുനതയ്.  ആ  13-ാം  വകപനിളന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകപനില്  "ഓകരനാ  പ്രനാകദശേനികേ  കേമ്മനിറ്റെനിയനിലന്നും  സരക്കനാര  നനിയമനിക്കുന
തനാളഴപറയന അന്നുംഗങ്ങള് ഉള്ളപടനിരനികക്കണതനാണയ്' എനനാണയ് പറയനതയ്.  അതനായതയ്
(എ)  മുതല്  (എഫയ്)  വളര  സ്ട്രേക്ച്ചറനിളനക്കുറനിച്ചുള്ള  കൃതര്യമനായ  വനിവരവമുണയ്.
7  അന്നുംഗങ്ങള് എനതയ് ളവറുളത പറഞനിരനിക്കുകേയനാളണനയ് അങ്ങയ് പറയനതനില്
എന്തയ്  അരത്ഥമനാണുള്ളതയ്;  അതയ്  ഓരഡറനിലനാകണനാ?  ഇവനിളടെ  സരക്കുകലറ്റെയ്  ളചെയ
ബനിലനിലള്ള  കേനാരര്യന്നും  ഇളലനയ്  ബഹുമനാനളപട  മനനി  പറഞനാല്  എങ്ങളന
ശേരനിയനാകന്നും?  

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ബഹുമനാനളപട മനനി വനിശേദസ്പീകേരനിക്കുന്നും.

ശസ്പീ  .    കേടെകേന്നുംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്: സര,  ഒരു കപനാരനായ്മ ഞനാന് ചൂണനിക്കനാണനിച്ചതനാണയ്.
ആ കപനാരനായ്മ കബനാദര്യളപടകപനാള്, നനിയമ വകപനിനയ് പറ്റെനിയ പനിശേകേയ് കബനാദര്യളപടകപനാള്
തളന അതനിളന്റെ erratum (ശുദനിപത്രന്നും) പുറളപടുവനിച്ചനിട്ടുണനായനിരുന.  
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ശസ്പീ  .    അടര  പ്രകേനാശേയ്:  സര,  ഇതയ്  ഇവനിളടെ  കനരകത  ഞനാന്
പറഞകേഴനിഞതനാണയ്.

മനി  .   സസ്പീക്കര:  മനനി ശുദനിപത്രന്നും സമരപനിച്ചു എനനാണയ് പറഞതയ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന്:  സര,  അങ്ങയ്  ഇക്കനാരര്യന്നും  ഇവനിളടെ  ആരുന്നും
പറഞനിളലനനാണയ് പറഞതയ്.

ശസ്പീ  .    കേടെകേന്നുംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്:  സര,  പടനികേജനാതനി  ഒനയ്,  പടനികേവരഗ്ഗന്നും  ഒനയ്
എളനനാളക്ക കനരകതയണനായനിരുനതയ് ശേരനിയല എനനാണയ് ഞനാന് പറഞതയ്. 

ശസ്പീ  .   അടര പ്രകേനാശേയ്: സര, പടനിജനാതനി/പടനികേകഗനാത്രവരഗ്ഗന്നും എനനാണുണനായനിരുനതയ്.

ശസ്പീ  .    കേടെകേന്നുംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്: സര, ഞനാന് പറകഞനാളട, 2008-ല് ഞങ്ങള്
അവതരനിപനിച്ച  നനിയമതനില്  7  അന്നുംഗങ്ങളുള്ള  ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനിയളടെ  ഘടെന
തനാളഴപറയന പ്രകേനാരമനായനിരുന :

ഹനിന്ദു തതസ്വജനാനനി  -1,   സനാമൂഹര്യ പരനിഷ്ക്കരതനാവയ്  -1,  ഉപകദശേകേ സമനിതനി
പ്രതനിനനിധനി  -1,  പടനികേജനാതനി/പടനികേകഗനാത്രവരഗ്ഗ  സമുദനായ  പ്രതനിനനിധനി  -1,  വനനിത  -1,
മറ്റുള്ളവരനില്നനിനന്നും - 2 പ്രതനിനനിധനികേള്.

എനനാല്  നനിങ്ങളുളടെ  10-11-2012-ളല  59-ാം  നമര  ഓരഡനിനന്സനിലൂളടെ
ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനികേള്ക്കുണനായനിരനികക്കണ  കമല്പറഞ  ജനപ്രനാതനിനനിധര്യവന്നും
പങനാളനിതവന്നും ഒഴനിവനാക്കുകേയന്നും ഏരനിയനാ കേമ്മനിറ്റെനികേളുളടെ കേനാലനാവധനി 3 ളകേനാലതനില്
നനിനയ്  2  ളകേനാലമനാക്കനി  കറയ്ക്കുകേയന്നും  ളചെയ.   ഇതനാണയ്  സന്നുംഭവനിച്ചതയ്.  പ്രകതര്യകേനിച്ചയ്
ഇതുകപനാലള്ള  പടനികേളയനാനന്നും  തയ്യനാറനാക്കനി  നനിങ്ങള്  പറഞനിരുനനില.  ഏഴയ്
അന്നുംഗങ്ങളള  മനാത്രകമ  പറഞനിരുനള.  ഇകപനാള്  ...(ബഹളന്നും)..  മൂനയ്  വരഷന്നും
എനതയ് രണനാക്കനി.

മനി  .   സസ്പീക്കര:  അകദ്ദഹന്നും പറയളട.... (ബഹളന്നും)...

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന്: സര,  നനിയമസഭനാ കലബറനിയനില് നനിനന്നും ഏറ്റെവന്നും
കലറ്റെസയ് ആയനി  ലഭനിച്ച ആക്ടയ്  അനസരനിച്ചനാണയ് ഞനാന് സന്നുംസനാരനിക്കുനതയ്. ഇളതലനാന്നും
കനനാക്കനിതളനയനാണയ് നനിയമസഭയനില് പ്രസന്നുംഗനിക്കുനതയ്.

ശസ്പീ  .    കേടെകേന്നുംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന്:  സര,  മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിളന്റെ
കേസ്പീഴനിലള്ള കക്ഷത്രങ്ങളനില് ളസക്ഷന് 39  പ്രകേനാരന്നും നനിയമനിക്കളപടുന പനാരമകരര്യതര
ട്രേസനിമനാരുളടെ  കേനാലനാവധനി  നനിലവനിലള്ള  അഞയ്  വരഷതനില്നനിനയ്  2012-ല്  രണയ്
വരഷമനായനി കറയ്ക്കുകേയണനായനി.  അകതനാളടെനാപന്നുംതളന തല്സമയന്നും ചുമതലവഹനിച്ചനിരുന
മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിളന്റെ  കേസ്പീഴനിലള്ള  എലനാ  ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനികേളളയന്നും
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പനാരമകരര്യതര  ട്രേസനിമനാളരയന്നും  യ.ഡനി.എഫയ്.  പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.  പനിനസ്പീടെയ്  കമല്പറഞ
കഭദഗതനി ഓരഡനിനന്സയ് പല കവളകേളനിലനായനി പുതുക്കുകേയന്നും അവസനാനന്നും 3-12-2014-നയ്
2014-ളല  ആക്ടയ്  (2)  പ്രകേനാരന്നും  നനിയമകഭദഗതനി  നനിലവനില്  വനകപനാള്  അഞയ്
ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനികേകളയന്നും  നൂറയ്  കേണക്കനിനയ്  പനാരമകരര്യതര  ട്രേസനികേകളയന്നും  പനിരനിച്ചയ്
വനിടുകേയമുണനായനി.  തുടെരനയ്,  ഐകേര്യജനനാധനിപതര്യ മുനണനി സരക്കനാരനിളന്റെ കേനാലയളവനില്
നനിയമനിക്കളപട ഏരനിയനാ കേമ്മനിറ്റെനികേളുന്നും പനാരമകരര്യതര ട്രേസനിമനാരുന്നും  നനാളനിതുവളരയന്നും
തുടെരനയ് വരനികേയനായനിരുന.  എനനാല് ആ ഏരനിയനാ കേമ്മനിറ്റെനികേളനില്  ഹനിന്ദുമതതനില്
ഉള്ളപട വനിവനിധ കമഖലകേളനിലള്ളവരക്കയ് കവണ രസ്പീതനിയനില് പ്രനാതനിനനിധര്യമനിളലനയ്
കബനാദര്യളപടതനിളന്റെ  പശ്ചനാതലതനിലനാണയ്  കഭദഗതനി  ളകേനാണ്ടുവനതയ്.  എന്തനിളന്റെ
അടെനിസ്ഥനാനതനിലനാളണനയ്  അങ്ങയ്  കചെനാദനിക്കുകേയണനായനി.  എലനാ  വനിഭനാഗതനിനന്നും
കവണത്ര പ്രനാതനിനനിധര്യമനില.  ആ പശ്ചനാതലതനിലനാണയ്  ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനിയളടെയന്നും
പനാരമകരര്യതര  ട്രേസനിമനാരുളടെയന്നും  കേനാലനാവധനി  നനാലവരഷമനാക്കനിളക്കനാണ്ടുന്നും  ഏരനിയ
കേമ്മനിറ്റെനിയളടെ  അന്നുംഗസന്നുംഖര്യയനില്  യനാളതനാരു  മനാറ്റെവന്നും  വരുതനാളതയന്നും  ആയതനിളന്റെ
ഘടെനയനില് ഒരു പടനികേജനാതനി/പടനികേവരഗ്ഗന്നും, ഒരു വനനിതനാ അന്നുംഗന്നും, ഒരു ദനാരശേനനികേന്
അളലങനില് കക്ഷത്രകേലകേളനിലന്നും സനാഹനിതര്യതനിലന്നും പ്രനാവസ്പീണര്യമുള്ളവര എനനിവരക്കുപുറകമ
മറ്റെയ്  നനാലയ്  സനാധനാരണ വനിഭനാഗങ്ങളുന്നും ഉള്ളപടുതനിയതയ്.  ഇതനില് ഏതയ് വനിഭനാഗവമനാകേനാന്നും.
നനാലയ് വനിഭനാഗതനിനന്നും  പ്രനാതനിനനിധര്യന്നും നല്കേനിളക്കനാണനാണയ് 2017-ളല (2)-ാം നമര
ഓരഡനിനന്സയ്  നനിലവനില്  വനതയ്.  ഈ  ഓരഡനിനന്സയ്  വനകതനാടുകൂടെനി  മലബനാര
കമഖലയനിളല കദവസസ്വങ്ങളുളടെ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കനാളകേ തനാളപനിഴ വന അളലങനില്
ഉത്സവങ്ങള് നടെതനാന് കേഴനിയനാളതനാരു അവസ്ഥയണനായനി,  ഇളതലനാന്നും ബനി.ളജ.പനി.-ക്കനാര
വലനാളത മുതളലടുത്തു എളനനാളക്ക ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശേന് ഉനയനിക്കുകേയണനായനി.
ഞനാന് കദവസസ്വന്നും വകപനിളന്റെ മനനിയനാണയ്.  ഞനാന് മലബനാര കമഖലയനിലള്ള ധനാരനാളന്നും
കക്ഷത്രങ്ങളനിലന്നും  ഉത്സവങ്ങളനിലന്നും  പളങടുതനിട്ടുള്ള  ഒരനാളനാണയ്.  അവനിളടെളയനാളക്ക
ഉത്സവങ്ങള് നടെത്തുനതനിനയ്  ഒരു പ്രശ്നവന്നും വനനിടനില.  ഏളതങനിലന്നും  ഒരു അമലതനില്
ഉത്സവനടെതനിപ്പുമനായനി ബനളപടയ് എളന്തങനിലന്നും പ്രശ്നങ്ങള് വനതനായനി  സരക്കനാരനിളന്റെ
ശദയനില്ളപടനിടനില.  മനാത്രമല,  3-2-2017-ല്  ഓരഡനിനന്സയ്  നനിലവനില്  വനതുമുതല്
ഏരനിയനാ കേമ്മനിറ്റെനിയളടെ അഭനാവതനില് നനിയമതനിളല 19 3(b) വകപ്പുപ്രകേനാരന്നും ഏരനിയനാ
കേമ്മനിറ്റെനിയളടെ ചുമതല അതനാതയ് അസനിസന്റെയ് കേമ്മസ്പീഷണരമനാരക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിനനാല്
ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനി  ഇലനാതനായതുമൂലന്നും  യനാളതനാരു  ഭരണസന്നുംഭനവന്നും  ഉണനായനിടനില
എനള്ളതയ്  ബഹുമനാനളപട  അന്നുംഗന്നും  മനസനിലനാക്കണന്നും.  ട്രേസനിമനാരുളടെ  ചുമതല
സന്നുംബനനിച്ചയ്   പകേരന്നും  സന്നുംവനിധനാനന്നും  ഏരളപടുത്തുനതുവളര  അതനാതയ്  ട്രേസനി  കബനാരഡയ്
ളചെയരമനാന്മനാരക്കയ് ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  സനാധനാരണയനായനി ഇക്കനാരര്യങ്ങളളലനാന്നും
അങ്ങയ് മനസനിലനാക്കനി സന്നുംസനാരനിക്കുന ഒരനാളനാണയ്.  ഇനയ് കേനാരര്യങ്ങള് മനസനിലനാക്കനാളതയനാണയ്
സന്നുംസനാരനിച്ചതയ്. എക്സൈനികേഡ്യൂടസ്പീവയ് ഓഫസ്പീസരമനാര എലനാ കക്ഷത്രങ്ങളനിലന്നും ഇളലനയ് അങ്ങയ്
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സൂചെനിപനിക്കുകേയണനായനി;  അതയ് ശേരനിയനാണയ്.  എക്സൈനികേഡ്യൂടസ്പീവയ് ഓഫസ്പീസരമനാരുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളനില്
അവരുന്നും  പനാരമരര്യ  ട്രേസനിമനാര  ഭരനിക്കുന  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  അങ്ങളനയന്നും  ഇവ
രണ്ടുമനിലനാത  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  പുതനിയ  ട്രേസനി  കബനാരഡയ്  നനിലവനില്  വരുനതുവളര
നനിലവനിലള്ള ട്രേസനി കബനാരഡയ് ളചെയരമനാനനാളര ഭരണച്ചുമതലയനില് നനിലനനിരത്തുകേയന്നും
ളചെയനിട്ടുണയ്.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന്:  സര,  ഞനാന് പറഞ കപനായനിന്റെനിനയ് അങ്ങയ് മറുപടെനി
നല്കേനിയനില.  ളഫബ്രുവരനി 3-ാം തസ്പീയതനി,  ഒരു ഉത്സവ  കേനാലതനിനയ് ളതനാട്ടുമുമയ്, ഒരു
ഏരനിയ കേമ്മനിറ്റെനിയളടെ  ചെനാരജയ്  കേമ്മസ്പീഷണരക്കയ്  നല്കേനിയതയ്  എന്തനിനനാണയ്?  കേമ്മസ്പീഷണര
ചെനാരജയ്   വഹനിച്ചനാല്,  നമ്മുളടെ  സന്നുംസ്ഥനാനതയ്  ഏറ്റെവന്നും  കറവയ്  ജസ്പീവനക്കനാരുള്ള  കദവസസ്വന്നും
കബനാരഡനാണനിതയ്;   ഏറ്റെവന്നും കമനാശേമനായനി ളചെയ്യനാന്   കേഴനിയന ആളുകേള്  കറവള്ള
സമയമനാണയ്.  എന്തുളകേനാണനാണയ്   ളഫബ്രുവരനിയനില്  ഈ  പണനി  ളചെയതയ്?  എന്തയ്
അതര്യനാവശേര്യമനായനിരുന  ഉണനായനിരുനതയ്?

ശസ്പീ  .    കേടെകേന്നുംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്:  സര,  ളഫബ്രുവരനി  3  എളനനാളക്ക കചെനാദനിക്കുനതയ്
ആവശേര്യമനിലനാത കചെനാദര്യങ്ങളനാണയ്. സരക്കനാരനിളന സന്നുംബനനിച്ചയ് ഒരു ഭരണസന്നുംഭനമുണനാകേനാന്
പനാടെനില എനതനാണയ്.  മലബനാര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിളന്റെ കേസ്പീഴനില്  1357  കക്ഷത്രങ്ങളുന്നും
6547  ജസ്പീവനക്കനാരുമുണയ്.  കക്ഷത്രങ്ങളനിളലനാനന്നുംതളന ഉത്സവകേനാലതയ്  യനാളതനാരു
പ്രശ്നവന്നും ഉണനായനിടനില.  ബഹുമനാനളപട ളമമര ധരനിച്ചനിരനിക്കുനതുകപനാളല,  ഏരനിയനാ
കേമ്മനിറ്റെനി  ളമമരമനാളരനാനമല  ഉത്സവന്നും  നടെത്തുനതയ്.  കക്ഷത്രതനിളല  ഉപകദശേകേ
സമനിതനിയന്നും  ഉത്സവ കേമ്മനിറ്റെനിയന്നും  കക്ഷത്ര ഭരണസമനിതനിയന്നും   കചെരനനാണയ്  ഉത്സവന്നും
നടെത്തുനതയ്.  അലനാളത ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനി  ളമമരമനാരക്കയ്  ഉത്സവന്നും നടെത്തുനതനിനയ്
യനാളതനാരു കറനാളുമനില; ട്രേസനി  കബനാരഡുന്നും  എലനാവരുന്നും കൂടെനിയനാണയ്  നടെത്തുനതയ്.  ആ
ട്രേസനി കബനാരഡുകേള് ഇകപനാഴന്നും അവനിളടെ തളനയണയ്. യനാളതനാരു പ്രശ്നവന്നും വനനിടനില.
ഉത്സവങ്ങളളലനാന്നും ഏറ്റെവന്നും നനനായനി നടെന. അങ്ങയ് നനനായനി സന്നുംസനാരനിക്കുന ഒരനാളനാണയ്.
ഇനളത അങ്ങയളടെ സന്നുംസനാരന്നും ആളര സഹനായനിക്കനാന്കവണനി ആയനിരുനളവനയ്
അങ്ങയ് ആകലനാചെനിക്കണന്നും. സനാധനാരണഗതനിയനില് ബനി.ളജ.പനി./ആര.എസയ്.എസയ്.കേനാര
പറയനാന് മടെനിക്കുന കേനാരര്യന്നുംകപനാലന്നും ഇവനിളടെ പറഞ. അങ്ങയ് ഇവനിളടെ സന്നുംസനാരനിച്ചതയ്
നനനാകയനാളയനയ്  ഇകപനാള്  പറയണളമനനില,  ഇതയ്  കേഴനിഞയ്  ആകലനാചെനിച്ചനാല്
മതനിയനാകന്നും.  മലപ്പുറന്നും ഇലക്ഷന് കേഴനിഞകപനാള് പറഞ കേനാരര്യന്നും ഞനാന് കവണളമങനില്
ആവരതനിക്കനാന്നും.  മലപ്പുറതയ്  പുഷകേ  ബനാഹ്മണ  സഭയളടെ  സകമ്മളനതനില്
സന്നുംസനാരനിച്ച കേനാരര്യവന്നും പറയനാന്നും.  ഈ വനിഷയങ്ങളനിളലനാളക്ക മറുപടെനി  പറയനതനില്
എനനിക്കയ്  ഒരു  വനിഷമവമനില.  ഇടെതുപക്ഷ  ജനനാധനിപതര്യമുനണനിയളടെ  നയവന്നും
സനി.പനി.ഐ.(എന്നും.)-ളന്റെ സമസ്പീപനവന്നും ഈ സ്ഥലങ്ങളനിളലലനാന്നും വനിശേദസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്.
അളതലനാന്നും  ആവരതനിച്ചയ്  പറയകേ  തളന  ളചെയന്നും.  ഞങ്ങളുളടെ  നനിലപനാടുകേള്
പറയനാന്  യനാളതനാരു വനിഷമവമനില.  
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ശസ്പീ  .    സനി  .    ളകേ  .    നനാണു:  സര,  വളളര  പ്രധനാനളപട  ഒരു  പ്രശ്നളത
സന്നുംബനനിച്ചനാണയ്  പറയനതയ്.  ഇടെതുപക്ഷ ജനനാധനിപതര്യമുനണനി  സരക്കനാര ഭരനിച്ചനിരുന
അവസരതനില്  കകേരളതനിളല  എലനാ  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡുകേള്ക്കയ്  കേസ്പീഴനിലള്ള
കേമ്മനിറ്റെനികേളുന്നും  ട്രേസനികേളുന്നും  ഇതുകപനാളല  ഉത്സവങ്ങള്  നടെതനിയനിട്ടുണയ്.  പല
കക്ഷത്രവനിശേസ്വനാസനികേളുന്നും  വനനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ  കേനാലത്തുന്നും  ഇതുകപനാളല
വളളര മനാതൃകേനാപരമനായനി പ്രവരതനിക്കുകേയണനായനി. ഇതനില് സരക്കനാര ശദനികക്കണ
പ്രധനാന  പ്രശ്നന്നും,  മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിളല  പനാവളപട  ജസ്പീവനക്കനാരുളടെ
ശേമളന്നും വരദനിപനിച്ചു നല്കേണളമനതനാണയ്.  

ശസ്പീ  .    കേടെകേന്നുംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്: സര, അങ്ങളയകപനാളല പരനിണതപ്രജനനായ
ഒരു കനതനാവയ് മലബനാറനിളന്റെ വനികേനാരവനിചെനാരങ്ങളള നനനായനി മനസനിലനാക്കനി   പറയന
കേനാരര്യങ്ങള്  മുഴവന്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കനാന്  ഈ  സരക്കനാരനിനയ്  സനാധനിക്കുന്നും.  അതനിനയ്  ഈ
സരക്കനാരനിനയ് ഒരു വനിഷമവമനില. അതനാണയ് ഈ  സരക്കനാരനിളന്റെ സമസ്പീപനന്നും. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  സര,  അങ്ങയ്  മലബനാറനില്നനിനന്നും  വനനിട്ടുള്ള,
മലബനാറനിളല കക്ഷത്രങ്ങളനില് കപനാകന  ഒരനാളനാളണനയ് എനനിക്കറനിയനാന്നും.  എനനിക്കയ്
കതനാനനതയ്,  കക്ഷത്രങ്ങളളയന്നും  അവനിളടെ  വനകപനാകന ഈശേസ്വരവനിശേസ്വനാസനി  കേളളയളമലനാന്നും
കേനാരര്യമനായനി  സസ്വനാധസ്പീനനിക്കുന,  കവദനനിപനിക്കുന,  അവളര  ചെനിന്തനിപനിക്കുനതനായ  ഒകടളറ
കേനാരര്യങ്ങള്  ചെരച്ചകേളനിലൂളടെ  ഉയരതനിവനിടുനണയ്.  അതയ്  വളളര  ശേരനിയനായനിട്ടുള്ള
കേനാരര്യമനാണയ്.  എനനിക്കയ് ഇക്കനാരര്യതനില് ബഹുമനാനളപട മനനികയനാടെയ് ഒരു അകപക്ഷയണയ്.
ഒറ്റെ  കേനാരര്യന്നും  മനാത്രകമ  എനനിക്കയ്  പറയനാനള,  മറ്റുകേനാരര്യങ്ങളള  സന്നുംബനനിച്ചയ്  ആരയ്
പറഞതനാണയ്  ശേരനിളയനന്നും  ളതളറ്റെനന്നും  ഞനാന്  പറയനനില.  മുമ്പുണനായനിരുന
നനിയമതനില്,  ഇനയ്  വനിതരണന്നും ളചെയനിട്ടുള്ള ബനിലനിളന്റെ  കകേനാപനിയനില്നനിനയ്  ഞനാന്
വനായനിക്കുകേയനാണയ്,  One  member from Scheduled Castes or Scheduled Tribe
Communities; one woman member; one philosopher of Hindu Religion  or
performer of temple art  or a person who has authored works on Hindu
literature; and four other members എനനാണയ്.  രണയ് ളമമരമനാളര നനിയമനിക്കനാനനാണയ്
നനിയമമുണനായനിരുനതയ്.  ഇകപനാഴളത നനിയമതനില് നനിങ്ങള് കചെരതനിട്ടുള്ളതയ്  'four
other members'  എനള്ളതനാണയ്.  ഇതനാണയ് സന്നുംശേയതനിനയ് വകേനല്കന പ്രധനാനളപട
ഒരുവശേന്നും.   കേനാരണന്നും ഇതനിളന മുഴവന് നനിയനനിക്കുന ശേക്തനികേള് കറഞപക്ഷന്നും
ഈശേസ്വരവനിശേസ്വനാസനികേളനായനിരനിക്കണന്നും,  കക്ഷത്രനാരനാധനയനില്  വനിശേസ്വനാസമുള്ള  ആള്ക്കനാരനാ
യനിരനിക്കണന്നും എങനില് മനാത്രകമ കക്ഷത്രങ്ങളുളടെ തനാല്പരര്യങ്ങള്ക്കയ് മുന്ഗണന  നല്കേനി
പ്രവരതനിക്കുകേയള. അതളലങനില് മറ്റെയ് ചെനിലര ചുണനിക്കനാണനിച്ചതുകപനാളല, രനാഷസ്പീയ
ദുഷ്ടലനാക്കയ്  ലക്ഷര്യന്നുംവച്ചുളകേനാണയ്  ചെനില  സ്ഥനാനങ്ങള്   പനിടെനിളച്ചടുതയ്  അളലങനില്
പനിടെനിളച്ചടുക്കനാന്കവണനി നടെക്കുന ശമമനാളണനയ് ജനങ്ങള് ളതറ്റെനിദരനിക്കുന്നും; ഇതനാണയ്
വസ്തുത. ഇക്കനാരര്യതനില് ബഹുമനാനളപട മനനി  ഉറപയ് നല്കേനാന് തയ്യനാറനാകകമനാ? 
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ശസ്പീ  .    കേടെകേന്നുംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന്  : സര,  കക്ഷത്ര  വനിശേസ്വനാസനികേളളയന്നും
കക്ഷത്രനാരനാധനയനില് തനാല്പരര്യമുള്ളവളരയന്നുംതളന നനിയമനിക്കുളമനതനില് അകങ്ങയയ്
യനാളതനാരു സന്നുംശേയവന്നും കവണ.  അവനിശേസ്വനാസനികേളള കക്ഷത്ര ഭരണതനില് പങനാളനികേളനാക്കനാന്
ഞങ്ങള്ക്കയ് യനാളതനാരു ഉകദ്ദശേര്യവമനില.  ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശേന് സന്നുംസനാരനിച്ചകപനാള്
അഷ്ടമനികരനാഹനിണനി കഘനാഷയനാത്രയളടെ കേനാരര്യന്നും പറഞ. നമ്മുളടെ നനാടനില് ആരുന്നും ഈ
കഘനാഷയനാത്ര  നനികഷധനിക്കുകേകയനാ  അതയ്  നടെക്കനാതനിരനിക്കുകേകയനാ  ളചെയനിടനില.
അങ്ങളനയള്ള ഒരു സന്നുംഭവവന്നും ഉണനായനിടനില.  ബനാലകഗനാകലതനിളന്റെ കഘനാഷയനാത്രളയനാളക്ക
നടെതനാന്  കകേരളതനില്  അനവനാദമനിളലന  മടനില്  സന്നുംസനാരനിക്കുനതയ്  വസ്തുതനാപരമല.
വസ്തുതനാപരമലനാത  കേനാരര്യങ്ങള്  നമ്മള്  സന്നുംസനാരനിക്കുനളതന്തനിനനാണയ്.   അത്രമനാത്രകമ
ഞനാന്  അതുസന്നുംബനനിച്ചയ്  പറയനള.  മലബനാറനിലള്ള  1357  കക്ഷത്രങ്ങളനില്
75  ലക്ഷന്നും രൂപയ്ക്കുമുകേളനില് വരുമനാനമുള്ള ളസഷര്യല് കഗ്രഡയ് കക്ഷത്രങ്ങള് ഏകേകദശേന്നും
29 എണ്ണവന്നും 25 ലക്ഷതനിനന്നും 75 ലക്ഷതനിനമനിടെയനില്  വരുമനാനമുള്ള 'എ'  കഗ്രഡയ്
കക്ഷത്രങ്ങള് 38 എണ്ണവന്നും 15 ലക്ഷതനിനന്നും 25 ലക്ഷതനിനമനിടെയനില്  വരുമനാനമുള്ള
'ബനി'  കഗ്രഡയ് കക്ഷത്രങ്ങള്  119  എണ്ണവന്നും  3  ലക്ഷതനിനന്നും  10  ലക്ഷതനിനമനിടെയനില്
വരുമനാനമുള്ള  'സനി'  കഗ്രഡയ്  കക്ഷത്രങ്ങള്  203  എണ്ണവന്നും  3  ലക്ഷന്നും  രൂപ  വളര
വരുമനാനമുള്ള 'ഡനി' കഗ്രഡയ് കക്ഷത്രങ്ങള് 977 എണ്ണവമുണയ്. 1357 കക്ഷത്രങ്ങളനിലനായനി
6547 ജസ്പീവനക്കനാരുണയ്.  അവനിടെളത  കക്ഷത്ര  ജസ്പീവനക്കനാരുളടെ  സ്ഥനിതനി  വളളര
പരനിതനാപകേരമനാണയ്.  അവരുളടെ  പരനിതനാപകേരമനായ  അവസ്ഥ  മനാറ്റെനിളയടുക്കനാന്
മലബനാര കദവസസ്വന്നും നനിയമതനില് സമഗ്രമനായ മനാറ്റെന്നും വരണളമനള്ള ...............

ശസ്പീ  .   സനി  .   ളകേ  .   നനാണു: സര,  മലബനാറനില് ഏകേസ്പീകൃത കദവസസ്വന്നും ളകേനാണ്ടുവരന്
ശമനിച്ചകപനാള് അതയ് നടെനനില. അതനിളന്റെ കേനാരണങ്ങളള സന്നുംബനനിളച്ചനാനന്നും ഞനാന്
പറയനനില.  60  വരഷമനായ  ട്രേനാവന്കൂര  കദവസസ്വതനില്  വളളര  ശേക്തമനായ
സന്നുംഘടെനകേളുന്നും ജസ്പീവനക്കനാരുമുണയ്.  ഇതുതളനയനാണയ് ളകേനാച്ചനിന് കദവസസ്വതനിളന്റെയന്നും
അവസ്ഥ.  മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  പുതനിയതനായനി  രൂപന്നുംളകേനാണതനാണയ്. മലബനാര
കദവസസ്വതനിളല  ജസ്പീവനക്കനാരുളടെ  ശേമളനനിരക്കുന്നും  അവരുളടെ  അവസ്ഥയമനായനി
സഹകേരനിക്കനാന് ളകേനാച്ചനിന് കദവസസ്വതനിളലയന്നും തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര കദവസസ്വതനിളലയന്നും
ജസ്പീവനക്കനാര  തയ്യനാറനാകേനില.  അളതലനാവരക്കുന്നും  അറനിയനാവനതനാണയ്.  മലബനാര
കദവസസ്വന്നും  രൂപസ്പീകൃതമനായതനിനകശേഷന്നും  കകേനാടെനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപ  സന്നുംസ്ഥനാന
ഗവണ്ളമന്റെയ്  മലബനാറനിളല  കക്ഷത്ര ജസ്പീവനക്കനാരക്കയ് നല്കേനിവരുനണയ്. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശേനിവകമനാര  : സര,  റനിക്രൂടയ്ളമന്റെയ് കബനാരഡനിളല അന്നുംഗങ്ങളുളടെ
എണ്ണന്നും  കറയ്ക്കുനതനിനകവണനിയന്നും  7  അന്നുംഗങ്ങളള പനിരനിച്ചുവനിടയ്  പുതനിയ  ആളുകേളള
നനിയമനിക്കുനതനിനകവണനിയന്നും  നനിയമന്നും  ളകേനാണ്ടുവന.  മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിളന്റെ
സ്ഥനിതനി പരമദയനസ്പീയമനാണയ്.  അക്കനാരര്യന്നും  ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര ഉള്ളപളടെയള്ള അന്നുംഗങ്ങള്
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ഇവനിളടെ  പറഞതനാണയ്.  യഥനാരത്ഥതനില്  സമഗ്രമനായ  മനാറ്റെമുണനാകേണന്നും.  യ.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ കേനാലതയ് 10 കകേനാടെനി രൂപയനാണയ് ഗ്രനാന്റെയ്  ളകേനാടുത്തുളകേനാണനിരുനതയ്.
അതയ് 30  കകേനാടെനി  രൂപയനായനി  വരദനിപനിളച്ചങനിലന്നും  ആ  കേനാരര്യതനിളലനാനന്നും
പരനിഹനാരമുണനാകനനില.  യഥനാരത്ഥതനില്  അവനിടെളത  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  നനിനള്ള
വരുമനാനളമടുതയ്  ശേമളന്നും  നല്കന  സ്ഥനിതനിയനാണയ്.  അവനിടെളത  കക്ഷത്ര  ജസ്പീവനക്കനാര
നനിതര്യപടനിണനിയനിലനാണയ്.  അതയ്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനകവണനി  പ്രശ്നങ്ങള്  പഠനിച്ചയ്
ഗവണ്ളമന്റെനിനയ് റനികപനാരടയ്  സമരപനിക്കുനതനിനനായനി  മുന്  ചെസ്പീഫയ്  ളസകടറനി
ശസ്പീ. ളകേ. ജയകമനാര ളചെയരമനാനനായനി ഒരു കേമ്മനിറ്റെനിളയ നനികയനാഗനിക്കുകേയന്നും റനികപനാരടയ്
സമരപനിക്കുകേയന്നും  ളചെയ.  കേഴനിഞ  ഉമ്മന്  ചെനാണനി  സരക്കനാര  ആ  റനികപനാരടയ്
അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചു. അതയ് നടെപനിലനാക്കുനതനിനള്ള നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനകതനാളടെനാപന്നും
1951-ളല ആക്ടയ്  സമഗ്രമനായനി  കഭദഗതനി  ളചെയയ്  മലബനാര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡനിളല
പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനള്ള നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കണളമനനാണയ് എനനിക്കയ്
അഭര്യരത്ഥനിക്കനാനള്ളതയ്. 

ശസ്പീ  .    കേടെകേന്നുംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്:  സര,  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  ശേനിവകമനാര  പറഞ
കേനാരര്യകതനാടെയ് ഞങ്ങള്ക്കയ് കയനാജനിപനാണുള്ളതയ്.  മലബനാര കദവസസ്വന്നും ഇനയ് കനരനിടുന
കവവനിദര്യമനാരന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കണളമങനില്  കദവസസ്വന്നും  നനിയമതനില്
സമഗ്രമനായ മനാറ്റെമുണനാകേണന്നും.  അങ്ങളന സമഗ്രമനായ മനാറ്റെമുണനാക്കുനതനിനനായനി  സരക്കനാര
മൂനന്നുംഗ  കേമ്മനിറ്റെനിളയ  നനിയമനിച്ചു.  മലബനാര  കദവസസ്വളത  സന്നുംബനനിച്ചയ്  ചെരച്ച
ളചെയകമനാള് ജസ്പീവനക്കനാരുളടെ പ്രശ്നങ്ങള് മനാത്രമല ചെരച്ച ളചെകയ്യണതയ്;   ഏകേസ്പീകൃത
സസ്വഭനാവന്നും,  വരുമനാനളത എങ്ങളനയനാണയ് ഒരു പൂളനികലക്കയ് ളകേനാണ്ടുവരനാന് സനാധനിക്കുകേ,
തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡുന്നും ളകേനാച്ചനിന് കദവസസ്വന്നും കബനാരഡുന്നും ളചെയനതുകപനാളല
അതനിളന്റെ  വനിതരണന്നും  എങ്ങളനയനാണയ്  സമഗ്രമനായനി  നടെപനിലനാക്കനാന്  സനാധനിക്കുകേ,
കക്ഷത്രങ്ങളുളടെ  ഭരണന്നും  എങ്ങളനയനാകേണന്നും  തുടെങ്ങനിയ  കേനാരര്യങ്ങളളനാളക്ക  ചെരച്ച
ളചെകയ്യണനിവരുന്നും.  മലബനാര കദവസസ്വതനിനയ്  തനിരുവനിതനാന്നുംകൂര കദവസസ്വതനിളന്റെ അവസ്ഥയല.
മലബനാര  കദവസസ്വതനില്  ഓകരനാ  കക്ഷത്രങ്ങളുളടെയന്നും  ഭരണരസ്പീതനി  വര്യതര്യസമനാണയ്.
ഇളതലനാന്നും  സമഗ്രമനായനി  പഠനിച്ചയ്  റനികപനാരടയ്  ഗവണ്ളമന്റെനിനയ് സമരപനിക്കുകേയന്നും  അതനിളന്റെ
അടെനിസ്ഥനാനതനില്  സമഗ്രമനായ  കഭദഗതനി  ഉടെളനതളന  ളകേനാണ്ടുവരണളമനമനാണയ്
സരക്കനാര  ആഗ്രഹനിക്കുനതയ്.  അതനിനനായനി  അഡസ്വ.  കഗനാപനാലകൃഷ്ണന്  ളചെയരമനാനന്നും
ശസ്പീ.  കവണുകഗനാപനാല്,   ശസ്പീ.  കമനാഹനന് എനസ്പീ അന്നുംഗങ്ങളുമുള്ളപട കേമ്മനിറ്റെനിളയ
സരക്കനാര  നനിയമനിച്ചുകേഴനിഞ.  ആ കേമ്മനിറ്റെനിയളടെ  പ്രവരതനങ്ങള് വളളര  സജസ്പീവമനായനി
നടെക്കുകേയനാണയ്.  അവര  മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  കബനാരഡനിളല  ജസ്പീവനക്കനാരുമനായന്നും
വനിവനിധ വനിഭനാഗന്നും ആളുകേളുമനായന്നും ചെരച്ച ളചെയയ് എളന്തലനാന്നും മനാറ്റെങ്ങളനാണയ് വരുകതണതയ്
എനതുസന്നുംബനനിച്ചയ് ഗമൗരവമനായനി പരനികശേനാധനിച്ചു ളകേനാണനിരനിക്കുകേയനാണയ്. 
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ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്: സര, കൃഷ്ണന് കമകനനാന് കേമ്മനിറ്റെനിയന്നും മറ്റുചെനില കേമ്മനിറ്റെനികേളുന്നും
ഇതുമനായനി  ബനളപടയ്  റനികപനാരട്ടുകേള്  സമരപനിച്ചനിട്ടുണയ്.  ആ  റനികപനാരട്ടുകേള്കൂടെനി
പരനിഗണനിക്കണന്നും.  

ശസ്പീ  .    കേടെകേന്നുംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്:  സര,  ജയകമനാര കേമ്മനിറ്റെനി റനികപനാരട്ടുള്ളപളടെ
മലബനാര കദവസസ്വവമനായനി ബനളപടയ് ഇതനിനമുമയ് വനനിട്ടുള്ള എലനാ റനികപനാരട്ടുകേളുന്നും
പരനികശേനാധനയയ്  വനികധയമനാക്കുന്നും.  ഇളതലനാന്നും  പരനികശേനാധനിച്ചുളകേനാണയ്  ഒരു റനികപനാരടയ്
സരക്കനാരനിനയ്  സമരപനിക്കുന്നും.  അതനിളന്റെ  അടെനിസ്ഥനാനതനില്  സമഗ്രമനായ  നനിയമന്നും
ളകേനാണ്ടുവരനാന്  സനാധനിക്കുളമനനാണയ്  കേരുതുനതയ്.  ഇവനിളടെ  ബഹുമനാനളപട
വനി.  എസയ്.  ശേനിവകമനാര എന്നും.എല്.എ.  ഗ്രനാന്റെയ്  ളകേനാടുതതയ്  സന്നുംബനനിച്ചയ്  പറഞ.
യ.ഡനി.എഫയ്-ളന്റെ ഭരണകേനാലതയ്  2014-15-ല്  29.462  കകേനാടെനി  രൂപ ബഡ്ജറ്റെനില്
വകേയനിരുതനിയനിരുളനങനിലന്നും  2014-15-ല്  ഒരു  കപസകപനാലന്നും  നല്കേനാന്
തയ്യനാറനായനില.  നനിങ്ങള് അറനികയണ കേനാരര്യമനാണയ്;  ബഡ്ജറ്റെനില് വകേയനിരുതനിയനാല്
മനാത്രന്നും കപനാര. തുകേ നല്കേകണ? ഞനാന് വസ്തുതയനാണയ് പറയനതയ്. അങ്ങയ് അതനിളന
എതനിരക്കനാന് നനില്ക്കണ.  അങ്ങയ് വനിചെനാരനിച്ചനിടയ്  തുകേ  നല്കേനാന് കേഴനിഞനിളലകന
ഞനാന് പറഞള. ......(ബഹളന്നും).......  എലനാ സരക്കനാരുകേളളടെയന്നും ഭരണകേനാലതയ്
അങ്ങളനളയനാനമനില.   ഈ  സരക്കനാരനിളന്റെ ഭരണകേനാലളത കേനാരര്യമനാണയ്  ഞനാന്
പറയനതയ്.   അങ്ങയ്   നല്കേനിയനിളലനനാണയ്  ഞനാന്  പറഞതയ്.  ഉമ്മന്  ചെനാണനി
സരക്കനാര 30 കകേനാടെനി രൂപ  നല്കേനിളയന പറഞനാല് ആളുകേള് ളതറ്റെനിദരനിക്കനികല,
അതുളകേനാണനാണയ്  ഞനാന്  പറഞതയ്.  ..........(ബഹളന്നും).......  .....  2015-16-ല്
നനിങ്ങള്  31.96  കകേനാടെനി  രൂപ  ബഡ്ജറ്റെനില്  വകേയനിരുതനി.  പകക്ഷ   ആളകേ
നല്കേനിയതയ്  12  കകേനാടെനി  രൂപയനാണയ്.  ഈ  സരക്കനാര അധനികേനാരതനില്വനയ്  ഒരു
വരഷതനിനനിടെയനില് 45,41,35,000  രൂപ മലബനാര കദവസസ്വതനിനയ് ഗ്രനാന്റെയ്   നല്കേനി.
ളവറുളത  പറഞനാല്  മനാത്രന്നും  മതനികയനാ,  ളചെയ്യകണ.  ....(ബഹളന്നും)........ഞനാന്
വസ്തുതയനാണയ് പറയനതയ്. 31  കകേനാടെനി രൂപ വകേയനിരുതനിയതയ് ശേരനിയനാണയ്,  പകക്ഷ
ളകേനാടുതനിടനില.  സഭനാകരഖയനില്  വരുന  കേനാരര്യമകല;  ളതറ്റെയ്  പറഞനാല്  തനിരുതകണ?
അതയ്  തനിരുതനിപറഞ  എനമനാത്രകമയള;  അതയ്  അങ്ങളന  കേണനാല്  മതനി.
കളങ്ങളുളടെയന്നും കേനാവകേളുളടെയന്നും കേനാരര്യതനില് ബഹുമനാനളപട എന്നും.  ഉമ്മര മനാരഗ്ഗനനിരകദ്ദശേങ്ങളള
സന്നുംബനനിച്ചയ് പറഞ. ആ മനാരഗ്ഗനനിരകദ്ദശേന്നും കേഴനിഞ സരക്കനാരനിളന്റെ ഭരണകേനാലതയ്
തയ്യനാറനാക്കനിയതനാളണന കേനാരര്യന്നും അങ്ങയ് ശദനിച്ചനിട്ടുണനാവനില. 2014-ല് തയ്യനാറനാക്കനിയ
ആ  മനാരഗ്ഗനനിരകദ്ദശേന്നും  മനാറ്റുനതനിളനക്കുറനിച്ചയ്  ആകലനാചെനിക്കനാവനതനാണയ്.  കകേനാലധനാരനികേള്ക്കുന്നും
ആചെനാരസ്ഥനാനസ്പീയരക്കുമുള്ള സഹനായധനമനായനി യഥനാകമന്നും  700,  800-  രൂപയനാണയ്
നല്കനതയ്; അതയ്  വരദനിപനിക്കണന്നും.  തുകേ  വരദനിപനിച്ചുളകേനാണ്ടുള്ള  നനിരകദ്ദശേന്നും
ധനകേനാരര്യ  വകപനിനയ്  അയച്ചകപനാള്  ധനകേനാരര്യ  വകപയ് അതയ്  തനിരനിച്ചയച്ചു.
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ബഹുമനാനളപട  ധനകേനാരര്യ  വകപ്പുമനനിയമനായനി  അക്കനാരര്യന്നും  സന്നുംസനാരനികക്കണതുണയ്.
മനിനനിമന്നും ളപന്ഷന്  1100  രൂപ  നല്കന പശ്ചനാതലതനില് കകേനാലധനാരനികേള്ക്കുന്നും
ആചെനാരസ്ഥനാനസ്പീയരക്കുന്നും മനിനനിമന്നും  തുകേളയങനിലന്നും  ളകേനാടുക്കണളമനതനാണയ്  ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ
അഭനിപ്രനായന്നും.  അതനിനനാവശേര്യമനായ  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണന്നും.  ജസ്പീവനക്കനാരക്കയ്  ളമച്ചളപട
കവതനന്നും  നല്കേണന്നും. ഈ രസ്പീതനിയനില് മലബനാര കദവസസ്വന്നും കബനാരഡയ് ഇനയ് കനരനിടുന
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ് പരനിഹനാരന്നും കേനാണനാന് സനാധനിക്കണളമനതനാണയ് ളപനാതുവനായനി എനനിക്കയ്
പറയനാനള്ളതയ്.  ഞനാന്  മറ്റെയ്  കേനാരര്യങ്ങളനികലയയ്  കേടെക്കുനനില.  ആളരളയനാളക്കകയനാ
കേണ്ടുവച്ചനിട്ടുളണനയ്  പറഞ,  അങ്ങളന  ആളരയന്നും  കേണ്ടുവച്ചനിടനില.  അങ്ങളനയള്ള
ളതറ്റെനിദനാരണ  കവണ.  ലനാഘവകതനാളടെയല  ഗമൗരവകതനാളടെ  തളനയനാണയ്  ഈ
നനിയമനനിരമ്മനാണന്നും  നടെത്തുനതയ്.  ആളരങനിലന്നും  ഏഴയ്  കപര  എന  അവസ്ഥ  മനാറനി
എളന്തങനിലന്നും  കയനാഗര്യതയള്ളവരനാകേണന്നും.  വനനിതനാ  പ്രതനിനനിധര്യവന്നും  എസയ് സനി./
എസയ് ടെനി പ്രനാതനിനനിധര്യവന്നും കവണന്നും.  ഇളതലനാന്നും കേണ്ടുളകേനാണനാണയ് മനാറ്റെന്നും വരുത്തുനതയ്,
സമഗ്രമനായ ബനില് ളകേനാണ്ടുവരനാന്നും. 

ആനനാ പ്രകദശേയ്,  കകേരള സരക്കനാരുകേള് തമ്മനില് വനിവനിധ ഘടങ്ങളനില് ഭൂമനി
കകേമനാറ്റെളതക്കുറനിച്ചയ് ആകലനാചെന നടെനനിട്ടുളണങനിലന്നും അളതനാനന്നും കഫനല് കസജയ്
ആയനിടനില;  നമുക്കയ് ആകലനാചെനിക്കനാവന കേനാരര്യങ്ങളനാണയ്.  ബഹുമനാനളപട പ്രതനിപക്ഷ
കനതനാവയ് ചൂണനിക്കനാണനിച്ചതുകപനാളല, ളകേനാച്ചനിന് കദവസസ്വന്നും കബനാരഡയ് ളചെയരമനാനനായനി
പടനികേജനാതനി വനിഭനാഗതനില്ളപട കഡനാ. സദരശേനളനയനാണയ് സരക്കനാര നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്.
പടനികേജനാതനി വനിഭനാഗങ്ങള്ക്കയ് കക്ഷത്രഭരണതനില്  പങനാളനിതന്നും  ലഭനിക്കുനതനിനള്ള
നസ്പീക്കന്നും  തളനയനാണയ്  നടെതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  സഹകേരണ  കമഖലയമനായനി  ബനളപട
കേനാരര്യങ്ങള്  ഇവനിളടെ  പറയകേയണനായനി.  ഞനാന്  അതനിളനക്കുറനിച്ചയ്  ഇകപനാള്  പറയനനില.
സഹകേരണ കമഖലയമനായനി ബനളപട  ബനില് അവതരനിപനിക്കുകമനാള് അക്കനാരര്യന്നും
ഫലപ്രദമനായനി ചെരച്ച ളചെയ്യനാന്നും. പ്രനാഥമനികേ കേനാരഷനികേ സന്നുംഘങ്ങളുളടെ തനാല്പരര്യങ്ങള്ക്കുകവണനി
മനാത്രമനാണയ് സരക്കനാര അങ്ങളനളയനാരു ഓരഡനിനന്സയ് ളകേനാണ്ടുവരനാന് നനിരബനനിതമനായതയ്.
കേനാരഷനികകേതര സന്നുംഘങ്ങള് കേനാരഷനികേ വനായ്പനാ  സന്നുംഘങ്ങളുളടെ  അളപക്സൈയ്  കബനാഡനിയനായ
ജനിലനാ ബനാങ്കുകേള് പനിടെനിളച്ചടുത പശ്ചനാതലതനില് ജനിലനാ ബനാങ്കുകേള് കേരഷകേരക്കയ്
കവണനിയള്ളതനാളണന യനാഥനാരത്ഥര്യന്നും തനിരനിച്ചറനിഞളകേനാണയ് സരക്കനാര ളകേനാണ്ടുവനനിട്ടുള്ള
ഓരഡനിനന്സയ് മനാത്രമനാണയ്. അലനാളത സന്നുംഘങ്ങള് പനിടെനിളച്ചടുക്കനാന് ളകേനാണ്ടുവനതളലനയ്
ദയവനായനി അന്നുംഗങ്ങള് മനസനിലനാക്കണന്നും.  തനനിമ നനിലനനിരതനാനന്നും കേരഷകേകരനാടുള്ള
ഈ ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ  ആഭനിമുഖര്യന്നും കൃതര്യമനായനി കബനാദര്യളപടുതനാനന്നും ളചെയ കേനാരര്യമനാണയ്.
അലനാളത  ഇതുസന്നുംബനനിച്ചയ്  ഒരു  ളതറ്റെനിദനാരണയന്നും  പരകതണ  കേനാരര്യമനിളലന
മനാത്രമനാണയ്  പറയനാനള്ളതയ്. ഈ ബനില് പനാസനാക്കനിതരണളമനയ് ഞനാന് അഭര്യരത്ഥനിക്കുന. 
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മനി  .    സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. സനി. ദനിവനാകേരന്, അങ്ങയളടെ 1(എ) നമര കഭദഗതനി പ്രസയ്
ളചെയനകണനാ? 

ശസ്പീ  .   സനി  .   ദനിവനാകേരന്: സര, ഞനാന് പ്രസയ് ളചെയനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര: കഭദഗതനി സഭയളടെ അനമതനികയനാളടെ പനിന്വലനിച്ചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന്,  അങ്ങയളടെ  2(ബനി)  നമര  കഭദഗതനി  പ്രസയ്
ളചെയനകണനാ?

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശേന്:  സര, ഞനാന് പ്രസയ് ളചെയനനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര:  കഭദഗതനി സഭ നനിരനാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.  

സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മനിറ്റെനി  റനികപനാരടയ്  ളചെയപ്രകേനാരമുള്ള  2017-ളല  മദനാസയ്  ഹനിന്ദുമത
ധരമ്മ  എന്കഡനാവ്ളമന്റുകേള്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പരനിഗണനയ്ളക്കടുക്കണളമന
പ്രകമയളത

അനകൂലനിക്കുനവര......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര....

പ്രകമയന്നും സഭ അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന. ബനില് പരനിഗണനയ്ളക്കടുക്കുന.

2-  ാംവകപയ്

Shri. M. Ummer:  Sir, I move the following amendments:

112. In clause 2,  for “(XIX of 1951)  ” substitute “ (Madras Act No.

XIX of 1951)”.

115. In section 13 (1) proposed to be substituted in the principal Act

by clause 2,  the words  “ of Hindu Religion” shall be  inserted

before the word “appointed”.

116. In section 13 (1) (a) proposed to be substituted in the principal

Act  by  clause  2,  for  the  word  “ Tribe” substitute  the  word

“Tribes”.

119. In section 13 (1) (b) proposed to be substituted in the  principal

Act by clause 2, for the word “one” substitute the word “ two .”
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129. In section 13(1)(c) proposed to be substituted in the principal
Act by clause 2, insert the word  “religious” before the word
“literature . ”

136. Section 13(1)(d) proposed to be substituted in the principal Act
by clause 2, shall be recast as follows: 

“(d)  Three  other  members  those  who  have  faith  in  temple
worship''.

Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendments:

113. In clause 2, the word  “principal” shall be substituted with the
word  “Principal . ”

128. In section 13(1)(c) proposed to be substituted in the principal
Act by clause 2, after the word “person” the words “of Hindu
Religion”shall be inserted. 

135. Section 13(1)(d) proposed to be substituted in the principal Act
by clause 2, shall be recast as follows: 

“(d) four  other  members  from  Hindu  Religion  who  have
knowledge about Hindu customs and rituals''.

Shri Mons Joseph:  Sir, I move the following amendment :

114. In section 13 (1) proposed to be substituted in the principal Act
by clause 2, for the word “seven” substitute the word “nine .”

118. Section 13 (1) (a) proposed to be substituted in the principal Act
by clause 2, shall be recast as follows:  “ (a) two members  one
from SC and other from ST . ”

120. Section 13 (1) (b) proposed to be substituted in the principal Act
by clause 2, shall be recast as follows: 

“(b) two women  members”

124. In section 13 (1) (c) proposed to be substituted in the  principal
Act  by  clause  2,  the  words  “Hindu  Religion” shall  be
substituted with the words  “ Hindu literature .”



504 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 23, 2017

125. In section 13 (1) (c)  proposed to be substituted in the principal
Act by clause 2, the words “or performer of temple art”  shall
be deleted.

133. In section 13(1)(d) proposed to be substituted in the principal
Act  by clause  2,  after  the  words  “four  other  members  ” the
words “one from temple art, one from music, one from temple
priests category and the other from the templeemployees” shall
be added. 

Shri V. P. Sajeendran :  Sir, I move the following amendments:

117. In section 13 (1) (a)  proposed to be substituted in the principal
Act by clause 2, for the word  “Communities” the words  “or
other Hindu Backward Class Communities” shall be substituted.

121. Section 13 (1) (b) proposed to be substituted in the principal Act
by clause 2,  shall be recast as follows: 

“(b) one woman member from Hindu Religion; .”  

122. In section 13 (1) proposed to be substituted in the principal Act
by clause 2, after item (a) the following item shall be inserted as
(b) and shall be relettered the remaining items:

“(b)  one  member  from  other  Hindu  backward  clas
communities; . ”

Backward community-യനിലള്ള ആളുകേള് കദവസസ്വന്നും കബനാരഡയ്  ളമമരമനാരനായനി
വരനാറനില.  വനിശേസ്വകേരമ്മ  കപനാലള്ള  സമുദനായങ്ങളളക്കൂടെനി  ളകേനാണ്ടുവരനാന്  അങ്ങയ്
മുന്കേളയ്യടുക്കണന്നും. 

123. In section 13 (1) (c) proposed to be substituted in the principal
Act  by  clause  2,  before  the  word  “philosopher” the  word
“famous” shall be inserted.

126. In section 13 (1) (c) proposed to be substituted in the principal
Act  by  clause  2,  for  the  words  “performer  of  temple  art”
substitute the  words  “performer  of Traditional  or  Temple art
forms of Kerala .”  
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131. Section 13(1)(c) proposed to be substituted in the principal Act

by clause 2, shall be recast as follows: 

“(c) one philosopher or performer of temple art or a person who

has authored works on Hindu Literature, from Hindu religion;

and''.

132. In section 13(1)(d) proposed to be substituted in the principal

Act  by  clause  2,  after  the  words  “four  other  members” the

words “from Hindu Religion” shall be added. 

149. Section 13(1) proposed to be substituted in the principal Act by

clause2 shall be recast as follows:

“(1) Every Area Committee consist of seven members appointed

by  Government namely:-

(a) Two members from Scheduled Caste or Scheduled Tribe

Community;

(b) one woman member;

(c) two philosophers of Hindu Religion;

(d) two other members”.

Shri Anil Akkara:  Sir, I move the following amendment:

130. Section 13(1)(c) proposed to be substituted in the principal Act

by clause 2, shall be recast as follows: 

 “(c) one philosopher of Hindu religion .”

Shri Shafi Parambil:  Sir, I move the following amendment: 

134. Section 13(1)(d) proposed to be substituted in the principal Act 

by clause 2, shall be recast as follows: 

“(d) four other members who belongs to Hindu Religion and 

who believes in Temple worship and God''.
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Shri Anwar Sadath:  Sir, I move the following amendment:

138. Section 13(1) proposed to be substituted in the principal Act by
clause 2, shall be recast as follows: 

“(1)  Every  Area  Committee  shall  consist  of  five  members
appointed by Government from among the persons who profess
Hindu religion and believes in  God and Temple worship''.

Shri Hibi Eden:  Sir, I move the following amendment:

140. Section 13(1) proposed to be substituted in the principal Act by
clause 2, shall be recast as follows: 

“(1)  Every  Area  Committee  shall  consist  of  seven  members
appointed by Government from among the persons who profess
Hindu religion and who was not sentenced by a criminal court
for corruption charges''.

Shri P.T.Thomas : Sir, I move the following amendment:

143. Section 13(1) proposed to be substituted in the principal Act by
clause 2, shall be recast as follows: 

“(1)  Every  Area  Committee  shall  consist  of  seven  members
appointed by Government, namely:- 

(a) Two members from Scheduled Caste or Scheduled Tribe
community;

(b) Two Social reformers; 

(c) Three other  members who, believes in temple worship and
God.''

Shri S. Sarma : Sir, I move the following amendment:

144. Section 13(1) proposed to be substituted in the principal Act by 
clause 2, shall be recast as follows: 

“(1)  Every  Area  Committee  shall  consist  of  seven  members
appointed by Government, namely:
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(a) one person who belongs to Scheduled Caste or Scheduled
Tribe;

(b) one woman;

(c) one philosopher of Hindu Religion or performer of temple
art  or  a  person  who  has  authored  works  on  Hindu
literature; and

(d) four others.”

Shri A.P.Anil Kumar :  Sir, I move the following amendment:

145. Section 13(1) proposed to be substituted in the principal Act by
clause2, shall be recast as follows:

“(1)  Every  Area  Committee  shall  consist  of  seven  members
appointed by the Government namely:-

(a) one member from the Scheduled Tribe Community;

(b) one member from the Scheduled Caste Community;

(c) one Social reformer of Hindu Religion;

(d) four other members, who believes in Temple Worship and
God .”

Shri K. C. Joseph:  Sir, I move the following amendment:

146. Section 13(1) proposed to be substituted in the principal Act by
clause 2,  shall be recast as follows:

“(1)  Every  Area  Committee  shall  consist  of  seven  members
appointed by Government namely :

(a) one philosopher of Hindu Religion;

(b) one member from the Scheduled Caste Community;

(c) one member from the Scheduled Tribe Community;

(d) four other members, who belongs to Hindu Religion .”
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Shri Adoor Prakash: Sir, I move the following amendment:

147. Section 13(1) proposed to be substituted in the principal Act by
clause 2 shall be recast as follows:

“(1)  Every  Area  Committee  shall  consist  of  seven  members
appointed by Government namely:

(a) one member from the Scheduled Cast or Scheduled Tribe
Community;

(b) one member from Social reformer or philosopher of Hindu
Religion;

(c) one woman member;

(d) four other members”.

Shri V. S. Sivakumar : Sir, I move the following amendment:

148.  Section 13(1) proposed to be substituted in the principal Act by
clause 2 shall be recast as follows:

“(1)  Every  Area  Committee  shall  consist  of  seven  members
appointed by  Government namely:

(a)  one  member  from  Scheduled  Caste  or  Scheduled  Tribe
Community;

(b) two Social reformers;

(c) two philosophers of Hindu Religion;

(d) two other members”.

Shri V. D. Satheesan:  Sir, I move the following amendment:

150. Section 13(1) proposed to be substituted in the principal Act by
clause 2 shall be recast as follows:

“(1)  Every  Area  Committee  shall  consist  of  seven  members
appointed by the Government namely:-

(a) one member from the Scheduled Tribe Community;
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(b) one woman member from the Scheduled Caste Community;

(c) one Social reformer of the Hindu Religion;

(d) four other members who, believes in temple worship and
God”.

Shri V. T. Balram:  Sir, I move the following amendment:

151. Section 13(1) proposed to be substituted in the principal Act by
clause 2 shall be recast as follows:

“(1)  Every  Area  Committee  shall  consist  of  seven  members
appointed by Government, namely:

(a) one philosopher from Hindu Religion;

(b) one woman member;

(c) one Social reformer;

(d) one member from Scheduled Caste or Scheduled Tribe;

(e) three other members who belongs to Hindu religion .”

Shri  Thiruvanchoor  Radhakrishnan  : Sir,  I  move  the  following
amendment:

152. Section 13(1) proposed to be substituted in the principal Act by
clause 2 shall be recast as follows :

“(1)  Every  Area  Committee  shall  consist  of  seven  members
appointed by Government namely:

(a) one  member  from  Scheduled  Caste  or  Scheduled  Tribe
Community;

(b) one Social reformer;

(c) one woman member;

(d) one philosopher of Hindu religion;

(e) three other members .”
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Shri K. Muraleedharan : Sir, I move the following amendment:

153. Section 13(1) proposed to be substituted in the principal Act by
clause 2 shall be recast as follows:

“(1)  Every  Area  Committee  shall  consist  of  seven  members
appointed by Government namely:

(a) one philosopher of Hindu Religion;

(b) one Social Reformer of Hindu Religion;

(c) one member from Scheduled Caste Community;

(d) one member from the Scheduled Tribe Community;

(e) one woman member;

(f) two other members belonging to Hindu Religion .”

Prof. Abid Hussain Thangal :  Sir, I move the following amendment:

154. Section 13(1) proposed to be substituted in the principal Act by
clause 2 shall be recast as follows:

“(1)  Every  Area  Committee  shall  consist  of  six  members
appointed by the Government, namely:

(a) one member from Scheduled Caste Communities;

(b) one member from Scheduled Tribe Communities;

(c) one philosopher from Hindu Religion;

(d) one  woman  from  Scheduled  Caste  or  Scheduled  Tribe
Communities;

(e) two other members .”

മനി  .   സസ്പീക്കര:  127-ാം നമര കഭദഗതനി 126-നയ് തുലര്യമനായതനിനനാലന്നും   155, 156,
157, 158 എനസ്പീ കഭദഗതനികേള് കമപ്രകേനാരമലനാതതനിനനാലന്നും അവതരനിപനികക്കണതനില. 

സഹകേരണവന്നും വനികനനാദസഞനാരവന്നും കദവസസ്വവന്നും വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കേടെകേന്നുംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന്): സര,  ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര  അവതരനിപനിച്ച  112,  115  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന. മറ്റെയ് കഭദഗതനികേള് സസ്വസ്പീകേനാരര്യമല.
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര  അവതരനിപനിച്ച  112,  115  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചു. മറ്റു കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരനാകേരനിച്ചു :

ശസ്പീ.  മഞളനാന്നുംകഴനി  അലനി  അവതരനിപനിച്ച  113,  128,  135   എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരനാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  കമനാന്സയ്  കജനാസഫയ്   അവതരനിപനിച്ച  114,  118,  120,  124,  125,  133
എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരനാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച്ച 117, 121, 122, 123, 126, 131, 132,
149 എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരനാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  അനനില്  അക്കര  അവതരനിപനിച്ച  130-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  ഷനാഫനി  പറമനില്  അവതരനിപനിച്ച  134-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  അന്വര  സനാദതയ്  അവതരനിപനിച്ച  138-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  കഹബനി  ഈഡന്  അവതരനിപനിച്ച  140-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതനാമസയ്  അവതരനിപനിച്ച  143-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  എസയ്.  ശേരമ്മ  അവതരനിപനിച്ച  144-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭയളടെ
അനമതനികയനാളടെ പനിന്വലനിച്ചു. 

ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കമനാര അവതരനിപനിച്ച  145-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  ളകേ.  സനി.  കജനാസഫയ്  അവതരനിപനിച്ച  146-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ. അടര പ്രകേനാശേയ് അവതരനിപനിച്ച 147-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ നനിരനാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  ശേനിവകമനാര  അവതരനിപനിച്ച  148-ാം  നമര കഭദഗതനി  സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന്  അവതരനിപനിച്ച  150-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചു.
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ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബല്റനാന്നും  അവതരനിപനിച്ച  151-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര രനാധനാകൃഷ്ണന് അവതരനിപനിച്ച  152-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  ളകേ.  മുരളസ്പീധരന്  അവതരനിപനിച്ച  153-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചു.

ളപ്രനാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച്ച 154-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരനാകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ളചെയപ്രകേനാരമുള്ള  2-ാം  വകപയ്  ബനിലനിളന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണളമന
പ്രശ്നളത

അനകൂലനിക്കുനവര......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര....

കഭദഗതനി ളചെയപ്രകേനാരമുള്ള 2-ാം വകപയ് ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനാക്കണളമന പ്രശ്നന്നും
സഭ അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ളചെയപ്രകേനാരമുള്ള 2-ാം  വകപയ് ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനായനി.

3-  ാം   വകപയ്

Shri M. Ummer:  Sir, I move the following Amendment:

159.  In clause 3, the word “existing” shall be deleted.

Shri S. Sarma:  Sir, I move the following amendment:

160. In clause 3, for the words “shall cease to hold office as such
Chairman  and  Members  of  the  Area  Committee  or  the  non-
hereditary  trustees,  as  the case  may be,  on and” the words
“shall cease to hold their respective office”shall be substituted.

സഹകേരണവന്നും  വനികനനാദസഞനാരവന്നും  കദവസസ്വവന്നും  വകപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .   കേടെകേന്നുംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്  ): സര, കഭദഗതനികേളളനാനന്നും സസ്വസ്പീകേനാരര്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ.  എന്നും.  ഉമ്മര അവതരനിപനിച്ച  159-ാം  നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.
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ശസ്പീ.  എസയ്.  ശേരമ്മ  അവതരനിപനിച്ച  160-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭയളടെ
അനമതനികയനാളടെ പനിന്വലനിച്ചനിരനിക്കുന.

3-ാം വകപയ് ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനാക്കണളമന പ്രശ്നളത

അനകൂലനിക്കുനവര.................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര................

3-ാം വകപയ് ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനാക്കണളമന പ്രശ്നന്നും സഭ അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

3-ാം വകപയ് ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനായനി.

4-  ാംവകപയ്

(കഭദഗതനി ഇല.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 4-ാം വകപയ് ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനാക്കണളമന പ്രശ്നളത

അനകൂലനിക്കുനവര.................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര................

4-ാം വകപയ് ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനാക്കണളമന പ്രശ്നന്നും സഭ അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

4-ാം വകപയ് ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനായനി.

1-  ാം വകപ്പുന്നും പസ്പീഠനികേയന്നും കപരുന്നും

Prof. Abid Hussain Thangal :  Sir, I move the following Amendment:

108. In the Preamble, delete the word “further”

Shri Manjalamkuzhi Ali  :  Sir, I move the following Amendment:

109. In  clause  1  (2),  for  the  words  “on  the  3rd day  of  February,
2017,”substitute the words “at once”

Shri V. D. Satheesan :  Sir, I move the following Amendment:

110. In clause 1 (2), for the words “3rd day of February, 2017”
substitute the words “24th day of April, 2017”.

Shri P. T. Thomas :  Sir, I move the following Amendment:

111. Clause 1(2) shall be recast as follows “(2) It shall come into 
force at once.”

332/2020
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സഹകേരണവന്നും  വനികനനാദസഞനാരവന്നും  കദവസസ്വവന്നും  വകപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .   കേടെകേന്നുംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്  ): സര, കഭദഗതനികേളളനാനന്നും സസ്വസ്പീകേനാരര്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ളപ്രനാഫ.  ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള്  അവതരനിപനിച്ച  108-ാം
നമര കഭദഗതനി സഭ നനിരനാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  മഞളനാന്നുംകഴനി  അലനി  അവതരനിപനിച്ച  109-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന്  അവതരനിപനിച്ച  110-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതനാമസയ്  അവതരനിപനിച്ച  111-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരനാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

1-ാം വകപ്പുന്നും പസ്പീഠനികേയന്നും കപരുന്നും ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനാക്കണളമന പ്രശ്നളത

അനകൂലനിക്കുനവര.................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര................

1-ാം വകപ്പുന്നും പസ്പീഠനികേയന്നും കപരുന്നും ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനാക്കണളമന പ്രശ്നന്നും സഭ
അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

1-ാം വകപ്പുന്നും പസ്പീഠനികേയന്നും കപരുന്നും ബനിലനിളന്റെ ഭനാഗമനായനി.

സഹകേരണവന്നും  വനികനനാദസഞനാരവന്നും  കദവസസ്വവന്നും  വകപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .    കേടെകേന്നുംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന്  ):  സര,  2017-ളല  മദനാസയ്  ഹനിന്ദുമത  ധരമ്മ
എന്കഡനാവ്ളമന്റുകേള്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പനാസനാക്കണളമന  പ്രകമയന്നും  ഞനാന്
അവതരനിപനിക്കുന.

റവനഡ്യൂവന്നും  ഭവനനനിരമ്മനാണവന്നും വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശേഖരന്):  സര,
ഞനാന് പ്രകമയളത പനിന്തനാങ്ങുന.

പ്രതനിപക്ഷകനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേയ് ളചെനനിതല  ):  സര,  മൂനനാന്നും വനായനയനില്
രണയ് കേനാരര്യങ്ങളനാണയ് എനനിക്കയ് പറയനാനള്ളതയ്.  സതര്യതനില് ബഹുമനാനര്യനനായ മനനിയളടെ
പ്രസന്നുംഗന്നും ഞനാന് ഗമൗരവ്വപൂരവ്വന്നും കകേള്ക്കുകേയനായനിരുന.  സനാധനാരണഗതനിയനില് നല
നനിലയനിലനാണയ്  അകദ്ദഹന്നും   ഇവനിളടെ  കേനാരര്യങ്ങള്  അവതരനിപനിക്കുനതയ്.  കേഴനിഞ
ബനിലനില് ഏഴന്നുംഗങ്ങളള മനാത്രന്നും ഉള്ളപടുതണളമനനാണയ് സൂചെനിപനിച്ചതയ്.  അതുളകേനാണനാണയ്
ഈ കഭദഗതനി വരുകതണനിവനളതനനാണയ്  ഇനയ്  ഇവനിളടെ അകദ്ദഹന്നും പറഞതയ്.
ഞനാന്  കേഴനിഞ  ബനിളലടുത്തുകനനാക്കനി.  'പ്രനാകദശേനികേ  കേമ്മനിറ്റെനിയനിളല  അന്നുംഗങ്ങളുളടെ
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എണ്ണവന്നും ഔകദര്യനാഗനികേ കേനാലനാവധനിയന്നും അകയനാഗര്യതകേളുന്നും'  എനതനില്  7  കേനാരര്യങ്ങളനാണയ്
പറഞനിട്ടുള്ളതയ്.  'ഹനിന്ദുമതതനില്ളപട ഒരു ദനാരശേനനികേന്, ഹനിന്ദുമതതനില്ളപട ഒരു
സനാമൂഹനികേ പരനിഷ്കരതനാവയ്, കക്ഷത്ര ഉപകദശേകേ സമനിതനിയനില് നനിനള്ള ഒരു അന്നുംഗന്നും,
പടനികേജനാതനി  അളലങനില്  പടനികേ  കഗനാത്രവരഗ്ഗ  സമുദനായങ്ങളനില്  നനിനള്ള  ഒരു
അന്നുംഗന്നും,  ഒരു വനനിതനാ അന്നുംഗന്നും,  മറ്റെയ് രണയ് അന്നുംഗങ്ങള്'  എനനിങ്ങളനയനാണയ് പറയനതയ്.
ഇതുതളനയനാണയ്  ഇകപനാഴളത ബനിലനിലന്നും  വനനിട്ടുള്ളതയ്.   ഇകപനാഴളത ബനിലനില്
ആളകേ  വനനിട്ടുള്ളതയ്  കക്ഷകത്രനാപകദശേകേ  സമനിതനിയനിളല  അന്നുംഗളത  ഒഴനിവനാക്കനി.
ദനാരശേനനികേനണയ്,  സനാമൂഹനികേ പരനിഷ്കരതനാവനിളന ഒഴനിവനാക്കനി.  പനിളന രണയ് അന്നുംഗങ്ങള്
എനള്ളതയ് നനാലനാക്കനി.  ഇങ്ങളനളയനാരു ഓരഡനിനന്സയ് ളകേനാണ്ടുവകരണ ആവശേര്യളമന്തനായനിരുന?
നനിയമസഭ കേനാരര്യഗമൗരവമുള്ള ബനില്ലുകേളനാണയ് പനാസനാക്കനാറുള്ളതയ്. സരക്കനാരനിളന്റെ ബനില്
ളകേനാണ്ടുവരനാനള്ള  അധനികേനാരളതയല  ഞനാന്  കചെനാദര്യന്നും  ളചെയനതയ്;  അതനിളന്റെ
യക്തനിളയയനാണയ്.   കേനാരണന്നും,  കേഴനിഞ  ബനിലനിലള്ളതുതളനയനാണയ്  ഇതനിലമുള്ളതയ്.
സനാമൂഹനികേ  പരനിഷ്കരതനാവനിളന  മനാറ്റെനി  അകതനാളടെനാപന്നും  കക്ഷകത്രനാപകദശേകേ  സമനിതനിയനില്
നനിനയ് ഒരന്നുംഗളത മനാറ്റെനി.  ഇതനിനകവണനി ഒരു ഓരഡനിനന്സയ് ളകേനാണ്ടുവരണമനായനിരുകനനാ
എനയ് സരക്കനാര ചെനിന്തനിക്കണമനായനിരുന. ഇവനിളടെ ളമമരമനാര ഉനയനിച്ച കേനാരര്യങ്ങളളനാളക്ക
ശേരനിയനാണയ്.  കേനാരണന്നും  നനിലവനിലള്ള  ഏരനിയനാ  കേമ്മനിറ്റെനികേളുളടെ  കേനാലനാവധനി  രണയ്
വരഷമനാണയ്.  ആ രണയ് വരഷന്നും യ.ഡനി.എഫയ്.  കനനാമനികനറ്റെയ് ളചെയ അന്നുംഗങ്ങളനിരനിക്കുനതനിലള്ള
അസഹനിഷ്ണുതമൂലന്നും  ഒരു  ഓരഡനിനന്സയ്  ളകേനാണ്ടുവന,  അവളരനാളക്ക  പുറതയ്
കപനാകന.  അതനാണയ് യഥനാരത്ഥതനില് ഇവനിളടെ സന്നുംഭവനിച്ചതയ്.  അതയ് ളചെയനതനിനയ്
സരക്കനാരനിനയ് അധനികേനാരമുണയ്;  ഇളലളനനാനന്നും ഞനാന് പറയനനില.  അതനിനകവണനി
മനാത്രമനായനി  ളകേനാണ്ടുവന ഒരു ബനിലനാളണനള്ളതയ്  വളളര  സഷ്ടമനായ കേനാരര്യമനാണയ്.
ഇവനിളടെ ബഹുമനാനര്യനനായ വനി. ഡനി. സതസ്പീശേന് ചെനില കേനാരര്യങ്ങളുദരനിച്ചു.  ശസ്പീ. എന്നും. ടെനി.
വനാസകദവന് നനായളരകപനാളല  കലനാകേമനാരനാധനിക്കുന ഒരു സനാഹനിതര്യകേനാരളന്റെ  'രണനാമൂഴന്നും'
മഹനാഭനാരതമനായനി  ളകേനാണ്ടുവനനാല്  തനികയറ്റെറനില്  പ്രദരശേനിപനിക്കുകേയനിളലനയ്
ആര.എസയ്.എസയ്.-ളന്റെയന്നും  ബനി.ളജ.പനി.-യളടെയന്നും  ഒരു  വക്തനാവനിളന്റെ  പ്രസന്നുംഗന്നും  ഇനളല
കകേട്ടു.  കകേരളന്നും  എകങ്ങനാടനാണയ്  കപനാകനതയ്;  എങ്ങളനയനാണയ്  ഇതുപറയനാനള്ള
ഔനതര്യന്നും ഇവരുളടെ  ഭനാഗത്തുനനിനണനാകനതയ്?  വളളര  ഗമൗരവപൂരവ്വന്നും  കകേരള
സമൂഹന്നും കേനാകണണ വനിഷയങ്ങളനാണനിളതലനാന്നും.  ബഹുമനാനര്യനനായ  അന്നുംഗന്നും വനി.  ഡനി.
സതസ്പീശേന് പ്രകേടെനിപനിച്ച ആ  ആശേങളയ ആരുന്നും തള്ളനിക്കളയരുളതനനാണയ് എനനിക്കയ്
പറയനാനള്ളതയ്.  ഇനയ്  സമൂഹതനില്  കവരുപനിടെനിക്കനാന്,  പച്ചയനായ  വരഗ്ഗസ്പീയത
ആളനിക്കതനിക്കനാന്  നടെത്തുന  ശമങ്ങള്ളക്കതനിളര  സമൂഹന്നും  ജനാഗരൂകേമനായനിരനിക്ക
ണളമനള്ളതയ് അടെനിവരയനിടയ് പറയനാന് ഞനാനനാഗ്രഹനിക്കുന.  അതുളകേനാണ്ടുതളന ഈ
ബനിലനിളന്റെ ആവശേര്യമനിലനായനിരുന.  ഈ  ബനില് പനാസനാക്കനാന് ബഹുമനാനര്യനനായ കദവസസ്വന്നും
വകപ്പുമനനിക്കുന്നും  ഗവണ്ളമന്റെനിനന്നും അധനികേനാരമുണയ്.  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ളമന്റെനിളന്റെ
കേനാലതയ്  കനനാമനികനറ്റെയ്  ളചെയ  അന്നുംഗങ്ങളള  മനാറ്റെനാനനായനി  ഒരു  ബനില്  ളകേനാണ്ടു
വകരണനിയനിരുനനിളലനനാണയ് എനനിക്കയ് പറയനാനള്ളതയ്.
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ളപനാതുമരനാമത്തുന്നും രജനികസ്ട്രേഷനന്നും വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധനാകേരന്):  സര,
പ്രതനിപക്ഷ  കനതനാവയ്,  ഒരു  കേനാരര്യന്നും  അങ്ങയ്  വര്യക്തമനാക്കനിയനാല്  ളകേനാള്ളനാന്നും.  ഞനാന്
സന്നുംസനാരനിക്കണളമനയ് വനിചെനാരനിച്ചതല. വളളര ആകലനാചെനയ്ക്കുകശേഷന്നും  കസദനാന്തനികേമനായന്നും
പ്രനാകയനാഗനികേമനായമനാണയ്  ആദര്യമനായനി  മലബനാര  കദവസസ്വന്നും  നനിയമന്നും  ഈ  സഭയനില്
പനാസനാക്കനിയതയ്.  അതയ് വളളര ചെരനിത്രപരമനായ ഒരു സന്നുംഭവമനായനിരുന.  രണനാമതയ്
കക്ഷത്രപ്രകവശേന വനിളന്നുംബരളമനനാണയ് അനയ് ബുദനിജസ്പീവനികേള് പറഞതയ്,  കേനാരണന്നും
അങ്ങളനയണനാകളമനയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ചതല.  ഹനിന്ദു  ഫനികലനാസഫര  ളവറുളത
പറയനതല.   ഒരു  ഫനികലനാസഫനിക്കല്  പനാരമരര്യമുള്ളതനാണയ്.   അളതനാളക്ക  ഒരു
നനിസനാര  കേനാരര്യമല.   ഇതയ്  ഇവനിളടെ  പനാസനാക്കനിയതനിനകശേഷന്നും,  അനയ്  അങ്ങയ്  ആ
സരക്കനാരനിലണനായനിരുനളവനയ്  കതനാനന,  ഇവനിളടെ  ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  ശേനിവകമനാര
ആ  ബനിലനില്  കഭദഗതനി  വരുതനി  അവതരനിപനിച്ചതുളകേനാണകല  വസ്പീണ്ടുന്നും  ഇങ്ങളന
ളചെകയ്യണനി വനതയ്?  അതയ് ളചെയനിടയ് വല കേനാരര്യവമുകണനാ;  നല ബനിലനായനിരുനനികല,
ഇതനിനകേതയ്  രനാഷസ്പീയമുണനായനിരുകനനാ?   അതുകപനാളല  ഒരു  ശേമള  പരനിഷ്കരണന്നും
അതനിളന്റെ  കൂളടെ  ളകേനാണ്ടുവന.  അതയ്  കകേരളതനിളല  ഏറ്റെവന്നും  വലനിയ  ശേമള
പരനിഷ്കരണമനായനിരുന.  അതുകേഴനിഞയ് 10 വരഷന്നും കേഴനിഞനിട്ടുന്നും ശേമള പരനിഷ്കരണന്നും
ളകേനാടുതനില നടെപനിലനായനില.  രണയ് ശേമള പരനിഷ്കരണന്നും ളകേനാടുകക്കണ  സമയമനായനി.
അതനിനനാലനാണയ് ശേമളന്നും മുടെങ്ങനിക്കനിടെക്കുനതയ്. ഈ ബനില് അനയ് കഭദഗതനി ളചെകയ്യണ
കേനാരര്യമുണനായനിരുകനനാ;  കവണനായനിരുനളവനയ്  മനസനിളലങനിലന്നും  കതനാനനകണനാ
എനയ് കചെനാദനിച്ചുളവനയ് മനാത്രകമയള. ഒനന്നും പറയനാന് കവണനിയല. ഞനാന് ശദയനില്
ളപടുതനിയതനാണയ്.

മനി  .   സസ്പീക്കര: 2017-ളല  മദനാസയ്  ഹനിന്ദുമത  ധരമ്മ  എന്കഡനാവ്ളമന്റുകേള്
(കഭദഗതനി) ബനില് പനാസനാക്കണളമന പ്രകമയളത 

അനകൂലനിക്കുനവര.....

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര.....

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രനാധനാകൃഷ്ണന്:  സര, ഞനാന് കപനാള് ആവശേര്യളപടുന.

(സഭനാന്നുംഗങ്ങള് തനാളഴപറയന്നും പ്രകേനാരന്നും കവനാടയ് കരഖളപടുതനി)

അനകൂലനിക്കുനവര :

1. ശസ്പീ. ളകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖനാദര  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമനാന് 

3. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷനാ കപനാറ്റെനി 
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4. ശസ്പീ. ളകേ. ആന്സലന്

5. ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജനാണ് 

6. ശസ്പീ. എ. എന്നും. ആരനിഫയ് 

7. ളപ്രനാഫ. ളകേ. യ. അരുണന് 

8. ശസ്പീമതനി സനി. ളകേ. ആശേ 

9. ശസ്പീ. എ. ളകേ. ബനാലന് 

10. ശസ്പീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശേഖരന്  

11. ശസ്പീ. ളകേ. ദനാസന് 

12. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13. ശസ്പീ. സനി. ദനിവനാകേരന് 

14. ശസ്പീ. എല്കദനാ എബഹനാന്നും 

15. ശസ്പീ. കജനാരജയ് എന്നും. കതനാമസയ് 

16. ശസ്പീ. ചെനിറ്റെയന്നും കഗനാപകമനാര 

17. ശസ്പീ. സനി. ളകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

18. ശസ്പീ. ളജയനിന്നുംസയ് മനാതച്യു 

19. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരനാജന്

20. ശസ്പീ. കജനാണ് ളഫരണനാണസയ് 

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര. കകേളു 

22. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

23. ശസ്പീ. ളകേ. കൃഷ്ണന്കടനി 

24. ശസ്പീ. കകേനാവൂര കഞകമനാന് 

25. ശസ്പീ. വനി. ളകേ. സനി. മമ്മതയ് കകേനായ

26. ശസ്പീ. ളകേ. ളജ. മനാക്സൈനി 

27. ശസ്പീ. എ. സനി. ളമനായസ്പീന് 
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28. ശസ്പീ. എന്നും. മുകകേഷയ് 

29. ശസ്പീ. ഡനി. ളകേ. മുരളനി  

30. ശസ്പീ. മുരളനി ളപരുളനലനി 

31. ശസ്പീ. സനി. ളകേ. നനാണു 

32. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കമനാര 

33. ശസ്പീ. ളകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

34. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടെലണനി 

35. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. എ. റഹസ്പീന്നും 

36. ശസ്പീ. എന്നും. രനാജകഗനാപനാലന്

37. ശസ്പീ. ളകേ. രനാജന്

38. ശസ്പീ. ആര. രനാകജഷയ്

39. ശസ്പീ. റ്റെനി. വനി. രനാകജഷയ്

40. ശസ്പീ. രനാജു എബഹനാന്നും

41. ശസ്പീ. ആര. രനാമചെന്ദ്രന്

42. ശസ്പീ. രനാമചെന്ദ്രന് കേടെനപള്ളനി  

43. ശസ്പീ. ളകേ. ളകേ. രനാമചെന്ദ്രന് നനായര 

44. ശസ്പീ. റ്റെനി. പനി. രനാമകൃഷ്ണന്

45. ളപ്രനാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ് 

46. ശസ്പീ. കേനാരനാടയ് റസനാഖയ്

47. ശസ്പീ. എസയ്. ശേരമ്മ  

48. ശസ്പീ. എ. ളകേ. ശേശേസ്പീന്ദ്രന് 

49. ശസ്പീ. സനി. ളകേ. ശേശേസ്പീന്ദ്രന് 

50. ശസ്പീ. ബനി. സതര്യന് 

51. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷന്നുംസസ്പീര  
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52. ശസ്പീമതനി ളകേ. ളകേ. കശേലജ ടെസ്പീച്ചര 

53. ശസ്പീ. ജനി. സധനാകേരന് 

54. ശസ്പീ. വനി. ആര. സനനില് കമനാര 

55. ശസ്പീ. കേടെകേന്നുംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് 

56. ശസ്പീ. ളകേ. സകരഷയ് കറുപയ്

57. ശസ്പീ. എന്നും. സസ്വരനാജയ്

58. ശസ്പീ. ഇ. ടെനി. കടെസണ് മനാസര

59. ശസ്പീ. പനി. തനികലനാതമന് 

60. ശസ്പീമതനി വസ്പീണനാ കജനാരജ്ജയ്

61. ശസ്പീ. ഇ. ളകേ. വനിജയന്

62. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി.  

2. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസനാക്കയ്

3. ളപ്രനാഫ. ആബനിദയ് ഹുകസന് തങ്ങള്

4. ശസ്പീ. അടര പ്രകേനാശേയ് 

5. ശസ്പീ. ടെനി. എ. അഹമ്മദയ് കേബസ്പീര 

6. ശസ്പീ. മഞളനാന്നുംകഴനി അലനി 

7. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

8. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കമനാര 

9. ശസ്പീ. അന്വര സനാദതയ് 

10. ശസ്പീ. വനി. ടെനി. ബല്റനാന്നും

11. ശസ്പീ. പനി. ളകേ. ബഷസ്പീര

12. ശസ്പീ. വനി. ളകേ. ഇബനാഹനിന്നും കഞയ് 
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13. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

14. ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബനാഹനിന്നും 

15. കഡനാ. എന്. ജയരനാജയ് 

16. ശസ്പീ. ളകേ. സനി. കജനാസഫയ് 

17. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി 

18. ശസ്പീ. കമനാന്സയ് കജനാസഫയ് 

19. കഡനാ. എന്നും. ളകേ. മുനസ്പീര 

20. ശസ്പീ. ളകേ. മുരളസ്പീധരന്  

21. ശസ്പീ. എന്. എ. ളനലനിക്കുനയ് 

22. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര രനാധനാകൃഷ്ണന് 

23. ശസ്പീ. രകമശേയ് ളചെനനിതല

24. ശസ്പീ. കറനാഷനി അഗസനിന്

25. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

26. ശസ്പീ. എന്. ഷന്നുംസദ്ദസ്പീന് 

27. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശേന് 

28. ശസ്പീ. ഷനാഫനി പറമനില് 

29. ശസ്പീ. വനി. എസയ്. ശേനിവകമനാര

30. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതനാമസയ്

31. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

32. ശസ്പീ. എന്നും. ഉമ്മര 

നനിഷക്ഷത പനാലനിക്കുനവര  :

1. ശസ്പീ. പനി. സനി. കജനാരജയ്

2. ശസ്പീ. ഒ. രനാജകഗനാപനാല്
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മനി  .   സസ്പീക്കര   :

അനകൂലനിക്കുനവര : 62

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര : 32

നനിഷക്ഷത പനാലനിക്കുനവര : 2

പ്രകമയന്നും സഭ അന്നുംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന. ബനില് പനാസനായനിരനിക്കുന. 

X അറനിയനിപയ്

മനി  .   സസ്പീക്കര: നനിയമസഭനാ  മഡ്യൂസനിയതനില്  സനാമനാജനികേരുളടെ  ഒത്തുകചെരല്
ആസൂത്രണന്നും  ളചെയനിട്ടുണയ്.  കേത്തുകേള്  ഇനളലയന്നും  അതനിളന്റെ  തകലദനിവസവളമനാളക്കയനായനി
എലനാ അന്നുംഗങ്ങള്ക്കുന്നും നല്കേനിയനിരുന.  നനിയമസഭയളടെ  60-ാം വനാരഷനികേതനിളന്റെ
ഭനാഗമനായനി  മഡ്യൂസനിയന്നും  പുതുക്കനിപണനിയകേയന്നും  രണനാമതയ്  രൂപളപടുതനി എടുക്കുകേയന്നും
ളചെയന ചെനില പ്രവൃതനികേള് നടെക്കുനണയ്. കവകകനരന്നും 6.00 മണനികയനാടുകൂടെനി അവനിളടെ
ഒത്തുകചെരനയ്  അതയ് സന്നുംബനനിച്ചുള്ള അഭനിപ്രനായ പ്രകേടെനങ്ങള് നടെതനാവനതനാണയ്.
അതനിനകശേഷന്നും നനിയമസഭനാ സമുച്ചയതനിളല ആര.  ശേങരനനാരനായണന് തമനി ളമന്നുംകബഴയ്
കലനാഞനില് ശസ്പീ.  കജനാണ് ളഫരണനാണസയ് എന്നും.എല്.എ.-യളടെ കനതൃതസ്വതനില് ഒരു
നനാടെകേന്നും അവതരനിപനിക്കുനണയ്.  നനിയമസഭനാ സനാമനാജനികേരുളടെയന്നും ജസ്പീവനക്കനാരുളടെയന്നും
ഒരു സന്നുംഗസ്പീത വനിരുനന്നും അതനിനകശേഷന്നും ഭക്ഷണവമുണയ്.  എലനാവരുന്നും പളങടുക്കണ
ളമനഭര്യരത്ഥനിക്കുന.

ഓരഡര...ഓരഡര...  സഭ ഇകപനാള് പനിരനിയനതുന്നും നനാളള രനാവനിളല  8.30-നയ്
വസ്പീണ്ടുന്നും സകമ്മളനിക്കുനതുമനാണയ്.

(2017  കമയയ്  24-ാം  തസ്പീയതനി  ബുധനനാഴ്ച  രനാവനിളല  8.30-നയ്  വസ്പീണ്ടുന്നും
സകമ്മളനിക്കുനതനിനനായനി സഭ കവകകനരന്നും 4.56-നയ് പനിരനിഞ.)


