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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

ഏഴഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 ആഗസസ്റ്റ്  11, വവെളനി

വെഭാലലലാം 168]          ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്                         [നമ്പര് 5

നനിയമസഭ  2017  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം  11-ാം  തതീയതനി  വവെളനിയഭാഴ്ച  രഭാവെനിവല

8.30-നസ്റ്റ്   ബഹുമഭാനവപട  സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണവന്റെ  അദലക്ഷതയനില

നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന.  

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളന കേഭാലകത്തക്കസ്റ്റ്  അനുവെദനിക്കവപട കചേഭാദലങ്ങളുവട പടനികേയനിവല 

നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന)

I വെഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള 

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്.... കചേഭാദലലാം നമ്പര് *121

ലലഫസ്റ്റ് പഭാര്പനിട പദതനി

1 (*121) ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന  :

ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തസ്റ്റ്  :

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമഭാര്:  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ;

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലലഫസ്റ്റ്  പഭാര്പനിട  പദതനിക്കസ്റ്റ്  തുടക്കലാം

കുറനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയുവട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള കേവണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ്റ്റ്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനിക്കുകവെണനി വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്): സര്,

(എ & ബനി) ഉണസ്റ്റ്.   ലലഫസ്റ്റ്  പഭാര്പനിട  പദതനിയുവട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള
കേവണത്തുന്നതനിനുളള  സര്കവ്വേ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കേരടസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനികന്മേലുളള ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം പരനിഹരനിചസ്റ്റ്
അന്തെനിമ ലനിസസ്റ്റ് 2017 വസപ്റലാംബര് 25-നു മുമ്പസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  അടുത്ത  അഞസ്റ്റ്  വെര്ഷത്തനിനുളളനില  കകേരളത്തനിവല  എലഭാ
ഭവെനരഹനിതര്ക്കുലാം ഭൂരഹനിതരഭായ ഭവെനരഹനിതര്ക്കുലാം  സസ്വന്തെമഭായനി  വതഭാഴനില വചേയസ്റ്റ്
ഉപജതീവെനലാം  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  സമൂഹത്തനിവന്റെ  നടത്തനിപനിലുലാം  നനിലനനിലപനിലുലാം
ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുവെഭാനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ കസവെനങ്ങള ഉളവപവട  എലഭാ  സഭാമൂഹലകക്ഷമ
പദതനികേളുവടയുലാം  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്ന  തരത്തനിലുളള
സുരക്ഷനിതവലാം  മഭാനലവമഭായ  വെതീടുകേള  ലഭലമഭാക്കുകേ  എനളളതഭാണസ്റ്റ്  ലലഫസ്റ്റ്
പദതനിയുവട ലക്ഷലലാം.

ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന:  സര്,   എലഭാവെര്ക്കുലാം  വെതീടസ്റ്റ്  എനളള  സസ്വപലാം
യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നതനിവന  സസ്വഭാഗതലാം വചേയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ്.  മഭാര്ചസ്റ്റ്  3-നസ്റ്റ്   ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം  വെകുപ്പുമനനി  കഡഭാ.   ടനി.  എലാം.  കതഭാമസസ്റ്റ്  ഐസകേസ്റ്റ്  നടത്തനിയ  ബജറസ്റ്റ്
പ്രസലാംഗത്തനിവല  പഭാരഗഭാഫസ്റ്റ്  50-ല,   '2017-18-ല ഒരു ലക്ഷലാം ഭവെന രഹനിതര്ക്കസ്റ്റ്
ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷന മുഖഭാന്തെനിരലാം  വെതീടുകേള നലകു'വമന്നസ്റ്റ്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  കേഴനിഞ
ദനിവെസലാം  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  നടത്തനിയ  ഏകേദനിന  ശനിലപശഭാലയനില  ഈ  വെര്ഷലാം
70000  വെതീടുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവമന്നഭാണസ്റ്റ്  പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ആദല
പ്രഖലഭാപനലാം കേഴനിഞസ്റ്റ് 5 മഭാസലാം കേഴനിഞകപഭാള ലക്ഷലമനിടനിരുന്ന വെതീടുകേളനില 30000
എണലാം  കുറവവെന്നനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ഏതസ്റ്റ്  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  30000  എണലാം
കുറവെസ്റ്റ് വെരുന്നതസ്റ്റ്;  ഇനനി കശഷനിക്കുന്ന ഏഴര മഭാസലാംവകേഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാഴവത്ത ടഭാര്ജറസ്റ്റ്
ലക്ഷലലാം കേഭാണുകമഭാ; അതനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എവന്തെഭാവക്കയഭാണസ്റ്റ്?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:  സര്,  ഒരുപവക്ഷ  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്
ഇന്തെലയനില ഏറവലാം അധനികേലാം ശദനിക്കവപടഭാന കപഭാകുന്ന ആദലവത്ത ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ്
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പദതനിയഭായനിരനിക്കുമനിതസ്റ്റ്.   അതുവകേഭാണ്ടുതവന്ന  ഇതനിവന്റെ വെനിവെനിധ വെശങ്ങവളക്കുറനിചസ്റ്റ്
വെളവര  വെനിശദമഭായനി  പഠനിച്ചു മനസനിലഭാക്കനിയുലാം  തുടര്നളള  സര്കവ്വേ നടത്തനിയുമഭാണസ്റ്റ്
ഇതനിനസ്റ്റ് ആരലാംഭലാം  കുറനികക്കണതസ്റ്റ്.  ഒരു  തരത്തനിലുളള  പ്രശ്നങ്ങളുമനിലഭാവത,  ആര്ക്കുലാം
എതനിര്പനിലഭാത്ത  തരത്തനിലുളള  പശഭാത്തലലാം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുകവെണലാം  ഈ  വെലനിയ
പദതനിക്കസ്റ്റ് തുടക്കലാം  കുറനികക്കണതസ്റ്റ്.  അതനിനുളള ശമമഭാണസ്റ്റ് ഇവെനിവട നടന്നനിരുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതനിവന്റെ  കേരടസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞുവവെന്നസ്റ്റ്  കനരവത്ത  ഞഭാന
മറുപടനിയനില സൂചേനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  വെളവര ബുദനിമുട്ടുളള,  വെളവര ശമകേരമഭായനിട്ടുളള
പരനിപഭാടനിയഭാണസ്റ്റ്;   അതസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞു.   ഒരു
വെലനിയ പദതനിയുവട തുടക്കവമന്ന നനിലയനില സസ്വഭാഭഭാവെനികേമഭായുലാം  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുകമ്പഭാള  ചേനില  കുറവകേളുണഭാകുലാം;  അവലങനില  പതുവക്ക
ആയനികപഭാവയനലാം  വെരഭാലാം.    ലക്ഷലമനിടതുകപഭാവലതവന്ന  വസപ്റലാംബര്  25-നസ്റ്റ്
ലഫനല  ലനിസസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  വെതീടുകേള  പണനിയഭാനുളള  ശമലാം
നടത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   ഒരു  തരത്തനിലുലാം  ലക്ഷലത്തനിവലത്തഭാത്ത  പ്രശ്നലാം  വെരനില,
കകേരളത്തനില ലക്ഷലമനിട വെതീടുകേള പൂര്ണമഭായുലാം പണനിയുകേതവന്ന വചേയ്യുലാം.

ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന:  സര്,  ഇവെനിവട  കേരടസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞുവവെന്നസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  ഇകപഭാള  തയഭാറഭാക്കനിയ  ലനിസനിവനക്കുറനിചസ്റ്റ്
വെലഭാപകേമഭായ  പരഭാതനികേളഭാണുണഭായനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അര്ഹതയുളളവെര്  പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള  ഈ  ലനിസനില  ഉളവപടനിടനില  എനളള
വെലഭാപകേമഭായ പരഭാതനിയുണസ്റ്റ്.    രണ്ടുലാം മൂനലാം വസന്റെനിലുള ഒരു വെതീടനില രണ്ടുലാം മൂനലാം
കുടുലാംബങ്ങള  ഒരുമനിചസ്റ്റ്  ജതീവെനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അവെര്ക്കസ്റ്റ്  കറഷന  കേഭാര്ഡനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള വെതീടസ്റ്റ്  നലകുന്നതസ്റ്റ്.   കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഒവരണകമ
കേഭാണുകേയുളള,  വെതീടനിവല  എലഭാവെരുവടയുലാം കപരസ്റ്റ് അതനില ഉളവപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
കറഷന  കേഭാര്ഡനില  കപരുവണങനില  അവെവരക്കൂടനി  ഉളവപടുത്തഭാന  തയഭാറഭാകുകമഭാ
എനളളതഭാണസ്റ്റ്  പ്രധഭാനവപട  കചേഭാദലലാം.  ഇതുസലാംബനനിച്ചുളള  പരഭാതനികേള
നലകുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  തതീയതനി  നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ആ   തതീയതനി
ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എവന്തെങനിലുലാം സഭാദലതകേളുകണഭാ?  ഇത്തരലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള
മഭാറനി  പുതനിയവെ  വകേഭാണ്ടുവെന്നസ്റ്റ്   അര്ഹതയുള  എലഭാവെവരയുലാം  ലനിസനില
ഉളവപടുത്തുന്നതനിനുളള അവെസരവമഭാരുക്കുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം.  അങ്ങസ്റ്റ്  അവെസഭാനലാം
കചേഭാദനിചതഭാണസ്റ്റ് ഏറവലാം പ്രധഭാനവപട കേഭാരലലാം.  അര്ഹതയുളള എലഭാകപര്ക്കുലാം വെതീടു
ലഭനിക്കുലാം.   ഇതസ്റ്റ്  ഇന്തെലയനില  ആദലമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഏറവലാം  ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ്
ആയനിട്ടുളള  ഭവെന  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.   അതുവകേഭാണ്ടുതവന്ന  തുടക്കവമന്ന  രതീതനിയനില
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നനിരവെധനി പ്രശ്നങ്ങളുണഭാകേഭാലാം.  ആ പ്രശ്നങ്ങള തുടര്ന്നസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുകേ എനളളതഭാണസ്റ്റ്
ജനഭാധനിപതല പ്രകനിയ.  ഇന്നവല (ആഗസസ്റ്റ് 10-ാം തതീയതനി) ആയനിരുന ആദലഘട
അകപക്ഷകേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന  അവെസഭാന  തതീയതനി.  ഇനനി  അതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
ആര്ക്കുകവെണവമങനിലുലാം  അവെരുവട പരഭാതനികേള  നലകുന്നതനിനുലാം  ആ  പരഭാതനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമുളള  ശമലാം   നടത്തഭാന  കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങവന  നനിരവെധനി
നടപടനികേളക്കുകശഷലാം   വസപ്റലാംബര്  25-ാം  തതീയതനി  ഗുണകഭഭാക്തൃ  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   അങ്ങവന  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള   അടക്കലാം
എലഭാകപരുകടയുലാം  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി,  ആര്വക്കങനിലുലാം  അത്തരലാം
പരഭാതനിയുവണങനില  ജനഭാധനിപതലപരമഭായനി  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള  പടനികേ
നമുക്കസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കണലാം.  അതനിനസ്റ്റ്  എലഭാകപരുവടയുലാം  സഹകേരണലാം
ആവെശലമഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു വെലനിയ പദതനിയുവട വെലനിവയഭാരു ജനകേതീയതയഭാണസ്റ്റ് അതനിവന്റെ
വെനിജയത്തനിവന്റെ ഭൂമനികേവയന്നസ്റ്റ് എലഭാകപരുലാം മനസനിലഭാക്കണലാം.

ശതീ.  വകേ.  സനി.  കജഭാസഫനിനുകവെണനി  (ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ്  ):  സര്,
"പഭാമ്പുകേളക്കസ്റ്റ് മഭാളമുണസ്റ്റ്, പറവെകേളക്കസ്റ്റ് ആകേഭാശമുണസ്റ്റ്, മനുഷലപുത്രനസ്റ്റ് തല ചേഭായഭാന
മണനിലനിടമനില”   ഇതസ്റ്റ്  കകേരളലാം    ഹൃദയത്തനില  തടനി  ഉളവക്കഭാണ  ഒരു എളനിയ
പ്രയഭാസകേരമഭായനിട്ടുളള സലാംഗതനിയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനുളള ശമങ്ങള
പല ഘടങ്ങളനില നടന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്;  വെലനിയ പ്രതതീക്ഷയഭാണുളളതസ്റ്റ്.  ലക്ഷലാം വെതീടസ്റ്റ് പദതനി,
ഇനനിരഭാ ആവെഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന,  ഇ. എലാം. എസസ്റ്റ്. ഭവെന പദതനി എന്നനിവെയുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്,
ഇകപഭാള ലലഫനിവന്റെ കപരനില ഒരു പ്രഖലഭാപനലാം വെന.  ഈ പ്രഖലഭാപനത്തനിവന്റെ
ഫലമഭായനി   ഇകപഭാള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിവല  പ്രതനിനനിധനികേളക്കസ്റ്റ്
ഗഭാമസഭകേവള  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത   അവെസയഭാണുളതസ്റ്റ്. കേഭാരണലാം
പ്രകതലകേ മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഒനലാം നനിശയനിക്കഭാവത സര്കവ്വേ നടത്തനി നൂറുകേണക്കനിനസ്റ്റ്
ആളുകേളുവട  കപരുകേള  അയച്ചുവകേഭാടുത്തു.  ഗഭാമസഭകേള  കചേരുകമ്പഭാള  ഈ
കപരുകേളനില പത്തനില ഒനകപഭാലുലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കവപടനിടനില;   അതനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കവപടനിടനില.  വെലനിയ  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം
നനിലനനിലക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ആന വകേഭാടുത്തഭാലുലാം  ആശ വകേഭാടുക്കഭാന പഭാടനില.   ആശ
വകേഭാടുത്തനിടസ്റ്റ്  ഇകപഭാള നനിരഭാശയനില കേഭാരലങ്ങള എത്തനിനനിലക്കുന.  അതുകപഭാവല
ഇതനിവന്റെ  ഫണസ്റ്റ്  എവെനിവട  നനിന്നഭാണസ്റ്റ്?  പഞഭായത്തുകേള  അവെരുവട  പദതനി
വെനിഹനിതത്തനിലനനിനലാം  ഈ  ഫണസ്റ്റ്  കേവണത്തണവമന്ന  പ്രയഭാസകേരമഭായ
സഭാഹചേരലവലാം  നനിലനനിലക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്,  ഇതനിനസ്റ്റ്  വെലക്തമഭായ  ഫണനിലാംഗസ്റ്റ്  ഉകണഭാ?
എന്തെഭാണസ്റ്റ് ഇതനിവന്റെ ഫണസ്റ്റ് കേവണത്തഭാനുളള മഭാര്ഗ്ഗലാം എനകൂടനി വെലക്തമഭാക്കണലാം.
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വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:  സര്,  രണ്ടുമൂന്നസ്റ്റ് കചേഭാദലങ്ങള  അകദ്ദേഹലാം ഒന്നനിചസ്റ്റ്
കചേഭാദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ഞഭാന  കനരവത്ത  സൂചേനിപനിച്ചു,  പരഭാതനികേളുലാം  പ്രശ്നങ്ങളുലാം
ഉണഭാകേഭാലാം.  ഏതസ്റ്റ്  വെലനിയ  പദതനിയുവട   തുടക്കലാം  പരനികശഭാധനിചഭാലുലാം  ഇങ്ങവന
പ്രശ്നങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആ  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാനുളള  തുടര്  നടപടനികേള
ഉകണഭാ എനളളതഭാണസ്റ്റ്  പ്രധഭാനവപട കേഭാരലലാം.   നനിരവെധനി തലത്തനില പരഭാതനികേള
നലകുന്നതനിനുലാം  അവെ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമുളള ശമങ്ങള നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
തനികേച്ചുലാം ജനകേതീയമഭായനിടഭാണസ്റ്റ് നടക്കുന്നവതനളളതുവകേഭാണസ്റ്റ്, ഇന്നവത്ത പരഭാതനികേള
പൂര്ണമഭായുലാം പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര്  വെനിശസ്വസനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന
കനരവത്ത സൂചേനിപനിച്ചു, അങ്ങയുവടകൂടനി സഹഭായലാം ഇതനിനസ്റ്റ്  ആവെശലമഭാണസ്റ്റ്.  എവെനിവട
നനിന്നഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുകേ എന്നതസ്റ്റ് വെളവര പ്രധഭാനവപട കചേഭാദലമഭാണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനില  ഇകപഭാള  പല  തരത്തനിലുളള  ഭവെന  പദതനികേളുണസ്റ്റ്;  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനിയുണസ്റ്റ്,  ഇ.എലാം.എസസ്റ്റ്.  പഭാര്പനിട  പദതനിയുവട  തുടര്ചയഭായനി  ചേനിലതുണസ്റ്റ്,
എലാം.എന.  പഭാര്പനിട  പദതനിയുണസ്റ്റ്  അങ്ങവന  നനിരവെധനി  പദതനികേളുണസ്റ്റ്.   ഈ
പദതനിയുവട  ലഫനഭാനഷലല  കസഭാഴനിനുളള  ദര്ശനലാം  എനപറയുന്നതസ്റ്റ്
ഇങ്ങവനയുളള പദതനികേവളലഭാലാം ഉദ്ഗഥനിക്കുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ്. ഇന്നസ്റ്റ് പല തരത്തനിലുളള
പദതനികേളുലാം പല രതീതനിയനില  കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്. 1,20,000  രൂപ മഭാത്രലാം  നലകുന്ന
വെതീടസ്റ്റ്   പദതനിയുണസ്റ്റ്.   ആ പണലാംവകേഭാണസ്റ്റ് വെതീടുവെയഭാന കേഴനിയുകേയനില  എനളളതസ്റ്റ്
ഉറപഭാണസ്റ്റ്.  അതുവകേഭാണസ്റ്റ് പല വെതീടുകേളുവടയുലാം പണനി ബഭാക്കനിയഭാക്കനി കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.
അങ്ങവനയഭാണസ്റ്റ്  ചേരനിത്രത്തനില  വെതീടുകേള  അപൂര്ണമഭായനി   വെരുന്നതനിനസ്റ്റ്
കേഭാരണമഭായതസ്റ്റ്.  അത്തരത്തനില  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം   നനിലവെനിലുളള  പണലാം
തനികേയഭാവത വെരുകമ്പഭാള അതനികലക്കസ്റ്റ് കൂടുതല തുകേ നലകേനിവക്കഭാണസ്റ്റ്,  ആ പദതനി
പൂര്ണമഭാക്കുവെഭാനുളള  ലക്ഷലവലാം  വെനിവെനിധ  തലത്തനില  പണലാം  കപഭാകുന്ന  തരത്തനില
വമറതീരനിയല  കേളക്ഷന  അടക്കമുളള  സഭാദലതകൂടനി   ഇലഭാതഭാക്കനിവക്കഭാണസ്റ്റ്  എലഭാ
വെനിധത്തനിലുലാം പരസര ഉദ്ഗഥനലാം നടത്തനിവക്കഭാണസ്റ്റ്,  ഓകരഭാ വെതീടനിനുലാം ആവെശലമഭായ
തുകേ കൃതലമഭായനി എത്തനിക്കുന്ന ഒരു സഭാമ്പത്തനികേ സമതീപനമഭാണുളളതസ്റ്റ്. അതുവകേഭാണസ്റ്റ്
സഭാമ്പത്തനികേലാം ഒരു പ്രശ്നകമ ആകേനില. പരഭാതനികേളുലാം പരനിഹരനിക്കവപടുലാം.

ശതീ  .    അനവെര്  സഭാദത്തസ്റ്റ്:  സര്,   നമ്മുവട  നഭാടനില  പഭാവെവപടവെര്ക്കസ്റ്റ്,
പ്രകതലകേനിച്ചുലാം മലയഭാളനികേവള സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം ഒരു വെതീടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുകേ എന
പറഞഭാല വെലനിയ സകന്തെഭാഷമുളള കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  എവന്റെ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില
വെനിധവെകേളഭായ  സകഹഭാദരനിമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വെതീടു  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നലകുന്ന  അമ്മേക്കനിളനിക്കൂടസ്റ്റ്
എവന്നഭാരു പദതനിക്കസ്റ്റ് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സന്മേനസ്സുളവെരുവട സഹഭായകത്തഭാവട
10  വെതീടുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്   തുടക്കമനിട്ടു. ഏകേകദശലാം  അമ്പത്തനിയഭാറസ്റ്റ്
അകപക്ഷകേള  എനനിക്കസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്,  അതുമഭായനി  ഞഭാന  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുനണസ്റ്റ്.



6 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 11, 2017

ഇത്തരത്തനില വെതീടു നനിര്മ്മേനിച്ചു  നലകുകമ്പഭാഴുണഭാകുന്ന സകന്തെഭാഷലാം  മനസനിലഭാക്കഭാന
സഭാധനിച്ചു.   ഇവെനിവട    ശതീ.  സണനി  കജഭാസഫനിവന്റെ   'എവെനിവട  നനിന്നഭാണസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
കേവണത്തുന്നതസ്റ്റ്'  എന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനവപട മനനി മറുപടനി  പറഞനിടനില.
കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  പദതനിയുവട കപരസ്റ്റ്  മഭാറനി  നമ്മേള ആ പദതനി തുടങ്ങുന
എനളള ആകക്ഷപങ്ങള പലരുലാം പറഞസ്റ്റ്  കകേളക്കുനണസ്റ്റ്.  അതുവകേഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര
ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  ഫണസ്റ്റ് വെനിഹനിതലാം  എത്രയഭാണസ്റ്റ്?  അകതഭാവടഭാപലാം  തവന്ന  കകേരള
ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ കകേഭാണ്ടനിബന്യൂഷന എന്തെഭാണസ്റ്റ്?   എവന്റെ വെതീടനില കേഴനിഞ ദനിവെസലാം
വെഭാര്ഡസ്റ്റ്  വമമ്പര്   തുകേ  പനിരനിക്കഭാനഭായനി  വെന;  ഞഭാന  വചേറനിയ   തുകേ   നലകേനി
സഹഭായനിച്ചു. ഫണസ്റ്റ് പനിരനിവെസ്റ്റ് നടനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുകപഭാവല വമമ്പര്മഭാര്
ഓകരഭാ വെതീടുകേളനില വചേന്നസ്റ്റ്  പഭാവെവപടവെര്ക്കസ്റ്റ് വെഭാഗഭാനങ്ങള നലകുകമ്പഭാള,  നഭാവള
ഗഭാമസഭകേളനില  അവെര്ക്കസ്റ്റ്  മറുപടനി  പറയഭാന   കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണഭാകുകമഭാ
എന്നഭാണസ്റ്റ്  കചേഭാദനിക്കഭാനുളളതസ്റ്റ്.  അതനിവന്റെ ഫണസ്റ്റ്  എവെനിവട  നനിന്നഭാണസ്റ്റ്,  എത്രയഭാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതലാം, എത്രയഭാണസ്റ്റ് കകേരളത്തനിവന്റെ വെനിഹനിതലാം എന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്  : സര്,  ഞഭാന  കനരവത്ത  സൂചേനിപനിച
കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്  ഇതനില  ഏറവലാം  പ്രധഭാനവപടതസ്റ്റ്.    വെതീടസ്റ്റ്  പണനിയഭാനുള  നനിരവെധനി
കസഭാഴ്സുകേള ഈ കമഖലയനിലുണസ്റ്റ്. അതഭാണസ്റ്റ്   വെനിഭവെ കസഭാഴസ്റ്റ്, അതനില കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനികേളടക്കമുള  നനിരവെധനി  പദതനികേളുമുണസ്റ്റ്.  അത്തരത്തനിലുള
പദതനികേളക്കഭാവെശലമഭായ  പണവത്ത  ഉദ്ഗഥനിക്കുകേ  എനളതഭാണസ്റ്റ്  വെനിഭവെ
കസഭാതസ്സുകേളനില  ഒന്നസ്റ്റ്.   രണഭാമകത്തതസ്റ്റ്,   സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കേടവമടുത്തസ്റ്റ്
പഞഭായത്തുകേളക്കഭാവെശലമഭായ  പണലാം   നലകുന.   പഞഭായത്തുകേള  അതനിവന്റെ
തനിരനിചടവെനിനഭാവെശലമഭായ  തുകേ  അവെരുവട  പഭാന  ഫണനിലനനിന്നസ്റ്റ്  കേവണത്തുലാം.
അതനിനഭാവെശലമഭായ  പലനിശ   സര്ക്കഭാര്  കനരനിടസ്റ്റ്  വകേഭാടുത്തസ്റ്റ്,  പഞഭായത്തുകേളുവട
പദതനിയനില വെതീടസ്റ്റ് നലകുന്ന കപ്രഭാജക്ടുവെചസ്റ്റ് അതനിനഭാവെശലമഭായ പണലാം  കേവണത്തുലാം.
ഉദഭാഹരണത്തനിനസ്റ്റ്, 4,00,000 രൂപ കേവണത്തനിയഭാല ആ തുകേ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
കലഭാവണടുത്തസ്റ്റ്  പഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  നലകുലാം,  പഞഭായത്തുകേള  അടുത്ത  വെര്ഷലാം
അവെരുവട  പദതനിയനിലനനിന്നസ്റ്റ്  ഇനസഭാളവമന്റെഭായനി  തുകേ  അടയ്ക്കുകമ്പഭാള,  ആവെശലലാം
വെരുന്ന പലനിശ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നലകുലാം.   ഇതഭാണസ്റ്റ്  ഒരു കസഭാഴസ്റ്റ്.   മവറഭാരു
കസഭാഴസ്റ്റ്,  കനരവത്ത  പറഞതുകപഭാവല  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേളനിലനനിനമുള
പണലാം ഇതനികലയസ്റ്റ്   ഇന്റെകഗറസ്റ്റ് വചേയ്യുലാം.  പല  തരത്തനിലുള  വെനിഭവെ കസഭാതസ്സുകേള
ഉദ്ഗഥനിക്കുകേ  എനളതഭാണസ്റ്റ്  ആ  സഭാമ്പത്തനികേ  ദര്ശനലാം  അലഭാവത
ഏവതങനിലുവമഭാരു  കസഭാഴ്സുമഭാത്രമല,  അതഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിവന്റെ  പ്രകതലകേത.
മുനകേഭാലങ്ങളനില നമ്മേള ഒരു കസഭാഴനിലനനിനലാം പണവമടുത്തസ്റ്റ്  വെതീടസ്റ്റ്  പണനിയുലാം,  ആ
കസഭാഴനിലൂവടയുള  പല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  പഭാലനിക്കഭാവത  വെരുകമ്പഭാള  വെതീടസ്റ്റ്
പൂര്ണമഭാകേനില.  ഇതഭാണസ്റ്റ് നമ്മേള കേണ്ടുവെരുന്ന ഒരു പ്രശ്നലാം  ആ പ്രശ്നലാം മറനികേടക്കഭാന,
വെലതലസ്തമഭായ  രതീതനിയനില,  വെതീടു  പണനിയുവെഭാനുള  കസഭാഴ്സുകേവളവയലഭാലാം
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ഉദ്ഗഥനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  ഒരു  വെതീടസ്റ്റ്  പണനിയുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  പണലാം  മുഴുവെന
എത്തനിക്കഭാനുള ശമലാം നടത്തുന എനളതഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് വെളവര യുണതീക്കഭായനിട്ടുള,
അനനലമഭായനിട്ടുള  വെനികേസന  രതീതനിയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഒവരഭാറ  കസഭാഴനിലനനിനമഭാത്രമല
എനളളതഭാണസ്റ്റ് പഴയ പദതനികേളുലാം ഈ പദതനിയുലാം തമ്മേനിലുള വെലതലഭാസലാം.  ആ
സഭാമ്പത്തനികേ ദര്ശനലാം തവന്നയഭാണസ്റ്റ് ഈ പദതനിയുവട വെനിജയത്തനിനഭാധഭാരലാം എന്നസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് കേരുതുന.

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്: സര്,  അങ്ങസ്റ്റ്  പറയുലാംകതഭാറുലാം  സങതീര്ണ
മഭാകുന്നതു  കപഭാവലയഭാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  കതഭാനന്നതസ്റ്റ്.   കേഭാരണലാം  അങ്ങസ്റ്റ്   പറഞ
കേഭാരലങ്ങള അഞസ്റ്റ് മനിനനിറസ്റ്റ് സമയവമടുത്തസ്റ്റ് വെഭായനിവചങനില മഭാത്രകമ യഥഭാര്തത്തനില
കേഭാരലലാം  എന്തെഭാവണന്നസ്റ്റ്  കബഭാദലവപടുകേയുള.  അതനിവന്റെ  അര്തലാം  ഞഭാന
പറകഞഭാവട,   സര്ക്കഭാരനിനുകപഭാലുലാം  യഥഭാര്തത്തനില  ഇവതന്തെഭാണസ്റ്റ്,   ഇതസ്റ്റ്
എങ്ങവനയഭാണസ്റ്റ്  മുകന്നഭാട്ടുവകേഭാണ്ടുകപഭാകകേണതസ്റ്റ് എനള  വെലക്തമഭായ ധഭാരണ ഇല.
അങ്ങസ്റ്റ്  ഒനരണസ്റ്റ്  ഓപ്ഷന  പറഞ്ഞു,  ഇനനി  പറയഭാവത്തഭാരു  ഓപ്ഷന
കൂടനിയുണഭാകേണലാം.  സര്ക്കഭാരുലാം  അപ്പുറത്തുലാം  ഇപ്പുറത്തുമുളള   എലഭാകപരുലാം
ആഗഹനിക്കുന്ന ഒരു കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ് ഒരു വെതീടസ്റ്റ് എന്നതസ്റ്റ്.   അതുവകേഭാണ്ടുതവന്ന വെലക്തമഭായ
ഒരു ധഭാരണ എത്രയുലാം വപവടനണഭാകേണലാം.  ഇതനിനുളള സര്കവ്വേ കുടുലാംബശതീയഭാണസ്റ്റ്
നടത്തനിയതസ്റ്റ്.  യഥഭാര്തത്തനില ഗഭാമസഭകേളുവട ലനിസസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാമഭായനിരുന,
അതലാംഗതീകേരനിചനില.   ഉദഭാഹരണത്തനിനസ്റ്റ്    എവന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലുളള  വെണ്ടൂര്
പഞഭായത്തനില നനിനലാം 2800 കപരുവട ലനിസസ്റ്റ് കുടുലാംബശതീ തയഭാറഭാക്കനി. അവെസഭാനലാം
കേരടസ്റ്റ്   പ്രസനിദതീകേരനിചകപഭാള  550 കപര്  മഭാത്രലാം.   ബഭാക്കനിയുളവെര്  മുഴുവെന
പുറത്തഭായനി.  ഈ  550  കപരുവട  ലനിസസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിച്ചുകനഭാക്കനിയഭാല
9 വെഭാര്ഡുകേളനിലനനിന്നസ്റ്റ്  ഒരഭാളുകപഭാലുമനില  എന്നതഭാണസ്റ്റ് ഇതനിവന്റെ പ്രകതലകേത.  ഇതസ്റ്റ്
വെളവര പ്രധഭാനവപട ഒരു കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.

മനി  .    സതീക്കര്:    പതീസസ്റ്റ്...........പതീസസ്റ്റ്.............ശതീ.  എ.  പനി.  അനനില കുമഭാര്
അവതഭാവക്ക ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.   പ്രധഭാനവപട കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ് നമ്മേള ചേര്ച വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്: സര്,  കചേഭാദലലാം  വസസനിഫനിക്കഭായനിവലങനില
അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ  മറുപടനി  നതീണ്ടുകപഭാകുലാം;  അതുവകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.  550  ആളുകേള
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് ലനിസനില ഉളവപടനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.   9  വെഭാര്ഡുകേളനിലനനിന്നസ്റ്റ് ഒരഭാളകപഭാലുലാം ആ
രജനിസറനില ഇല.  ആ  9  വെഭാര്ഡസ്റ്റ് വമമ്പര്മഭാരുലാം ആകരഭാടസ്റ്റ്  പരഭാതനി പറയണവമന്നസ്റ്റ്
അറനിയഭാവത   വെനിഷമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  100  വെതീടുവണങനില  20  വെഭാര്ഡുകേളനിലനനിന്നസ്റ്റ്
5  കപര്ക്കസ്റ്റ്   വെതീതലാം  നലകേഭാലാം.    ഈ രതീതനിയനിലുള   പ്രയഭാസങ്ങളുണസ്റ്റ്.   ഓകരഭാ
വെഭാര്ഡനിലുലാം ഏറവലാം ബുദനിമുടസ്റ്റ്   അനുഭവെനിക്കുന്നവെര് ലനിസനില  ഉളവപടനിടനില.  ഈ
സര്കവ്വേ  നടത്തനിയതനില  പഭാളനിചയുണസ്റ്റ്,  ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്  അലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇതനില
കറഭാളനില,  ഗഭാമസഭ  കനഭാക്കുകുത്തനിയഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇത്രയുലാം  വെലനിയ  ഒരു  പദതനി
നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  കുവറക്കൂടനി  കേഭാരലങ്ങള  ആകലഭാചേനിചസ്റ്റ്  യഥഭാര്ത
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവെണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്  :  സര്,   ഒരു സലാംശയവലാം കവെണ.  ഞഭാന ഈ
മൂന്നസ്റ്റ്  കചേഭാദലത്തനിനുമുള ഉത്തരലാം തവന്നയഭാണസ്റ്റ് പറഞതസ്റ്റ്.  നനിലവെനിലുള സര്കവ്വേ
പ്രകേഭാരലാം എന്തെസ്റ്റ് പരഭാതനിയുവണങനിലുലാം,  ഈ  9  വെഭാര്ഡുകേളനില മഭാത്രമല ബഭാക്കനിയുള
വെഭാര്ഡുകേളനിലുലാം ആരുലാം ഉളവപടനിവലങനിലുലാം, അവെര്വക്കലഭാലാം പരഭാതനി നലകേഭാലാം. ആദല
സര്കവ്വേയനിലത്തവന്ന  എലഭാലാം  പരനിഹരനിച  ഒരു  സര്കവ്വേ  റനിസളടസ്റ്റ്  ചേരനിത്രത്തനില
ഇതുവെവര  ഉണഭായനിടനില.   അതസ്റ്റ്  ശഭാസതീയവമല.  ഏതസ്റ്റ്  റഭാനഡലാം  സര്കവ്വേ
നടത്തുകമ്പഭാഴുലാം ഉണഭാകേഭാവന്ന പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിചനിട്ടുകണഭാ എനളതഭാണസ്റ്റ് പ്രശ്നലാം.
അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാന,  പരഭാതനി   നലകേഭാന വെളവര  വെലക്തമഭായ സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം
കമഭാണനിററനിലാംഗുലാം  ഉളതുവകേഭാണസ്റ്റ്   ഇകപഭാഴുള  ഒരു  പരഭാതനിയുലാം  അവെസഭാനലാം
ഉണഭാകേനില. അങ്ങസ്റ്റ് ഒരനിക്കലുലാം ഭയവപകടണ, തതീര്ചയഭായുലാം അതനിവന്റെ കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
സലാംവെനിധഭാനലാം  ഉണഭാകുലാം,  പരഭാതനി  നലകേഭാനുലാം  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഉണഭാകുലാം.
സഭാമ്പത്തനികേവെശലാം  ഞഭാന  പറഞ്ഞു.   ഒരു  വെതീടസ്റ്റ്  പണനിയഭാന  ആവെശലമഭായ  തുകേ
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കലഭാവണടുത്തസ്റ്റ്  പഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  നലകുകമ്പഭാള
പഞഭായത്തസ്റ്റ്  അതനിവന്റെ  പ്രനിനസനിപല  എമമൗണനിവന്റെ  ഇനസഭാളവമന്റെസ്റ്റ്  അടുത്ത
വെര്ഷവത്ത  പദതനിയനിലൂവട  നലകുലാം.   അതനിനഭാവെശലമഭായ  പലനിശ  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  നലകുലാം.   അതുകൂടഭാവത  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പദതനിയനിലനനിന്നസ്റ്റ്  ഒരു
വെതീടനിനസ്റ്റ്  1,20,000 രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   പ്രസ്തുത  തുകേവെചസ്റ്റ് ഒരു  വെതീടസ്റ്റ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയുകേയനില  എന്നസ്റ്റ്  നമുക്കറനിയഭാലാം.  അത്തരത്തനില  ആ  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില  അതനിനഭാവെശലമഭായ   അധനികേ  തുകേ   നലകുലാം.
അകപഭാള  ഒരു  കസഭാതസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  സതീമഭാണസ്റ്റ്.   ഇതുകപഭാവല  ആ
പണവലാം കലഭാവണടുത്തസ്റ്റ് പഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  നലകുലാം.  പലനിശ സര്ക്കഭാര്  നലകുലാം,
പഞഭായത്തുതവന്ന പ്രനിനസനിപല  എമമൗണസ്റ്റ്  നലകുലാം. 

ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ്റ്റ്:  സര്,  നനിലവെനില  പഞഭായത്തുകേകളഭാ
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേകളഭാ  അവെരുവട  മറസ്റ്റ്  ആവെശലങ്ങളക്കുകവെണനി  വെഭാങ്ങനിയ  സലലാം
ലലഫസ്റ്റ് പദതനിക്കുകവെണനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി  നലകുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്  :  സര്,  അതസ്റ്റ്  പഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാവന്ന കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.   അതലഭാവതയുലാം സലലാം കേവണത്തഭാലാം.  വപഭാതു
സമുചയങ്ങള  പണനിയുന്നതനിനുകവെണനിയഭാണസ്റ്റ്  സലലാം  കേവണത്തണവമന്നസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  അത്തരത്തനില കനരവത്ത വെഭാങ്ങനിയ  സലലാം പഞഭായത്തനിനസ്റ്റ്
കവെവറ  എവന്തെങനിലുലാം  ആവെശലത്തനിനസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാവണങനില
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം.  അതല  ആ സലലാം സമുചയലാം പണനിയുന്നതനിനുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം.
ആലപ്പുഴ  ജനില  ഒഴനിവകേ  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഒരു  സമുചയത്തനിവന്റെ  സലലാം
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കേവണത്തനിക്കഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുവകേഭാണസ്റ്റ്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിചതുകപഭാവല  അവെര്
വെഭാങ്ങനിയ  സലലാം  വകേഭാടുക്കണവമനവണങനില   അതസ്റ്റ്  ഈ  ആവെശലത്തനിനഭായനി
നലകേഭാലാം.  അതവലങനില മവറവന്തെങനിലുലാം ആവെശലത്തനിനസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം. കവെവറഭാരു
സലലാം  തരഭാന  സഭാധനിക്കുവമങനില  അതുമഭാകേഭാലാം.  ചേനിലകപഭാള  ഒരു  സമുചയലാം
മതനിയഭാകുകേയനില,   കൂടുതല  സമുചയങ്ങള  കവെണനിവെരുലാം  എന്നതുവകേഭാണസ്റ്റ്  ഈ
സലവലാം പുതനിയ സലവലാം ഉപകയഭാഗനികക്കണനിവെരുലാം. 

കഡഭാ  .    എലാം  .    വകേ  .    മുനതീര്:  സര്,  ലലഫസ്റ്റ്  പഭാര്പനിട  സമുചയങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആവെശലമഭായ  ഭൂമനിയുവട വെനില  കേനിഫ്ബനി ലഭാനഡസ്റ്റ് കബഭാണസ്റ്റ് വെഴനി കേവണത്തുവമന്നസ്റ്റ്
ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനിവല  50-ാം പഭാരഗഭാഫനില പറഞനിരുന.   ലഭാനഡസ്റ്റ് കബഭാണസ്റ്റ്
ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;   ഇതനിലൂവട  എത്രകകേഭാടനി  രൂപ  സമഭാഹരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു;  കബഭാണസ്റ്റ്
ഇറക്കനിയനിടനിവലങനില എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് ഇറക്കുലാം എന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപനികക്കറഡസ്റ്റ്
അലഭാത്ത ഒരു മറുപടനി അങ്ങയനിലനനിന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

മനി  .    സതീക്കര്:  കുടനികേള ഏറവലാം ആകവെശകത്തഭാവട കകേളക്കുന്ന കഭാസ്സുകേളഭാണസ്റ്റ്
അകദ്ദേഹത്തനികന്റെതസ്റ്റ്.  ഒരു കകേഭാലാംപനികക്കഷനുലാം ഇല.  മറസ്റ്റ് കഭാസ്സുകേളനിവല കുടനികേളുലാംകൂടനി
അതസ്റ്റ് കകേളക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഈ കഭാസ്സുകേളനില  വെന്നനിരനിക്കുലാം. 

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്  :  സര്,  കകേഭാലാംപനികക്കഷനഭായനി ഞഭാന എന്തെഭാണസ്റ്റ്
പറഞതസ്റ്റ്?  ഇതസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപനികക്കഷന  ആവണന്നസ്റ്റ്  കതഭാനന്നതുവകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
കകേഭാലാംപനികക്കഷന  ആകുന്നതസ്റ്റ്.   വെളവര   വെലക്തമഭായഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന  പറയുന്നതസ്റ്റ്.
കേനിഫ്ബനിയനിലൂവട   ഇത്തരത്തനിലുള  ലഭാനഡസ്റ്റ്  വെഭാങ്ങുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ   പണലാം
കേവണത്തുവമന്നസ്റ്റ് പറഞതനിലൂവടത്തവന്ന കേനിഫ്ബനി കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കേനിഫ്ബനിയനില
ഇകപഭാള ലഭാനഡസ്റ്റ്  കബഭാണസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.  എത്രയുലാംകവെഗലാം ലഭാനഡസ്റ്റ് കബഭാണസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കുലാം. അതുമഭാത്രമല,  ഈ 14-ാം തതീയതനി കേനിഫ്ബനിയനിലനനിന്നസ്റ്റ് ആദലമഭായനി
പണലാം   വെകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  നലകേഭാന  കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.   അതനില  സകന്തെഭാഷമുണസ്റ്റ്,
കേഭാരണലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപ്പുതവന്നയഭാണസ്റ്റ്    കേനിഫ്ബനിയനിലനനിന്നസ്റ്റ്  ആദലലാം  ഈ
പണലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   കേനിഫ്ബനിയുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  നടക്കുകേയനിവലന്നസ്റ്റ്
ചേനിലവരഭാവക്ക ധരനിചനിരുന, പനിന്നതീടതസ്റ്റ് മഭാറനിയനിട്ടുണഭാകുലാം. ഇകപഭാള അതസ്റ്റ് യഥഭാര്ത
ദനിശയനില  കപഭാകുനവവെന്നസ്റ്റ്  ആദലവത്ത  പണലാം  നലകേനിവക്കഭാണസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനി
സൂചേനിപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. അതുവകേഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനഭാവെശലമഭായ പണവലാം  കനരവത്ത പറഞ
കബഭാണ്ടുവെഴനി  കേനിഫ്ബനി കേവണത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:   സര്,  ഏറവലാം പ്രകയഭാജനകേരമഭായനി ഈ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് വെനിവെനിധ ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള ഇന്റെകഗറസ്റ്റ് വചേയ്തുവവെന്നസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനവപട മനനി  പറയുകേയുണഭായനി.   നമ്മുവട സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഈ രലാംഗത്തസ്റ്റ്
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പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രമുഖ  ഏജനസനിയഭാണസ്റ്റ്  Kerala  State  Housing  Board.
ഹമൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മനിക്കവെഭാറുലാം  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  സലവമടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഹമൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിച  പല   പദതനികേളുലാം  പകുതനിവെഴനിയനില
നനിലക്കുനണസ്റ്റ്.   അത്തരലാം വെതീടുകേവളയുലാം  സലങ്ങവളയുലാംകൂടനി  പ്രകയഭാജനവപടുത്തനി
ഈ  സസ്വപ  പദതനി  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനുള  ശമങ്ങള   നടത്തഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്  : സര്,   എലഭാ  പഭാര്പനിട  പദതനിയനിലുലാം
ഉദ്ഗഥനിക്കുകേ  എന പറഞതനിവന്റെ അര്തലാം അതുതവന്നയഭാണസ്റ്റ്.   പല വെഴനിക്കുലാം
പഭാര്പനിട പദതനികേള കകേരളത്തനില നടപനിലഭാക്കനി.  അതുവകേഭാണഭാണസ്റ്റ് കകേരളത്തനില
അപൂര്ണമഭായ വെതീടുകേള ഇകപഭാഴുലാം നനിലനനിലക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് ഞഭാന രണ്ടുമൂന തവെണ
ഇവെനിവട  പറഞ്ഞു.   അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാനുള  ശമമഭാണസ്റ്റ്  ഇവെനിവട  നടക്കുന്നതസ്റ്റ്.
എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.   വെകുപസ്റ്റ്  വെതീടസ്റ്റ്   നലകുനണസ്റ്റ്,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വെതീടസ്റ്റ്  പല
തരത്തനിലുലാം   നലകുനണസ്റ്റ്;  IAY,  PMAY  തുടങ്ങനിയ  പല  സതീമുകേളുമുണസ്റ്റ്.
അതുകപഭാവല  കകേരളത്തനില  വെതീടസ്റ്റ്  നലകേനിയനിരുന്ന  എലഭാ  സതീമുകേളുലാം  റനിവെന്യൂ  വചേയസ്റ്റ്
അവതലഭാലാംകൂടനി  ഉദ്ഗഥനിചസ്റ്റ്,  ആവെശലമഭായ  പണലാം  കേവണത്തനി,  സലലാം
ബഭാക്കനിയുവണങനില  നലകേഭാലാം.  അതനിവനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനവപട  മനനിക്കസ്റ്റ്
പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ്  മറുപടനി  പറയഭാനുവണങനില  പറയുലാം.  തതീര്ചയഭായുലാം  ഏതസ്റ്റ്  ഹമൗസനിലാംഗസ്റ്റ്
സതീമുലാം ഉദ്ഗഥനിക്കുകേവയനളതഭാണസ്റ്റ് ലലഫസ്റ്റ് മനിഷവന്റെ പ്രധഭാനവപട ലക്ഷലലാം.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ്:   സര്,  ഭവെനമനില എന്നതസ്റ്റ്  വെളവര സങതീര്ണമഭായ
പ്രശ്നമഭാണസ്റ്റ്.   ഇതനിവന  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  തര്ക്കത്തനിനസ്റ്റ്   കേഭാരണമഭാകുന്ന  ഒരു
വെനിഷയമഭായനി  ഞഭാന  കേഭാണുന്നനില.   ഇതനിനഭായനി  ജനങ്ങളുവട  ഇടയനികലക്കസ്റ്റ്
നമ്മേളതവന്ന  ഇറങ്ങനിവചലണലാം.  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഓകരഭാ  എലാം.എല.എ.-ക്കുലാം
ഉത്തരവെഭാദനിത്തമുണസ്റ്റ്.  ആ  കേഭാരലത്തനില   സര്ക്കഭാര്  അലപലാംകൂടനി
ശദനികക്കണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലാം.എല.എ.-മഭാരുവട  കനതൃതസ്വത്തനില   നനികയഭാജകേ
മണ്ഡല  തലത്തനില  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  മുഴുവെന  പഞഭായത്തസ്റ്റ്
പ്രസനിഡന്റുമഭാവരയുലാം  വമമ്പര്മഭാവരയുലാം  അതനില  ഉളവപടുത്തുകേയുലാം  വചേയ്തുവകേഭാണസ്റ്റ്
ഇതനിനഭായനി ശമനിചഭാല  ഇതസ്റ്റ് പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാകുലാം.  ഈ ഭവെന പദതനി വെന്നകശഷലാം
എവന്റെ നനികയഭാജകേ   മണ്ഡലത്തനിവല  തനിടനഭാടസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനില വെതീടനിലഭാത്തവെര്ക്കസ്റ്റ്
വെതീടുണഭാക്കഭാനുള ശമത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന.   രഭാജന എന്ന  വെലക്തനി ഒന്നര ഏക്കര്
ഭൂമനിയഭാണസ്റ്റ്  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  സമൗജനലമഭായനി  നലകേനിയതസ്റ്റ്.   അകദ്ദേഹലാം  വെലനിയ
സമ്പന്നവനഭാനമല;  അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ  ഭഭാരല  മരനിച്ചു  കപഭായനി,  ഭഭാരലയുവട
ഓര്മ്മേയഭായഭാണസ്റ്റ് ആ ഭൂമനി  നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇവെനിവട  എലാം.എല.എ.മഭാര് പണലാം
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എവെനിവടയുണഭാകുവമന്നസ്റ്റ്  കചേഭാദനിച്ചു.  കുലുക്കനിയഭാല  പണലാം   വകേഭാഴനിയുന്ന,  പണലാം
കേഭായ്ക്കുന്ന മരമുകണഭാ നമ്മുവട രഭാജലത്തസ്റ്റ്?  ഒരു സലാംശയവലാം കവെണ,  നമ്മേള ഒരുമനിചസ്റ്റ്
ഇറങ്ങനിത്തനിരനിചഭാല  പണമുണഭാകുലാം.  മൂവെഭായനിരലാം  വെതീടുവെച  പഭാരമ്പരലലാം
ഉളതുവകേഭാണഭാണസ്റ്റ് ഞഭാനനിതസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര് അലപലാംകൂടനി ശദനിക്കണലാം.
ഇടതുപക്ഷത്തനിനസ്റ്റ് എലാം.എല.എ.മഭാര് ആരുമല എന്ന കതഭാന്നലുണസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ് മഭാറനിവെചസ്റ്റ്
അവെരുവട  കനതൃതസ്വത്തനിലത്തവന്ന  മുഴുവെന  ഭവെനവലാം  ഇനനിയുള  നഭാലസ്റ്റ്
വകേഭാലത്തനിനകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവമനള തതീരുമഭാനവമടുക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
തകന്റെടലാം കേഭാണനിക്കുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്  :  സര്, ലക്ഷലലാം വെചനിരനിക്കുന്ന വെതീടുകേള പൂര്ണമഭായുലാം
2021-ല   പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിരനിക്കുലാം; ഒരു  സലാംശയവലാം  കവെണ.   ആ  ലക്ഷലലാം
വെച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  തതീര്ചയഭായുലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുലാം.   അതനിനഭായനി
എലഭാ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവടയുലാം  സഹഭായലാം  ആവെശലമഭാണസ്റ്റ്.   ഈ  കേഭാരലലാം  ഒരു
എലാം.എല.എ.കക്കഭാ മനനികക്കഭാ മഭാത്രമഭായനി വചേയഭാന സഭാധനിക്കുന്നതല. പഞഭായത്തസ്റ്റ്,
കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞഭായത്തസ്റ്റ്,  ജനിലഭാപഞഭായത്തസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട
കനതൃതസ്വത്തനില  എലാം.എല.എ.-യുലാം  എലാം.പനി.-യുലാം  അടക്കമുള
ജനപ്രതനിനനിധനികേവളഭാന്നനിചസ്റ്റ്  അണനിനനിരന്നഭാകല  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞതു  കപഭാവല
ഭൂമനിയുവടയുലാം  സമ്പത്തനിവന്റെയുലാം  സമഭാഹരണവലാം  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാനുള
ശമങ്ങളുവമഭാവക്ക  നടക്കുകേയുള.  വെഭാസ്തവെത്തനില  ഒരു  സനിലാംഗനിള  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്
എന്നതനിലുപരനി  അവതഭാരു  വെലനിയ  ജനകേതീയ  കേലഭാമ്പയനിനഭാണസ്റ്റ്,   മനിഷനഭാണസ്റ്റ്.  ആ
മനിഷന  പ്രവെര്ത്തനലാം  തതീര്ചയഭായുലാം  2021-ല  അതനിവന്റെ  ലക്ഷലത്തനിവലത്തനിക്കുലാം.
അതനിനഭായനി അങ്ങടക്കലാം എലഭാ ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവടയുലാം പൂര്ണമഭായ സഹകേരണലാം
ഉണഭാകേണലാം.   എലാം.എല.എ.മഭാവര  പൂര്ണമഭായുലാം  ഇതനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കബഭാക്കുതല  സമനിതനികേള,  പഞഭായത്തുതല  സമനിതനികേള  തുടങ്ങനിയവെവയഭാവക്ക
കയഭാഗലാം  കചേരുകമ്പഭാള  എലഭാ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം  പവങടുക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.
അങ്ങവന ഈ ലലഫസ്റ്റ് മനിഷന പദതനി  വെനിജയനിപനിക്കണലാം.

ശതീമതനി  ഇ  .    എസസ്റ്റ്  .    ബനിജനികമഭാള:  സര്,  കതഭാടലാം  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിവയ   ലലഫസ്റ്റ്  പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ്  ലയനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഏതഭാണസ്റ്റ് 20 കകേഭാടനി രൂപ, കേഴനിഞ
10  വെര്ഷക്കഭാലമഭായനി  വെനിവെനിധ   ബജറ്റുകേളനില  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തുകേ
ബജറനിലുവണങനിലുലാം  ഇതുവെവരയഭായനി  ഒരു  രൂപകപഭാലുലാം  വചേലവെഴനിക്കഭാന
സഭാധനിചനിടനില.  ഈ പദതനി  എകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭാകുവമന്നസ്റ്റ് കചേഭാദനിക്കുന്നനില;  ഈ
പദതനി എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം?
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വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:   സര്,  ഗുണകഭഭാക്തൃ ലനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനികക്കണ
അവെസഭാന തതീയതനി  വസപ്റലാംബര്  25  ആണസ്റ്റ്.   ലനിസസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിച കശഷകമ
ഇതനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം   ആരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.    അതനിനുകശഷലാം
എത്രയുലാംകവെഗലാം  നമ്മേള പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുലാം.  തുകേ  ബജറനിലുണസ്റ്റ്,  വചേലവെഭായനിടനില
എന്നസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനവപട  എലാം.എല.എ.  കനരവത്ത  സൂചേനിപനിച്ചു.  വെനിവെനിധ
പദതനികേളനിലുള പണലാം പല കേഭാരണങ്ങളവകേഭാണ്ടുലാം വചേലവെഴനിക്കഭാന കേഴനിയുന്നനില;
വെതീടഭാകുന്നനില എനള പശഭാത്തലത്തനിലഭാണസ്റ്റ് നമ്മേള ഈ പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
തതീര്ചയഭായുലാം  ആ  പണലാം  നമുക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.  ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിവന
കേവണത്തുന്ന പ്രശ്നലാം  തതീര്ന.  വകേടനിടലാം  പണനിയഭാനുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുണഭാക്കുന്ന
പ്രശ്നവലാം  തതീരുലാം.   പഭാരലലഭായനി  അതനിനുള സലാംവെനിധഭാനവലാം  ഉണഭായനി  വെരുനണസ്റ്റ്.
അതുവകേഭാണസ്റ്റ് വെതീടസ്റ്റ്  പണനിയുകേ എന്ന പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന എലഭാ സലാംവെനിധഭാനവലാം
ഒരുങ്ങനി  നനിലക്കുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില   ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിച
ബജറനിലുള  തുകേയുലാം  കലഭാവണടുത്ത  തുകേയുമടക്കലാം  കചേര്ത്തസ്റ്റ്  ഈ  വെതീടുകേവളലഭാലാം
പണനിയഭാന സഭാധനിക്കുലാം. പഴവയഭാരു തടസലാം വെഭാസ്തവെത്തനില നതീങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന):  സര്,  കതഭാടലാം  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട
കേഭാരലത്തനില ഒരു ആശങയുലാം  ആവെശലമനില.   അതനിലുള പ്രശ്നലാം അവെനിവട  സലലാം
ലഭനിക്കുകേ  എനളതഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  കതഭാടലാം  ഉടമകേളനിലനനിനലാം  ലഭനികക്കണതുണസ്റ്റ്.
അവലങനില  സര്ക്കഭാര് കേവണത്തുലാം.  ഉടനതവന്ന വെതീടു നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
വചേയ്യുലാം.

ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ്: സര്, ലലഫസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട ലനിസ്റ്റുകേള പല പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു.
കനരവത്ത  ഗഭാമസഭ  കൂടനിയനിരുന;  അവെനിവടനനിനലാം  ഈ  പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തഭാനഭായനി വെനിവെനിധ ആളുകേവള വതരവഞടുത്തനിരുന.  പകക്ഷ ഈ ലനിസസ്റ്റ്
പ്രസനിദതീകേരനിചസ്റ്റ് കേഴനിഞകപഭാള  പലരുലാം ആ ലനിസനില ഉളവപടനിടനില.  അങ്ങവന
വെരുകമ്പഭാള പരഭാതനി  നലകേഭാനുള അവെസരമുവണന്നസ്റ്റ് അങ്ങുതവന്ന പറഞ്ഞു.  ഈ
പരഭാതനി  സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനവമടുക്കഭാന  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ? കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഭരണകേഭാലത്തസ്റ്റ് 'സതീകറഭാ ലഭാനഡസ്റ്റ് വലസസ്റ്റ് '
പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനില നനിരവെധനി ജനിലകേളനില ഭൂമനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേണ്ണൂര്
കപഭാവലയുള  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  ഒരുമനിചസ്റ്റ്  12  ഏക്കര്  ഭൂമനി  കേവണത്തനിവക്കഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അത്തരലാം  ഭൂമനി  കൂടനി  ഏവറടുത്തസ്റ്റ്  ഇതനില  ഉളവപടുത്തനി  ലലഫസ്റ്റ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന ശമനിക്കുകമഭാ?
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വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:   സര്,  രണസ്റ്റ്  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  കചേഭാദനിചതസ്റ്റ്,
ഗഭാമസഭയനിവല പ്രശ്നത്തനില പരഭാതനി നലകേഭാലാം.  എനവെവര ഇതസ്റ്റ് നലകേഭാവമനള
ലനിസസ്റ്റ് വെഭായനിക്കഭാലാം. 

കേരടുപടനികേ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപന  ഭരണസമനിതനി  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്
പ്രസനിദവപടുകത്തണ  അവെസഭാന  തതീയതനിയഭായനിരുന  ജൂലല  30.   ആദലഘട
അകപക്ഷകേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന  അവെസഭാന  തതീയതനി  -  ആഗസ്തസ്റ്റ്  10,  ആദലഘട
അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് പടനികേ പുനനഃപ്രസനിദതീകേരനിക്കല -  ആഗസ്തസ്റ്റ് 20, ജനിലഭാ
കേളകര്ക്കസ്റ്റ്  രണഭാലാംഘട  അകപക്ഷകേള  സമര്പനിക്കഭാവന്ന  അവെസഭാന  തതീയതനി  -
ആഗസ്തസ്റ്റ്  25,  രണഭാലാംഘട  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  പടനികേ
പുനനഃപ്രസനിദതീകേരനിക്കല  -  ആഗസ്തസ്റ്റ്  31,  ഗഭാമസഭ/വെഭാര്ഡസ്റ്റ്  സഭ  കൂടനി  പടനികേ
അലാംഗതീകേരനികക്കണ സമയലാം - വസപ്റലാംബര് 1 മുതല 20 വെവര. ഗഭാമസഭ/വെഭാര്ഡസ്റ്റ് സഭ
അലാംഗതീകേരനിച പടനികേകേള ഭരണസമനിതനി അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് അന്തെനിമ ഗുണകഭഭാക്തൃ പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനുള  തതീയതനി  -  വസപ്റലാംബര്  25.  വെളവര  വെലക്തമഭായ  ലടലാം
കടബനിളഭാണസ്റ്റ്.   അങ്ങയുവട മണ്ഡലത്തനില ഇക്കഭാരലലാം  ശദനിക്കുന്നതുകപഭാവല മറ്റുള
സലത്തുലാം  ശദനിചസ്റ്റ്  എലഭാ  പരഭാതനികേളുലാം  സമയബനനിതമഭായനി   ലഭനിചഭാല
അവെവയലഭാലാം  ഈ  ലടലാം  ഡന്യൂകറഷനനില  കൃതലമഭായനി  പരനിഹരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം,
അക്കഭാരലത്തനില  സലാംശയലാം  കവെണ.  അര്ഹരഭായ  എലഭാവെരുലാം  ലനിസനില
ഉളവപടുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ചേനിലര്  ഭൂമനി   നലകേനിയതഭായനി  കനരവത്ത  ശതീ.  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജസ്റ്റ്  ഇവെനിവട
പറഞ്ഞു.  മവറഭാരു  എലാം.എല.എ.  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  എടുത്ത  സലലാം  തരുനവണന്നസ്റ്റ്
പറഞ്ഞു.   ഇതുകപഭാവല  ഭൂമനി  ലഭലമഭായ  സലങ്ങളനിവലലഭാലാം  വെതീടുവെയഭാനുലാം
അലഭാത്തനിടങ്ങളനില ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുലാം.  സമുചയങ്ങള ഓകരഭാ
പഞഭായത്തനിലുലാം  വെരുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  ഭൂമനി  കേവണത്തഭാനുള  ശമലാം  ആരലാംഭനിച്ചു
എനളതനിവന്റെ  വതളനിവെഭാണസ്റ്റ്  ഞഭാന  പറഞതസ്റ്റ്.   ആലപ്പുഴ  ഒഴനിവകേ  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം ഒരു സമുചയവമങനിലുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള സലലാം കേണത്തനിക്കഴനിഞ്ഞു,
ആ ശമലാം തുടര്നവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി:  സര്,  വെളവര ശഭാസതീയമഭായനി  അര്ഹതവപടവെവര
കേവണത്തുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ്  പ്രധഭാനമഭായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇവെനിവട സലലാം കേവണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഒരു  പ്രശ്നവമനില.  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളകറുവട  അദലക്ഷതയനില
എലാം.എല.എ.മഭാരുവട  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നനിരുന.   അവെനിവട  ഒരു  സമുചയലാം  വെരഭാന
കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.   കലഭാണ്,  കസഭാണ്സര്ഷനിപസ്റ്റ്,  ബഹുജന  പങഭാളനിത്തലാം  എന്നതീ
രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  അവെനിവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതസ്റ്റ്.     200 സസ്വയര്
ഫതീറനിനസ്റ്റ്  2,000  രൂപ  വെതീതമുളള  സലാംഭഭാവെനവെവര    സസ്വതീകേരനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്
യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുലാം.  അതുവകേഭാണസ്റ്റ്  ലലഫസ്റ്റ്  പദതനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലവയ
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ഞങ്ങളുവട  ഒരു  സസ്വപ  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.   സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  എലഭാ
പനിന്തുണയുലാം  ഉണഭാകുവമന്ന  വെനിശസ്വഭാസകത്തഭാവട,  സമയബനനിതമഭായനി  അതസ്റ്റ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവമന  പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  അര്ഹതവപടവെവര
വതരവഞടുക്കുന്നതനില കുറച്ചുകൂടനി ശുഷഭാന്തെനി ഉണഭാകുകമഭാ?
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വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്: സര്, തതീര്ചയഭായുലാം ശുഷഭാന്തെനി ഉണഭാകുലാം.

മനി  .    സതീക്കര്:  പുതനിയ  പദതനിയഭായതുവകേഭാണസ്റ്റ്  ധഭാരഭാളലാം  സമയവമടുത്തു.
ഏവറക്കുവറ വെലക്തതയുലാം വെന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട വെഭാര്ഷനികേ പദതനി
2 (*122) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി:

  ശതീ  .   വകേ  .   വെനി അബ്ദുള ഖഭാദര്:
  ശതീ  .   വെനി  .   കജഭായനി:

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന:  തഭാവഴക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ? 

(എ)  മുനകേഭാലങ്ങളനിലനനിനലാം വെലതലസ്തമഭായനി സലാംസഭാനവത്ത എലഭാ തകദ്ദേശ
ഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം ജൂണ് 15-നകേലാം വെഭാര്ഷനികേ പദതനി സമര്പനിച്ചുവവെന്ന ചേരനിത്ര
കനടലാം  ലകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയ  ഇടവപടലുകേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വെനിവെനിധ മനിഷനുകേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവെണ പദതനികേള  പദതനി
ആസൂത്രണ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില  ഉളവക്കഭാളനിചനിരുകന്നഭാ;  ശുചേനിതസ്വമുള
വെനികേസനിത  കകേരളത്തനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കവപട  പ്രധഭാന  പദതനികേള
എവന്തെലഭാമഭായനിരുന;

(സനി)  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുന്ന  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  യഥഭാസമയലാം  ഫണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കഭാന  ജഭാഗത
പുലര്ത്തുകമഭാവയന്നസ്റ്റ്  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനിക്കുകവെണനി വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്): സര്, 

(എ)  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  മുനകൂടനി
നലകുകേയുലാം  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  സമയബനനിതമഭായനി  പരനിശതീലനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം
വചേയനിരുന.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  സമയബനനിതമഭായനി  വെഭാര്ഷനികേ
പദതനി  സമര്പനിക്കുനവവെന്നസ്റ്റ് ഉറപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് വെനിവെനിധ തലങ്ങളനില തുടര്ചയഭായനി
അവെകലഭാകേനലാം നടത്തുകേയുലാം വചേയനിരുന.  പദതനി രൂപതീകേരണ പ്രകനിയ കമഭാണനിറര്
വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് വപര്കഫഭാര്മനസസ്റ്റ് ആഡനിറസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയതുലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിവല  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  ഉളവപവടയുളവെര്ക്കുകവെണ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയതുലാം  കൂടഭാവത  ജതീവെനക്കഭാരുവട  അകേമഴനിഞ  പനിന്തുണ
ഇക്കഭാരലത്തനില  ഉണഭായതുലാം  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ജൂണ്  15-നുളനില  അലാംഗതീകേഭാരലാം
വെഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭായനി.  
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(ബനി) ഉളവക്കഭാളനിചനിരുന. പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവെത്സര പദതനിയുവട ഭഭാഗമഭായനി
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലൂവട നടത്തുന്ന വെനിവെനിധ വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില
നവെകകേരള  മനിഷനുകവെണനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള  വെനിഷയവമഭായനി  ബനവപട
പദതനികേള  അതഭാതസ്റ്റ്  മനിഷനുകേളനില  ഉളവപടുത്തനി  വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  പദതനി
രൂപതീകേരണ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഓകരഭാ  പ്രകദശവത്തയുലാം  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലജവെ  മഭാലനിനലലാം
ഉറവെനിടത്തനിലത്തവന്ന  പരനിപഭാലനിക്കുകേ,  അലജവെ  മഭാലനിനലലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്
പുനനഃചേലാംകമണ  വെനികധയമഭാക്കുന്നതനിനുള  സമൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുകേ,  ലജവെ
മഭാലനിനലങ്ങള  ലജവെവെള  ഉലപഭാദനത്തനിനുലാം  ഊര്കജഭാലപഭാദനത്തനിനുലാം
ഉപകയഭാഗവപടുത്തുന്ന  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ആവെനിഷരനിക്കുകേ,  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി  നലകേല  എന്നതീ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുന്ന  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പഭാന ഫണസ്റ്റ് ഗഡുക്കളഭായനി അനുവെദനിച്ചു വെരുന്നതനില ജഭാഗത
പുലര്ത്തുനണസ്റ്റ്.  പദതനി പ്രവൃത്തനികേളുവട കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് ആഴ്ചകതഭാറുലാം നടത്തുകേയുലാം
പുറകേനില നനിലക്കുന്ന തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുവെഭാന ജനിലഭാ
തലത്തനിലുലാം സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം ഇടവപടലുകേളുലാം നടത്തനിവെരുന.

പദതനിയുവട  പ്രതനിദനിനമുള  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗതനി  Dash  Board-ല
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം സമയബനനിതമഭായനി പദതനിയുവട പ്രതനിവെഭാര കമഭാണനിററനിലാംഗുലാം
ജനിലഭാതലത്തനിലുള  വെനിശദമഭായ  പദതനി  പുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  പബനികേസ്റ്റ്
വഡഭാലമനനില  (www.lsgkerala.gov.in)  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  ടഷറനികേളനിലുള
വപനഡനിലാംഗസ്റ്റ് ബനിലനിവന്റെ എണവലാം തുകേയുലാം പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി:  സര്,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങവള
ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപഭാക്കനിയ   പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സലാംബനനിചഭാണസ്റ്റ്
അങ്ങയുവട  മറുപടനിയനില  സൂചേനിപനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   ഈ  സര്ക്കഭാര്   അധനികേഭാരത്തനില
വെന്നതനിനുകശഷലാം  ഇത്തരത്തനില   പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ?
15-6-2017-ലത്തവന്ന  പദതനികേള  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതനിവന്റെ  ഫലലാം
എത്രമഭാത്രലാം ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്; എത്രമഭാത്രലാം വചേലവെസ്റ്റ്  ഇതുവെവര വെന്നനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് പറയഭാന
കേഴനിയുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:  സര്,  കൃതലമഭായ വചേലവെസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം
മഭാത്രകമ  പറയഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.   ജൂണ്  15-നസ്റ്റ്  പദതനിക്കസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
വെഭാങ്ങുകേയുലാം നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി:  സര്,  സമൂഹത്തനില ഏറവലാം വെലനിയ ചേലനലാം
സൃഷനിക്കഭാന  കേഴനിയുന്ന  സലാംവെനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ.  പഞഭായത്തനിവന്റെ
അധതീനതയനില  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  കുടുലാംബശതീ   യൂണനിറ്റുകേവള
സലാംരലാംഭകേതസ്വ  കമഖലയനില  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
ഈ ഗവെണ്വമന്റെസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ് പറയഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:  സര്,  കുടുലാംബശതീ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം പഞഭായത്തസ്റ്റ്
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം തമ്മേനില ഉദ്ഗഥനിക്കുകേ എനളതസ്റ്റ് ഒരു സങലപമഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത,
കുടുലാംബശതീ  തനതഭായ  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ധഭാരഭാളലാം  ഏവറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കനരവത്ത  സൂചേനിപനിച,  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷനനില   സര്കവ്വേ  മഭാത്രമല  തുടര്നള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  വെതീടസ്റ്റ്  പണനിയുന്നതനിനുള  ഉലപന്നമഭായ  ഇഷനികേകപഭാലുള
സഭാധനങ്ങള   നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ   പദതനികേളുലാം  കുടുലാംബശതീയുമഭായനി
ബനവപടഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന ശമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഏറവലാം  വെലനിയ സഭാദലതയുള,
ധഭാരഭാളലാം  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  കുടുലാംബശതീ  ഏവറടുത്തുവകേഭാണനിരനിക്കുനണസ്റ്റ്.
ഏവറടുക്കുന്ന  ഓകരഭാ  പദതനിയുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കനരനിട്ടുലാം  അതുകപഭാവല
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം സഹഭായനിച്ചുവകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  മുകന്നഭാട്ടുവകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,  മഭാലനിനലസലാംസരണ  പദതനികേളുവട
നനിര്വ്വേഹണലാം കവെഗതയനിലഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേളുവട  അവെസ എന്തെഭാവണനളതസ്റ്റ്
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;   കേകനഭാലനി  കേനഭാലനിവന  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുള  ഒരു
പദതനിക്കുകവെണനി ബഹുമഭാനവപട സതീക്കര്,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപസ്റ്റ് വസകടറനി
ഉളവപവടയുളവെര്  പവങടുത്തുവകേഭാണസ്റ്റ്  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയുണഭായനി.  സഭാധഭാരണ
ഖരമഭാലനിനല  സലാംസരണലാം മഭാത്രമല,  ജലഭാശയങ്ങള മഭാലനിനലവെനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവെണനിയുള   പദതനികേളക്കഭായനി തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് പ്രകതലകേമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേനിവക്കഭാണസ്റ്റ്  പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  ശമനിക്കുകമഭാ
എനളതഭാണസ്റ്റ് എവന്റെ കചേഭാദലലാം.

വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:  സര്,  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ നഭാലസ്റ്റ് മനിഷനുകേളനില ഏറവലാം
പ്രധഭാനവപട  ഒരു  ലക്ഷലമഭാണതസ്റ്റ്.  ജലഭാശയങ്ങള   ശുദതീകേരനിക്കുന്നതനില  ഏറവലാം
പ്രധഭാനമഭായതസ്റ്റ്  തണതീര്ത്തടങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ  എനളതഭാണസ്റ്റ്.   വവെളലാം
പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന കേഴനിയഭാത്ത അവെസയനില  ഇന്നസ്റ്റ് മണസ്റ്റ്  എത്തനിക്കഴനിഞകപഭാള
ജലലാം  മണനില  കശഖരനിക്കവപടഭാവത  മണനിലുള  ലനടജന  അടക്കമുള  പല
അലാംശങ്ങളുലാം  ബതീചസ്റ്റ്  വചേയവപടസ്റ്റ്  വവെളത്തനില  എത്തുന്നതഭായനി  കേഭാണുനണസ്റ്റ്.
അതുവകേഭാണസ്റ്റ്  ജലലാം  പലതരത്തനിലുലാം  മലനിനതീകേരനിക്കവപടുകേയഭാണസ്റ്റ്.   അതനിവന്റെ
പുനരുദഭാരണത്തനിനസ്റ്റ്  ശഭാസതീയമഭായ  സമതീപനലാം  കവെണനിവെരുലാം.  അതനില  ഏറവലാം
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പ്രധഭാനവപടതസ്റ്റ്,  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത  വെനികേസനമഭാണസ്റ്റ്.  തണതീര്ത്തടങ്ങവള
സലാംരക്ഷനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  ജലഭാശയങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  കേഴനിയുകേയുള.
ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിവവെളത്തനിനുലാം  മറ്റുലാം  വെളവരയധനികേലാം  സഹഭായനിക്കുന്ന
കേകനഭാലനി  കേനഭാല  പല  തരത്തനിലുലാം  മലനിനതീകേരനിക്കവപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിവന്റെ
തതീരത്തുള  കബഭാക്കസ്റ്റ്/ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേള സലാംയുക്തമഭായനി,  നതീര്ത്തട വെനികേസന
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയഭാല  ജലഭാശയങ്ങവള/ജലപഭാതകേവള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  ആ നനിര്കദ്ദേശലാം തവന്നയഭാണസ്റ്റ് പഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി:  സര്,  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനി  സമര്പണലാം  നവെലാംബര്  വെവര
നതീണ്ടുകപഭാകുന്നതനിലനനിനലാം  വെലതലസ്തമഭായനി  ജൂണ്  15-ാം  തതീയതനി
അവെസഭാനനിപനിചതസ്റ്റ്   സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ചേരനിത്രപരമഭായ  കനടമഭാണസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തന  ബഭാഹുലലലാം   കൂടനിവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  നഭാലസ്റ്റ്
മനിഷനുകേള   സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച്ചു.   ഈ  നഭാലസ്റ്റ്  മനിഷനുകേളുവടയുലാം  പ്രധഭാനവപട
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബനവപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷനുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  ഒരു   ഗഭാമപഞഭായത്തനില
ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ് പരഭാതനികേളഭാണസ്റ്റ് വെരുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ പരഭാതനികേളനിവലലഭാലാം ഫതീലഡസ്റ്റ്
വെനിസനിറസ്റ്റ്  നടകത്തണതുണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാവല   'മഭാലനിനലത്തനില  നനിനലാം  സസ്വഭാതനലലാം'
പദതനിയുണസ്റ്റ്.  ധഭാരഭാളലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  കേതീഴനില
വെരുന്നതനിനഭാല  അവെരുവട  പ്രവെര്ത്തന  ബഭാഹുലലലാം  വെര്ദനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഇങ്ങവന  വെരഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുകവെണനിയുള  കമതീകേരണങ്ങള
ഏര്വപടുത്തുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:  സര്,  തഭാവഴത്തടനിലുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ജനകേതീയമഭായനി  വെനികേസനിചസ്റ്റ്  വെരുകമ്പഭാഴഭാണസ്റ്റ്   പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഒരു  ഭരണകൂടമഭായനി
മഭാറുന്നതസ്റ്റ്.  അധനികേഭാര  വെനികകേന്ദ്രതീകേരണലാം  എന്നതുതവന്ന  നനിലവെനിലുള
ഭരണകൂടങ്ങളുവട  ജനഭാധനിപതലവെലക്കരണമഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവെനിലുള  ഭരണകൂടങ്ങവള
ജനഭാധനിപതലവെലക്കരനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല  അധനികേഭാരവലാം   ജനകേതീയതയുമുള  ഭരണകൂടലാം
തഭാവഴത്തടനില  സൃഷനിക്കുകമ്പഭാള  സസ്വഭാഭഭാവെനികേമഭായുലാം  കനരവത്ത  ഇവെനിവട  പറഞ,
ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആവെശലമുള  നനിരവെധനി  പദതനികേള  ആ  ഭരണകൂടത്തനിലത്തവന്ന
നനിക്ഷനിപ്തമഭാകുലാം.  അങ്ങവന  നനിക്ഷനിപ്തമഭാകുകമ്പഭാള  മഭാത്രകമ  അതനിവന്റെ
നനിര്വ്വേഹണത്തനിലുലാം  ആകലഭാചേനയനിലുവമലഭാലാം  ജനങ്ങളുവട  പങഭാളനിത്തലാം
ഉണഭാകുകേയുള; അകപഭാള മഭാത്രകമ ഗഭാമസഭകേള സജതീവെമഭാകുകേയുള. അതുവകേഭാണസ്റ്റ്
പദതനികേള  പഞഭായത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  കൂടുതലഭാവണന്നസ്റ്റ്  ചേനിന്തെനിക്കഭാവത,  ലഭനിച
പദതനികേള  എങ്ങവന  ജനകേതീയമഭാക്കഭാവമന്നസ്റ്റ്  ചേനിന്തെനിചസ്റ്റ്  ഗഭാമസഭകേവളയുലാം
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പഞഭായത്തുകേവളയുലാം ജനകേതീയമഭാക്കനി, ജനഭാധനിപതലവെലക്കരനിക്കവപട സര്ക്കഭാരഭാണസ്റ്റ്
പഞഭായത്തസ്റ്റ് എന്ന അവെസയനികലക്കസ്റ്റ്  അവെവയ മഭാറ്റുകേ എനള ഒരു  ദര്ശനമഭാണസ്റ്റ്
നമുക്കുണഭാകകേണതസ്റ്റ്.   ഇകപഭാള  പറഞ  നഭാലസ്റ്റ്  മനിഷനുകേളുലാം  പഞഭായത്തുകേള
ഏവറടുത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുകേയഭാവണങനില  ഈ  ലക്ഷലലാം  നമുക്കസ്റ്റ്  സഭാര്തകേമഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഭരണകൂടങ്ങളുവട  ജനഭാധനിപതലവെലക്കരനിക്കവപട ഏറവലാം
നല  രൂപമഭാവണന്നസ്റ്റ്  പറയഭാനുള  ഒരു  അവെസരമുണഭാകുവമന്നഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
കേരുതുന്നതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന:  സര്,  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  1200  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പദതനി  സമര്പനിചസ്റ്റ്  ചേരനിത്രകനടത്തനികലക്കസ്റ്റ്
കുതനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  രണഭാലാംഘട  ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തനിവന്റെ  വെനിജയ
വെനിളലാംബരമഭായനി  നമുക്കസ്റ്റ്  കേഭാണഭാലാം.   ബഹുമഭാനവപട  മുഖലമനനി  ഒരു  ചേടങ്ങനില
സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല,  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം  ഒരു സലാംസഭാരമഭായനി  കകേരളതീയ  സമൂഹലാം
സസ്വതീകേരനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പുതനിയ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട
മൂനമഭാസത്തനിവലഭാരനിക്കലുള  ഫയല  അദഭാലത്തസ്റ്റ്,  സൂക്ഷ്മതല  സലാംഘടനഭാ
സലാംവെനിധഭാനങ്ങവള  ശക്തനിവപടുത്തഭാനുള  തതീരുമഭാനലാം  തുടങ്ങനിയവെ  വെളവര
ശകദയമഭാണസ്റ്റ്.  എവന്റെ  കചേഭാദലലാം,  വെരുലാംനഭാളുകേളനില   പദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തടസലാം  വെരഭാന  കപഭാകുന്നതസ്റ്റ്
ഉകദലഭാഗസരുവട   അഭഭാവെലാംമൂലമഭായനിരനിക്കുലാം.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില  ഈ
വെകുപ്പുമഭായനി ബനവപടസ്റ്റ്  സഭാകങതനികേ വെനിഭഭാഗലാം ജതീവെനക്കഭാര് ഉളവപവട  12  എ.ഇ.
(Assistant Engineer)-മഭാരുവട ഒഴനിവെസ്റ്റ് നനിലനനിലക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനില ആറുകപര്ക്കസ്റ്റ്
നനിയമനലാം  നലകേനി.   ഈ ആറസ്റ്റ്  കപരുലാം കജഭാലനിയനില  പ്രകവെശനിചനിടനില.  ഉലപഭാദന
കമഖലയുമഭായനി  ബനവപട്ടുലാം  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണലാം  സമയബനനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയനില.  19-ഓളലാം പ്രനിനസനിപല കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുവട ഒഴനിവെസ്റ്റ്
ജനിലയനിലുണസ്റ്റ്.   ഉള  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കഭാവണങനില  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  പഭാകക്കജസ്റ്റ്,
എനകഡഭാസളഫഭാന  പഭാകക്കജസ്റ്റ്,  എലാം.എല.എ.  ഫണസ്റ്റ്  വെനിനനികയഭാഗലാം
തുടങ്ങനിയവെയുമഭായനി  ബനവപട്ടുള  കൃതലനനിര്വ്വേഹണത്തനിനുകശഷലാം  ബഭാക്കനിയുള
സമയലാം മഭാത്രകമ ഈ പദതനി നനിര്വ്വേഹണത്തനില വെനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന കേഴനിയുനള.
ഉകദലഭാഗസരുവട  അഭഭാവെലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  അടനിയന്തെര  സലാംവെനിധഭാനവമനള
നനിലയനില  എലാംകപഭായസ്റ്റ് വമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേള  മുഖഭാന്തെരവമങനിലുലാം  നനിയമനലാം
നടത്തഭാനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്: സര്,  ഇതനിവന രണസ്റ്റ് തരത്തനില കേഭാണണലാം. ഒന്നസ്റ്റ്,
നനിലവെനിലുള  ഉകദലഭാഗസര്  ജനങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  രതീതനി
വെനികേസനിപനിവചടുക്കണലാം.  പലകപഭാഴുലാം  ഔകദലഭാഗനികേ  കൃതലനനിര്വ്വേഹണ  സമയകത്തഭാ
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പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന  സമയകത്തഭാ  ഉണഭാകുന്ന  ഒരു  റനിസളടനിവനക്കഭാള
വെളവരക്കൂടുതലഭായനിരനിക്കുലാം  അതസ്റ്റ്  ജനകേതീയമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേയഭാവണങനില
ഉണഭാകുന്നതസ്റ്റ്.   നനിലവെനിലുള  ഉകദലഭാഗസര്തവന്ന   ഔകദലഭാഗനികേമഭായ  രതീതനിയനില
കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നതനിനുപകേരലാം   ജനകേതീയമഭാക്കനി   വചേയഭാനുള  ശമലാം  നടത്തുകേ.
അകതഭാടുകൂടനി  കൂടുതല  വെര്ക്കുകേള  ഏവറടുക്കഭാനുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലാം
കേഴനിയുവമനളതസ്റ്റ്  ഒരുവെശലാം.  മറുവെശലാം, ഉകദലഭാഗസരുവട  കുറവവണനളതസ്റ്റ്
യഭാഥഭാര്തലമഭാണസ്റ്റ്.   തതീര്ചയഭായുലാം  അതുകൂടനി  നനികേത്തനിവക്കഭാണസ്റ്റ്  പദതനി
നനിര്വ്വേഹണത്തനിനുള സഭാദലത ഒരുക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള:  സര്,   പഞഭായത്തുകേളുവട  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനികേള
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണവമങനില  ആവെശലമഭായ  ജതീവെനക്കഭാര്
കവെണലാം.   നനിലവെനിലുള  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനികേളക്കുപുറകമ  ലലഫസ്റ്റ്  പഭാര്പനിട
പദതനിയുളവപവടയുള മറസ്റ്റ് നഭാലസ്റ്റ് മനിഷനുകേളുലാംകൂടനി   നടപഭാകക്കണതുണസ്റ്റ്.  ആ നഭാലസ്റ്റ്
മനിഷനുകേളുവടയുലാം   പ്രവെര്ത്തന  പുകരഭാഗതനിക്കസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാര്  ആവെശലമഭാണസ്റ്റ്.  പല
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ആവെശലമഭായ  ജതീവെനക്കഭാരനില.  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില
ജനിലഭാപഞഭായത്തസ്റ്റ്  വസകടറനിയനില.  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിവല  നഭാലപകതഭാളലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് വസകടറനിമഭാരനില.   പല പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം അസനിസന്റെസ്റ്റ്
എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം  ഓവെര്സനിയര്മഭാരുമനില.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിലുലാം
ആവെശലത്തനിനസ്റ്റ് ഉകദലഭാഗസരനിവലന്നഭാണസ്റ്റ് ശതീ. എന. എ. വനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ്.
ഏതസ്റ്റ്  മനിഷനഭായഭാലുലാം  പദതനിയഭായഭാലുലാം  ഉകദലഭാഗസരനിലഭാവത  നടപഭാക്കഭാന
കേഴനിയനില.  പുതനിയ  തസ്തനികേ   സൃഷനിക്കുന്നനിവലങനിലുലാം  നനിലവെനിലുള  തസ്തനികേയനില
ഉകദലഭാഗസവര നനിയമനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ നടപടനി  സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:  സര്,   ആ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  കകേരളത്തനില
വമഭാത്തത്തനിലുള  ഒരു  മറുപടനിയഭാണസ്റ്റ്  പറഞതസ്റ്റ്.   മലപ്പുറത്തനിനുലാം  അകത
മറുപടനിതവന്നയഭാണസ്റ്റ്.   നനിലവെനില,  ഔകദലഭാഗനികേതലത്തനില  ഒഴനിവകേളുവണങനില
നനികേത്തഭാന  ശമനിക്കുലാം.  അകതഭാവടഭാപലാം  ഞഭാന  കനരവത്ത  പറഞതസ്റ്റ്  ഒനകൂടനി
പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിവല  ഉകദലഭാഗസരുവട  ഔകദലഭാഗനികേ
കജഭാലനികേളുലാം  അതലഭാത്ത  തലത്തനിലുള  ഔകദലഭാഗനികേ  കജഭാലനികേളുലാം  തമ്മേനിലുള
വെലതലഭാസലാം  നമ്മേവളലഭാലാം  ഉളവക്കഭാകളണതുണസ്റ്റ്.   ഔകദലഭാഗനികേമഭായനി
ബന്യൂകറഭാകഭാറനികേസ്റ്റ്  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട കപ്രഭാജകസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതുലാം ജനകേതീയമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതുലാം തമ്മേനിലുള ഔടസ്റ്റ്പുടസ്റ്റ്  വെലതലഭാസമഭാണസ്റ്റ്. അതുവകേഭാണസ്റ്റ് പലകപഭാഴുലാം
കേണ്വവെനഷണലഭായനി  ഉകദലഭാഗസനനില  എനപറയുന്നതസ്റ്റ്,   തലവയണനി  ഇല
എനപറയുന്നതനിലപ്പുറലാം  ഔടസ്റ്റ്പുടസ്റ്റ്  എന്തെഭാവണനകൂടനി  കേണക്കഭാക്കനി
മനസനിലഭാകക്കണതുണസ്റ്റ്.   ഇവെനിവട പറഞതുകപഭാവലയുള പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുലാം.
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ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന:   സര്,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  വെഭാര്ഷനികേ
പദതനി  തൃപ്തനികേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കവപട്ടുവവെന്നസ്റ്റ്  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്   സലാംസഭാനലാം
നനികയഭാഗനിക്കുന്ന കമലകനഭാട സലാംവെനിധഭാനവമന്തെഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:   സര്,   പഞഭായത്തുതലത്തനില
ആഴ്ചയനിവലഭാരനിക്കല  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
വെനികകേന്ദ്രതീകൃത  ആസൂത്രണ  പ്രകനിയയനില  വെനികകേന്ദ്രതീകൃത  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
സലാംവെനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ് കവെണതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രതീകൃത  ആസൂത്രണത്തനിവന്റെയുലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെയുലാം  പരഭാജയത്തനില  നനിന്നഭാണസ്റ്റ്  നമ്മേള  വെനികകേന്ദ്രതീകൃത
ആസൂത്രണത്തനികലക്കുലാം  വെനികകേന്ദ്രതീകൃത കമഭാണനിററനിലാംഗനികലക്കുലാം  വെനികകേന്ദ്രതീകൃത
നനിര്വ്വേഹണത്തനികലക്കുലാം കപഭായതസ്റ്റ്.  അതുവകേഭാണസ്റ്റ് വെനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
സലാംവെനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ് കൂടുതല ഇഫകതീവെഭാകുന്നതസ്റ്റ്.  കേഭാരണലാം,  ഔകദലഭാഗനികേമഭാകുന്നതനില
നനിനവെനിടസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ജനകേതീയമഭാക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.   അതുവകേഭാണസ്റ്റ്  വെനികകേന്ദ്രതീകൃത
കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് സലാംവെനിധഭാനലാം  ശക്തനിവപടുത്തഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  

ശതീ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന:  സര്,  സലാംസഭാനവത്ത പഞഭായത്തുകേളനില പദതനി
നനിര്വ്വേഹണലാം നടക്കുകമ്പഭാള, വപഭാതുശ്മശഭാനങ്ങളുവട കുറവെസ്റ്റ് മനിക്ക പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
അനുഭവെവപടുനണസ്റ്റ്.   അതുവകേഭാണ്ടുതവന്ന  വെലനിവയഭാരു  വെനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങള
അസസ്വസതകേള കനരനിടുനണസ്റ്റ്.  അതുവകേഭാണസ്റ്റ് പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള
നനിര്ബനമഭായുലാം  പഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  വപഭാതുശ്മശഭാനങ്ങള  കവെണവമനള
നനിര്കദ്ദേശലാം ഈ പദതനി പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില   ഉളവക്കഭാളനിക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ?  

വപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവെതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്:   സര്,  അധനികേഭാര വെനികകേന്ദ്രതീകേരണ ആസൂത്രണ
പ്രകനിയയസ്റ്റ്  വെനിരുദമഭായനിട്ടുള  ഒന്നഭാണനിതസ്റ്റ്.   എന്തെഭാകണഭാ  പഞഭായത്തനിലഭാവെശലലാം
ആ  പഞഭായത്തനിനസ്റ്റ്  പദതനികേകളവറടുക്കഭാലാം.  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഇന്ന
പദതനികേകളവറടുക്കണവമന്നസ്റ്റ്,  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  ശ്മശഭാനലാം
ഏവറടുക്കണവമന്നസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്  ഈ  ദര്ശനത്തനിനസ്റ്റ്  കചേര്ന്നതല.  മറനിചസ്റ്റ്,  ഒരു
പഞഭായത്തനില  പ്രസ്തുത  പദതനി  ആവെശലമുവണങനില  സസ്വഭാഭഭാവെനികേമഭായുലാം  ആ
പഞഭായത്തനിവന്റെ പണലാം ഉപകയഭാഗനികചഭാ അവെര്വക്കടുക്കഭാവന്ന പണമുപകയഭാഗനികചഭാ
മറ്റു  പണലാം  അതനില  ഇന്റെകഗറസ്റ്റ്  വചേയ്കതഭാ  പഞഭായത്തനിനസ്റ്റ് പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.   ഏതു  പദതനിയുലാം  ആ  രതീതനിയനില  നടപനിലഭാക്കഭാലാം.
ശ്മശഭാനവലാം അതുകപഭാവലതവന്ന നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  

മനി  .    സതീക്കര്:  കചേഭാദലലാം  നമ്പര്  (*123),  (*137)  എന്നനിവെ  സമഭാന
സസ്വഭഭാവെമുളവെയഭായതനിനഭാല കബസ്റ്റ് വചേയഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്. 
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വനലകൃഷനി വെനികേസന പദതനി
3 (* 123) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര്:

ശതീ  .   ടനി  .   വെനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  :
                  ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കസ്റ്റ്:

ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞസ്റ്റ്:  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനിവെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  വനലകൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപഭാക്കനിയ  പദതനികേളുവട  വെനിശദവെനിവെരലാം
നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  തരനിശഭായനിട്ടുള  എത്ര  പഭാടങ്ങള  വനല്ലുലപഭാദനത്തനിനസ്റ്റ്
പരലഭാപ്തമഭാക്കനിയനിട്ടുവണന്നതനിവന്റെ വെനിശദവെനിവെരലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനല്ലുലപഭാദനത്തനില  ഇകതവെവര  എന്തെസ്റ്റ്  കനടമഭാണസ്റ്റ്  ലകേവെരനിക്കഭാന
കേഴനിഞവതന്നസ്റ്റ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ?   

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി   (  ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില കുമഭാര്  ): സര്,

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  വനലകൃഷനി
വെനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് മുന്തെനിയ പരനിഗണന നലകേനിവക്കഭാണസ്റ്റ് സമഗ വനലകൃഷനി വെനികേസന
പദതനി ആവെനിഷരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

വനലകൃഷനി വെനികേസനലാം എന്ന സലാംസഭാനഭാവെനിഷ്കൃത പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2016-17
മുതല  നടപനിലഭാക്കനിയ  വെനിവെനിധ  ഘടകേങ്ങവള  സലാംബനനിച  വെനിവെരങ്ങള
അനുബനമഭായനി *കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   14  ജനിലകേളനില  231  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലഭായനി  4290.812  വഹകര്
സലലാം  നനിലവെനില  പുതനിയതഭായനി  വനല്ലുലപഭാ ദനത്തനിനസ്റ്റ്  പരലഭാപ്തമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനില  2782.3857  വഹകര്  2016-17  വെര്ഷവത്ത  സലാംസഭാനഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനിയുവട  ആനുകൂലലലാം  നലകേനി  കൃഷനി  വചേയനിരുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   2956.7  വഹകര്
സലമഭാണസ്റ്റ്  ഈ  വെര്ഷവത്ത  ഭമൗതനികേ  ലക്ഷലലാം.   പല  ജനിലകേളനിലുലാം
ലക്ഷലമനിടനിരുന്നതനിലുലാം  കൂടുതല  വെനിസ്തൃതനി  ഇകപഭാളത്തവന്ന  കൃഷനി  വചേയനിക്കഭാന
കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനിയ  പഭാടകശഖരങ്ങവള  സലാംബനനിച  ജനില
തനിരനിച്ചുള കേണക്കസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി*കചേര്ക്കുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 549275 ടണ് വനലസ്റ്റ് ല്ല് ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന
കേഴനിഞ്ഞു.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനിവല കേണക്കസ്റ്റ്   ഇകക്കഭാണമനികസ്റ്റ്   &
സഭാറനിസനികസ്റ്റ് വെകുപസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.  എന്നഭാല 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം
14000  ഏക്കര് സലത്തസ്റ്റ് പുതനിയതഭായനി  കൃഷനിയനിറക്കുവെഭാന കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ
കേഭാലയളവെനില  ഉകദ്ദേശലാം  16000  ടണ്  അധനികേ  ഉലപഭാദനലാം  ഉണഭായതഭായനി
കേണക്കഭാക്കുന.  വെര്ഷഭാന്തെലത്തനില പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  കപഭാവലയുള വനലറകേളനിലുണഭായ
വകേഭാടനിയ  വെരളച  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനിവല  മൂന്നഭാലാംവെനിള  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്
കദഭാഷലാം  വചേയ്യുകേയുലാം ഉലപഭാദനവത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വനലവെര്ഷ ആചേരണ പദതനി

4 (*137) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനലനി  :
ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി  : തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനിവെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലകൃഷനി  വെലഭാപനത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  വനലവെര്ഷ
ആചേരണ  പദതനി  എത്രമഭാത്രലാം  ഫലപ്രദമഭാവയന്നസ്റ്റ്  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തരനിശുനനിലത്തു  കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനുലാം  വനലവെയലുകേളുവട
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  അനനിവെഭാരലമഭായ  വനലവെയല  തണതീര്ത്തട  ഡഭാറഭാ  ബഭാങസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള പ്രവെര്ത്തനത്തനിവന്റെ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനലസ്റ്റ് ല്ല്  സലാംരക്ഷണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  മുനകേഭാലങ്ങളനിലനനിനലാം
വെനിഭനിന്നമഭായനി  സലാംഭരനിച  വനലനിവന്റെ  വെനില  ഉടനതവന്ന  നലകേഭാനുലാം  ആവെശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    വെനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില കുമഭാര്): സര്, (എ) വനലകൃഷനി
വെനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് സമഗ വനലകൃഷനി  വെനികേസനലാം എന്ന സലാംസഭാനഭാവെനിഷ്കൃത പദതനി
2016-17  മുതല  നടപഭാക്കുന.  പദതനി  വെളവര  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന
കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2016  ആഗസസ്റ്റ്  (ചേനിങ്ങലാം  1)  മുതല  2017  ആഗസസ്റ്റ്  (ചേനിങ്ങലാം  1)  വെവരയഭാണസ്റ്റ്
വനലവെര്ഷമഭായനി  ആചേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   പ്രസ്തുത പദതനിയുവട ഭഭാഗമഭായനി  പദതനിയുവട
മറസ്റ്റ്  ഘടകേങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പുറവമ  കബഭാക്കസ്റ്റ്  തലത്തനിലുളള  സലാംകയഭാജനലാം,  പരനിസനിതനി
സമൗഹൃദ സുസനിര ആശയങ്ങള വനലകൃഷനി കമഖലയനില നടപഭാക്കല എന്നനിവെയസ്റ്റ്
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ഊന്നല  നലകേനിയനിരുന.   വനല്ലുലപഭാദനലാം,  വനലകൃഷനിയുലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസവലാം
വനലകൃഷനിയുലാം വതഭാഴനില ലഭലതയുലാം വനലകൃഷനിയുലാം യുവെഭാക്കളുലാം വനലകൃഷനിയനിവല
നൂതന സഭാകങതങ്ങള, വനലകൃഷനിയുലാം പരനിസനിതനിയുലാം സലാംസരണവലാം വെനിപണനവലാം
വനലകൃഷനിയുലാം  ടൂറനിസവലാം  വനലകൃഷനിയുലാം  കേഭായനികേവെനികനഭാദങ്ങളുലാം  വനലകൃഷനിയുലാം
ആയൂര്കവെദവലാം വനലകൃഷനി കമഖലയുമഭായനി ബനവപട കേലയുലാം സലാംസഭാരവലാം എന്നതീ
കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്  മുനതൂക്കലാം  നലകേനിവക്കഭാണസ്റ്റ്  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനി
നടപഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് പ്രധഭാന ലക്ഷലലാം.

(ബനി)  2008-വല  കകേരള  വനലവെയല  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമ
പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനികക്കണ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  ഊര്ജ
സസ്വലമഭാക്കുകേയുണഭായനി.   സലാംസഭാനവത്ത  1076   കൃഷനിഭവെന  പ്രകദശങ്ങളനില
ഇതനികനഭാടകേലാം  669   എണത്തനില  ഡഭാറഭാ  ബഭാങസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി  ഗസറനില
പ്രസനിദവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  226  കൃഷനിഭവെനുകേളനിവല  ഡഭാറഭാ  ബഭാങസ്റ്റ്
പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനഭായനി അതഭാതസ്റ്റ് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖന  സര്ക്കഭാര്
പ്രസസ്സുകേളനില  ഏലപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   9  ജനിലകേളനിലഭായനി  22  കൃഷനിഭവെന  പ്രകദശങ്ങള
വനലവെയല/തണതീര്ത്തടലാം  ഇലഭാത്തവെയഭാണസ്റ്റ്. ഡഭാറഭാ ബഭാങസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി ഗസറനില
പ്രസനിദവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങവള  ഏലപനിക്കുകേയുലാം
എന്നഭാല  ഗസറസ്റ്റ്  വെനിജഭാപനലാം  നടത്തഭാനഭായനി  അവെ   സര്ക്കഭാര്  പ്രസനികലക്കസ്റ്റ്
ലകേമഭാറഭാത്തതുമഭായ  136  എണവലാം  ഡഭാറഭാ  ബഭാങസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കല
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുണഭായനിരുന്ന  23  എണവലാം  ഉളവപവട  159 പ്രകദശങ്ങളുവട  ഡഭാറഭാ
ബഭാങസ്റ്റ്  ഉപഗഹ ചേനിത്രങ്ങളുവട സഹഭായകത്തഭാവട പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  കുറമറ രതീതനിയനില
പ്രസനിദവപടുത്തുന്നതനിനുലാം തുടര്ന്നസ്റ്റ് മവറലഭാ പഞഭായത്തുകേളുലാം ഈ രതീതനിയനില കുറമറ
രൂപത്തനില  പ്രസനിദവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ഇ.സനി.യുവട
സഹകേരണകത്തഭാവട കൃഷനി,  റവെനന്യൂ വെകുപ്പുകേള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ഡഭാറഭാ
ബഭാങസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരണലാം സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കമലകനഭാടലാം
വെഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനി  പുകരഭാഗതനി  അവെകലഭാകേനലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി  റവെനന്യൂ
പ്രനിനസനിപല വസകടറനി വചേയര്മഭാനുലാം കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ വെകുപസ്റ്റ്
ഡയറകര് കേണ്വെതീനറുലാം കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ് പ്രനിനസനിപല വസകടറനി,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
വെകുപസ്റ്റ്  വസകടറനി,  മുഖലമനനിയുവട   ശഭാസ ഉപകദഷഭാവെസ്റ്റ്,  സര്കവ്വേ ആന്റെസ്റ്റ്  ലഭാനഡസ്റ്റ്
വറകക്കഭാര്ഡ്സസ്റ്റ്  ഡയറകര്,  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ഇ.സനി.  ഡയറകര്  എന്നനിവെര്
അലാംഗങ്ങളഭായുലാം  ഒരു  ഉന്നതതലസമനിതനി  18-1-2017-വല  സ.ഉ.(ആര്.റനി.)
നമ്പര്47/2017/കൃഷനി, കൃഷനി (എന.സനി.എ) വെകുപസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം നനിലവെനില വെന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ടനി  ഉന്നതതല  സമനിതനി  11-5-2017-ല  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയുലാം  പദതനി   പുകരഭാഗതനി
അവെകലഭാകേനലാം വചേയസ്റ്റ് നടപടനികേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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30-5-2017-വല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  34/2017  റവെനന,   റവെനന്യൂ(പനി)  വെകുപസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  വനലവെയല  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  ചേടങ്ങളനില  സര്ക്കഭാര്
കഭദഗതനി  വെരുത്തുകേയുണഭായനി.   അതനിനപ്രകേഭാരലാം  നനിലവെനില  വനലവെയല/
തണതീര്ത്തടമഭായനി  നനിലനനിലക്കുന്ന  സലങ്ങള  ഗസറനില  പ്രസനിദതീകേരനിച  ഡഭാറഭാ
ബഭാങനില  ഉളവപടനിടനിവലങനില  ആയതു  ഉളവപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാകദശനികേതല
നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനിക്കസ്റ്റ്  അധനികേഭാരമുണസ്റ്റ്.   വെനിജഭാപനലാം   വചേയവപട  ഡഭാറഭാ
ബഭാങനില   വതറഭായനി  ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  വെനിവെരങ്ങള  കേഭാരണലാം  സങടലാം
അനുഭവെനിക്കുന്ന ഏവതഭാരഭാളനിനുലാം കഭദഗതനി ചേടങ്ങള നനിലവെനില വെന്ന തതീയതനി മുതല
90 ദനിവെസത്തനിനുളളനില പ്രഭാകദശനികേതല നനിരതീക്ഷണ സമനിതനി കേണ്വെതീനര് മുമ്പഭാവകേ
പുനനഃപരനികശഭാധനയ്ക്കുള  അകപക്ഷ  നലകേഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.   അകപക്ഷ  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
പ്രസ്തസ്സുത  ഭൂമനിയുവട  സസ്വഭഭാവെലാം  സലാംബനനിച  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം  ആകസ്റ്റ്  പ്രഭാബലലത്തനില  വെന്ന  12-8-2008-നസ്റ്റ്  മുമ്പുലാം  കശഷവമുളള
ഉപഗഹചേനിത്രങ്ങള   ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത   ഭൂമനിയുവട  സസ്വഭഭാവെലാം  സലാംബനനിച
തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തസ്റ്റ്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില  ആവെശലമഭായ  തനിരുത്തലുകേള  വെരുത്തനി
പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  വെതീണ്ടുലാം  പ്രസനിദവപടുത്തുവെഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായുളള
അകപക്ഷകേള പ്രഭാകദശനികേതല നനിരതീക്ഷണ സമനിതനി കേണ്വെതീനര്മഭാരഭായ  അതഭാതു
പ്രകദശവത്ത കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര്  സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ് നടപടനി ലകേവക്കഭാണ്ടുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  വനലസ്റ്റ് ല്ല്  സലാംഭരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  നനിലവെനിലുളളതനിലനനിനലാം
വെലതലസ്തമഭായനി  സലാംഭരനിച  വനലനിവന്റെ  വെനില  ഉടന  നലകുന്നതനിനഭായനി  PRS  Loan
സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട  സലാംഭരനിച  വനലനിവന്റെ  തുകേ  മൂന്നസ്റ്റ്  ദനിവെസത്തനിനുളളനില
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് അക്കമൗണ്ടുളള ബഭാങനിലനനിനലാം ലഭലമഭാക്കുവെഭാന ബഭാങസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെല,
തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങസ്റ്റ്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങസ്റ്റ്, വഫഡറല
ബഭാങസ്റ്റ്  എന്നതീ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  സലപകകേഭാ   ഇതനിനകേലാം  ധഭാരണയനില
എത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്  ബഭാങ്കുകേളുമഭായുലാം ഉടന ധഭാരണയനിവലത്തുവെഭാന സലപകകേഭായസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അടുത്ത സലാംഭരണ സതീസണനിനസ്റ്റ് മുനപസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ്
പൂര്ണമഭായുലാം പ്രഭാബലലത്തനില വെരുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ. പനി. വകേ. ബഷതീറനിനുകവെണനി (വപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുലസന തങ്ങള  ):
സര്,  കകേരളത്തനില  കൃഷനി  വചേയഭാന  സഭാധനിക്കുന്ന  ധഭാരഭാളലാം  ഭൂമനി  ലകേവെശമുള
ഭൂവടമകേളുണസ്റ്റ്.  അവെരതസ്റ്റ്  കൃഷനിയനിറക്കഭാവത  തരനിശഭായനിടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ്
പഭാടത്തനിവനടുക്കഭാന  തയഭാറുള  ഒരു  കൂടലാം  കേര്ഷകേരുണസ്റ്റ്.   പഭാടത്തനിവനടുക്കുന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നനികുതനി  രസതീതുലാം  അതുകപഭാവലതവന്ന ഉടമസവന്റെ സമ്മേതപത്രവലാം
ലഭനിചഭാകല  ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുകേയുള.  ഭൂവടമസര്  ഭയലാംവകേഭാണസ്റ്റ് പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്
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നലകുനമനില.   ഈ  സങതീര്ണതകേള   പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  തരനിശഭായ  ഭൂമനി
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്   ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുലാം   കേഴനിയുന്ന  രതീതനിയനിലുള  നനിയമനടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    വെനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില കുമഭാര്:  സര്,  ഇതസ്റ്റ്  വെളവര  പ്രധഭാനവപട  ഒരു
കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില  നമുക്കഭാവെശലമഭായ  വനലസ്റ്റ് ല്ല്  ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാതനിരനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുലാം  കൃഷനി വെകുപ്പുലാം
നടത്തനിയനിട്ടുള  പഠനത്തനില  90,000  വഹകര്  വനലകൃഷനി  വചേയഭാവന്ന
തരനിശുഭൂമനിയുവണന്നഭാണസ്റ്റ്  കേണക്കഭാക്കവപടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.    സസ്വകേഭാരലവെലക്തനികേളുലാം
സഭാപനങ്ങളുലാം  ആരുവട  ഉടമസതയനിലഭാവണന്നസ്റ്റ്  അറനിയഭാതനിരനിക്കുന്ന   പലരുലാം
ലകേവെശലാംവെചനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനിയഭാണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങവനയുള  ഭൂമനി  ഏവറടുത്തസ്റ്റ്  കൃഷനി
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി തണതീര്ത്തട നനിയമത്തനിവല 16, 17, 18 വെകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം ജനിലഭാ
കേളകര്ക്കസ്റ്റ് അധനികേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ അധനികേഭാരമനുസരനിചസ്റ്റ് ജനിലഭാ കേളകര്
കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നലകേനി  ഉടമസവന്റെ  സമ്മേതകത്തഭാടുകൂടനി  കൃഷനിവചേയഭാന  ഗ്രൂപ്പുകേളകക്കഭാ
അവലങനില  കേര്ഷകേരുവട  സലാംഘടനകേളകക്കഭാ    കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളകക്കഭാ
നലകേഭാന ഇകപഭാളത്തവന്ന നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുനണസ്റ്റ്. നനിയമത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് ചേനില
പരനിമനിതനികേള  നനിലനനിലക്കുനവവെന്നഭാണസ്റ്റ്  അലാംഗലാം  ഇവെനിവട  ചൂണനി
കേഭാണനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതുവകേഭാണസ്റ്റ് വനലവെയലുകേള  ഭൂവടമകേളുവട കേയനിലനനിനലാം
പനിടനിവചടുക്കുന്നതനിനുപകേരലാം അവെരുവടതവന്ന ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം ഉറപഭാക്കനിവക്കഭാണസ്റ്റ്
ആ  ഭൂമനിയനില  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  ഒരു  നനിയമ  കഭദഗതനിവയപറനി
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുലസന  തങ്ങള:  സര്,  കകേരളത്തനില  ലറസസ്റ്റ്
വഡവെലപ്വമന്റെസ്റ്റ്  കപ്രഭാഗഭാലാം  ഇലാംപനിവമന്റെസ്റ്റ്  വചേയഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വെരുനവവെന്നറനിയുന്നതസ്റ്റ്  സകന്തെഭാഷകേരമഭായ  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.   കകേരളത്തനില
വനലകൃഷനിക്കഭാവെശലമഭായ വെനിത്തസ്റ്റ് വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ് സതീഡസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനിയഭാണസ്റ്റ്.
സതീഡസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനിയനില  സഭാകങതനികേ പ്രയഭാസങ്ങളുലാം പ്രശ്നങ്ങളുലാം പറഞസ്റ്റ് വെനിത്തസ്റ്റ്
ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന്ന
അവെസയുവണന്നറനിയുന.   അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  ഏറവലാം  എളുപത്തനില
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വെനിത്തസ്റ്റ്  ലഭനിക്കഭാന  ആവെശലമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    വെനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില കുമഭാര്:  സര്,  ഇകപഭാള സതീഡസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനിയുവട
കനതൃതസ്വത്തനില  കകേരളത്തനിവല   കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഏതനിനത്തനിലവപട  വെനിത്തഭാണസ്റ്റ്
ആവെശലമുളവതന്നസ്റ്റ്  അവെരുവട ഇനവഡന്റെസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  മനസനിലഭാക്കനി  കൃഷനിഭവെന
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വെഴനി  സലപ  വചേയഭാനുള  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കനരവത്തയുണഭായനിരുന്ന  ഇടനനിലക്കഭാരഭായ  ഏജനസനികേവള  ഇകപഭാള  പൂര്ണമഭായുലാം
ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനിവല കേര്ണഭാടകേ കസറസ്റ്റ്
സതീഡസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനിയുലാം  എന.എസസ്റ്റ്.സനി.(നഭാഷണല  സതീഡസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന)-
യുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  കകേരള  സതീഡസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി   ഒരു  എഗനിവമന്റെസ്റ്റ്  വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കേര്ണഭാടകേ  സതീഡസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനിയുവട  വെനിത്തുകേളുലാം
എന.എസസ്റ്റ്.സനി.യുവട വെനിത്തുകേളുമഭാണസ്റ്റ് ഏറവലാം പ്രനിയങരലാം. ആ വെനിത്തുകേളക്കുകവെണനി
അവെരുമഭായനി  എഗനിവമന്റെസ്റ്റ്  വെചതനിനുകശഷലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  കേര്ണഭാടകേ  സതീഡസ്റ്റ്
അകതഭാറനിറനിയുവടയുലാം  എന.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുവടയുലാം  വെനിത്തുകേള  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
എത്തനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ  ഫലപ്രദമഭായ  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഇകപഭാളത്തവന്ന
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഏവതങനിലുലാം  രതീതനിയനില എവെനിവടവയങനിലുലാം  വെതീഴ്ചകേളുവണന്നസ്റ്റ്
ശദയനിലവപടുത്തനിയഭാല അതനിനസ്റ്റ് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.    

ശതീ.  ടനി.  വെനി.  ഇബഭാഹനിമനിനുകവെണനി  (ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്):  സര്, 16000  ടണ്
വനലസ്റ്റ് ല്ല്  ഈ  വെര്ഷലാം  അധനികേമഭായനി  ഉലപഭാദനിപനിച്ചുവവെന്നസ്റ്റ്  പറയുകേയുണഭായനി.  ഈ
വെര്ഷലാം  എത്ര  ടണ്  വനലഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  അധനികേമഭായനി  സലാംഭരനിക്കഭാന
കേഴനിഞതസ്റ്റ്;  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  സലാംഭരണ  വെനില  നലകേഭാനുകണഭാ;  ഉവണങനില  എന്നസ്റ്റ്
വകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാന കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ്  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില കുമഭാര്: സര്,  പ്രകതലകേമഭായനി  കചേഭാദനിചഭാല മഭാത്രകമ
സലാംഭരനിച  വനലനിവന്റെ  പൂര്ണമഭായ  കേണക്കസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  മറുപടനി  പറയഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള. കേഭാരണലാം സലാംഭരനിച വനലനിവന്റെ കേണക്കുകേള നലകുന്നതസ്റ്റ്  സനിവെനില
സലപസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനഭാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ വെര്ഷവത്തക്കഭാള അധനികേലാം വനലസ്റ്റ് ല്ല്  ഈ
വെര്ഷലാം   സലാംഭരനിചനിട്ടുവണന്ന വെനിവെരമഭാണസ്റ്റ്   പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലനനിന്നസ്റ്റ്  തുകേ  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  വനലസ്റ്റ് ല്ല്  സലാംഭരണവമഭായനി
ബനവപട്ടുണഭായനിരുന്ന കുടനിശനികേയുവട  വെനിതരണലാം നടത്തനിവക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
വനലസ്റ്റ് ല്ല് സലാംഭരനിക്കുകമ്പഭാളത്തവന്ന വെനില  നലകേഭാന കേഴനിയനിവലനള പ്രശ്നലാം ഇതുമഭായനി
ബനവപടസ്റ്റ്  കേഭാലങ്ങളഭായനി  നനിലനനിന്നനിരുന.  എന്നഭാല  ഈ  സതീസണ്  മുതല
സനിവെനില  സലപസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  വനലസ്റ്റ് ല്ല്  സലാംഭരനിക്കുകമ്പഭാള  അതനിവന്റെ
പനി.ആര്.എസസ്റ്റ്. റസതീപ്റസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് അക്കമൗണ്ടുള ബഭാങനില സമര്പനിചഭാല മൂന്നസ്റ്റ്
ദനിവെസത്തനിനകേലാം ബഭാങസ്റ്റ് അക്കമൗണനികലക്കസ്റ്റ് വനലനിവന്റെ സലാംഭരണ വെനില ലഭനിക്കത്തക്ക
സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലാം  ബഭാങ്കുകേളുവട  കേണ്കസഭാര്ഷലവലാം  തമ്മേനിലുണഭാക്കനിയ
എഗനിവമന്റെസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമുള  കേരഭാര്വെയ്ക്കുന്നതനിനുകവെണനി  സനിവെനില  സലപസസ്റ്റ്
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കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  അധനികേഭാരലാം  നലകേനിവക്കഭാണ്ടുള  ഉത്തരവെസ്റ്റ്   സര്ക്കഭാര്
പുറവപടുവെനിചതനിവനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് എലഭാ സലത്തുലാം ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി എഗനിവമന്റെസ്റ്റ് ഒപ്പുവെചസ്റ്റ്
പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  വനലനിവന്റെ  സലാംഭരണവെനില  മൂന്നസ്റ്റ്
ദനിവെസത്തനിനുളളനില ലഭനിക്കുന്ന സലാംവെനിധഭാനലാം  സര്ക്കഭാര് ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ശതീ.  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല റസഭാക്കനിനുകവെണനി  (ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നസ്റ്റ്):
സര്,  നഗരവെഭാസനികേളക്കുമഭാത്രമല  ഗഭാമവെഭാസനികേളക്കുലാം  കൃഷനികയഭാടസ്റ്റ്  തഭാലപരലലാം
കുറഞ്ഞുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  കൃഷനികയഭാടുള  തഭാലപരലലാം  കുറയുന്നതനിനുള  പ്രധഭാനവപട
കേഭാരണലാം  വനലകൃഷനി  ലഭാഭകേരമല  എന്നതല.  മുമ്പസ്റ്റ്  കൃഷനിക്കഭാകരഭാടസ്റ്റ്,  പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ്
വനലകൃഷനിക്കഭാകരഭാടസ്റ്റ് നഭാടനിനുലാം നഭാട്ടുകേഭാര്ക്കുലാം വെലനിയ ബഹുമഭാനമഭായനിരുന. എന്നഭാല
ഇകപഭാള  കൃഷനിക്കഭാകരഭാടുള  ബഹുമഭാനലാം  കുറഞ്ഞുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള
അപകേര്ഷതഭാകബഭാധത്തഭാല കൃഷനിക്കഭാര് ഉളവെലനിയുകേയഭാണസ്റ്റ് വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ചേനിങ്ങലാം 1
കേര്ഷകേദനിനമഭായനി ആചേരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്. ഞഭാന എലാം.എല.എ. ആയതനിനുകശഷലാം ചേനിങ്ങലാം
1-നസ്റ്റ് എവന്റെ മണ്ഡലത്തനിവല എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിവലയുലാം പഴയകേഭാല കൃഷനിക്കഭാവര
ആദരനിചസ്റ്റ്  ഷഭാള  പുതപനിക്കുകേയുലാം  വമഭാവമകന്റെഭാ   നലകുകേയുലാം  വചേയ്യുമഭായനിരുന.
അങ്ങവന  വചേയ്യുകമ്പഭാള  അവെര്ക്കസ്റ്റ്  സകന്തെഭാഷമഭാകുലാം.  ഇപ്രഭാവെശലലാം  ആ  അവെസരലാം
നഷവപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നമ്മേളകപഭാലുലാം  കൃഷനിക്കഭാവര  ആദരനിക്കഭാന  വെനിമുഖത
കേഭാട്ടുന്ന  സഭാഹചേരലമഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാഴുളതസ്റ്റ്.  പുതുതലമുറയസ്റ്റ്  കൃഷനികയഭാടസ്റ്റ്
തഭാലപരലമുണഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    വെനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില  കുമഭാര്:  സര്,  കൃഷനിക്കഭാകരഭാടുള  ആദരവലാം
കൃഷനികയഭാടുള  ആഭനിമുഖലവലാം  കുറഞ്ഞുവെരുനവവെന്നസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം
പറഞതസ്റ്റ്  ശരനിയല.  ഇകപഭാള  നഗരവെഭാസനികേളുലാം  ഗഭാമവെഭാസനികേളുവമലഭാലാം
കൃഷനിയനികലക്കസ്റ്റ് കേടനവെരഭാന തഭാലപരലലാം കേഭാണനിക്കുന എന്നതഭാണസ്റ്റ് നമ്മുവടവയലഭാലാം
അനുഭവെത്തനിലനനിനലാം വെലക്തമഭാകുന്നതസ്റ്റ്.  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ആത്മവെനിശസ്വഭാസമുണഭാക്കഭാന
കേഴനിയുന്ന രതീതനിയനിലുള പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര് ആവെനിഷരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കേര്ഷകേര്
ആത്മഹതല  വചേയഭാനനിടയഭാക്കുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  രഭാജലവെലഭാപകേമഭായുണഭാകുകമ്പഭാള
അത്തരലാം  സലാംഭവെങ്ങള  ഇവെനിവട  ആവെര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനകവെണനിയഭാണസ്റ്റ്
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നലകകേണ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  മുനകേരുതലുവമലഭാലാം
ഏര്വപടുത്തനിവക്കഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന   സര്ക്കഭാര്  നയപരനിപഭാടനികേള
ആവെനിഷരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. അതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാന ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനിയുവട
നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ വെര്ദനിപനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്.  വനലനിവന്റെ വെനില
കൃതലമഭായനി   നലകുന്നതനിനുള  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തുകേയുലാം  പചക്കറനി
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കൃഷനിക്കുകവെണനിയുളള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം പ്രകതലകേമഭായനി  നലകുകേയുലാം കൃഷനിക്കുകവെണനി
പ്രകതലകേമഭായനി  കസഭാണുകേള  ഏര്വപടുത്തുകേയുലാം  വചേയ്യുന.  പുതനിയ  തലമുറവയ
കൃഷനിയനികലക്കസ്റ്റ് വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനഭായനി കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില മഭാത്രമല, കേഭാര്ഷനികേ
ഉലപന്നങ്ങളുവട  മൂലലവെര്ദനിത  കമഖലയനികലക്കസ്റ്റ്  പുതനിയ  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ  തലമുറയനിലവപട
വചേറുപക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനിലുള  അനന്തെമഭായ സഭാദലതകേളഭാണസ്റ്റ്  നമ്മുവട
മുന്നനിലുളതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  വെളര്നവെരുന്ന  ഏറവലാം  വെലനിവയഭാരു  കമഖല  ഫുഡസ്റ്റ്
ഇനഡസനിയഭാണസ്റ്റ്.  ഫുഡസ്റ്റ് ഇനഡസനിയുവട അടനിസഭാനലാം കൃഷനിയഭാണസ്റ്റ്.  കൃഷനിയുമഭായനി
ബനവപട  കമഖലയനികലക്കസ്റ്റ്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമല,   വചേറുപക്കഭാര്ക്കുലാം
കേടനവെരഭാനുള  സഭാദലതയുമുണസ്റ്റ്.  ആ  സഭാദലത  മുനനനിര്ത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  കേഭാര്ഷനികേ നയലാം പ്രഖലഭാപനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഞഭാവനഭാരു
കൃഷനിക്കഭാരനഭാവണന്നസ്റ്റ്  അഭനിമഭാനകത്തഭാവട  തല  ഉയര്ത്തനിപനിടനിചസ്റ്റ്  പറയഭാനുള
അന്തെരതീക്ഷലാം ഇവെനിവടയുണഭാക്കുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ലക്ഷലലാം.
ആ  ലക്ഷലവമഭായനി  ഗവെണ്വമന്റെസ്റ്റ്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകമ്പഭാള  സസ്വഭാഭഭാവെനികേമഭായുലാം
വചേറുപക്കഭാര് കൃഷനിയനികലയസ്റ്റ് കേടനവെരുവമന്നഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ശതീ.  വെനി.  വകേ.  ഇബഭാഹനിലാം കുഞനിനുകവെണനി  (ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള):  സര്,
സമഗ വനലകൃഷനി പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിവനക്കുറനിചസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നനിയനണത്തനില  44   സര്ക്കഭാര്  സതീഡസ്റ്റ്  ഫഭാമുകേള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  50-60  വെര്ഷലാം  മുമ്പസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിച  ഫഭാമുകേള  ഇനലാം  അകത
രതീതനിയനില നനിലനനിലക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.    സര്ക്കഭാരുകേള പലതുലാം അധനികേഭാരത്തനില വെന്നസ്റ്റ്
പല  പ്രഖലഭാപനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവയങനിലുലാം  സതീഡസ്റ്റ്  ഫഭാമുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനത്തനില
കേഭാരലമഭായ  മഭാറമുണഭാക്കഭാന  ഇതുവെവര  കേഴനിഞനിടനില.  ഏക്കര്  കേണക്കനിനസ്റ്റ്  ഭൂമനി
തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  യുവെഭാക്കവള  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയനികലക്കസ്റ്റ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിവനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  സതീഡസ്റ്റ്  ഫഭാമുകേവള വസലാംഗ്തണ് വചേയഭാല
യുവെഭാക്കവള  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയനികലക്കസ്റ്റ്  ആകേര്ഷനിക്കഭാനുലാം  കൂടുതല
വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള  സൃഷനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.  യുവെ  കേര്ഷകേനഭായ  അങ്ങയുവട
കേഭാലവത്തങനിലുലാം  സതീഡസ്റ്റ്  ഫഭാമുകേള നവെതീകേരനിക്കഭാനുലാം കൂടുതല വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള
സൃഷനിക്കഭാനുലാം പ്രകതലകേമഭായ എവന്തെങനിലുലാം പഭാകക്കജനിനസ്റ്റ് രൂപലാം നലകുകമഭാ? 

ശതീ  .    വെനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില  കുമഭാര്:  സര്,  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  63  സതീഡസ്റ്റ്
ഫഭാമുകേളഭാണസ്റ്റ്  കൃഷനി  വെകുപനിനുകേതീഴനില  ഇകപഭാള  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
സതീഡസ്റ്റ്  ഫഭാമുകേളനില പലതുലാം  പല  രതീതനിയനിലുള  പ്രശ്നങ്ങള  കനരനിട്ടു
വകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ഈ ഫഭാമുകേള നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവെണനിയുള സമഗമഭായ
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പരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ എജനസനിയഭായ  Water
and  Power  Consultancy  Services  (WAPCOS)-വന ചുമതലവപടുത്തനിയതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില ആ പ്രവെര്ത്തനലാം നടനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ആദലഘടവമന്ന
നനിലയനില  5  ഫഭാമുകേള  നവെതീകേരനിക്കഭാനുള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
മഭാത്രമല, എലഭാ ഫഭാമുകേളനിലുലാം മനികേച ഗുണനനിലവെഭാരമുള വെനിത്തുലാം നടതീല വെസ്തുക്കളുലാം
ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാനുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആവെനിഷരനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു
ഫഭാമനിലുലാം  ഒരനിഞസ്റ്റ്  ഭൂമനികപഭാലുലാം  തരനിശനിടഭാത്ത  രതീതനിയനിലുള   പദതനികേള
ആവെനിഷരനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കണവമന്നസ്റ്റ്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നനികയജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുള  ഏവതങനിലുലാം  ഫഭാമുകേളനില  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പ്രവെര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നനിവലങനില  എലാം.എല.എ.മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ശക്തമഭായനി  ഇടവപടഭാനുലാം
അതനിനഭാവെശലമഭായ  സഹഭായലാം  കൃഷനിവെകുപനിവന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാക്കഭാനുലാം
ആവെശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി:  സര്,  കേഭാലഭാവെസഭാ  വെലതനിയഭാനലാംമൂലലാം  മഴയുവട  അളവലാം
ലദര്ഘലവലാം നമ്മുവട സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില
മൂപസ്റ്റ് കുറഞ വെനിത്തുകേളഭാണസ്റ്റ് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ആവെശലമഭായുളതസ്റ്റ്. അത്തരലാം വെനിത്തുകേള
സതീഡസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനിയനില  ആവെശലത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നനിവലന്ന  പരഭാതനി
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുണസ്റ്റ്. ആ പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ നടപടനി എത്രയുലാം കവെഗലാം
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ? 

ശതീ  .    വെനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില  കുമഭാര്:  സര്,  ഈ  പരഭാതനി  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
ശദയനിലവപടുകേയുണഭായനി.  അതുവകേഭാണസ്റ്റ്  ഈ  വെര്ഷലാം  കേടുത്ത  കവെനലുമഭായനി
ബനവപട്ടുള  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മൂപസ്റ്റ്  കുറഞ
വെനിത്തുകേള കൂടുതല ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാനകവെണനിയുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ
വെര്ഷലാം  മൂപസ്റ്റ്  കുറഞ  വെനിത്തനിവന്റെ  ലഭലതക്കുറവണഭാകേഭാന  സഭാദലത  കുറവെഭാണസ്റ്റ്.
മഭാത്രമല,  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല  ഇത്തവെണ  നഭാലസ്റ്റ്  തരത്തനിലുള  പുതനിയ
വെനിത്തുകേള  പുറത്തനിറക്കുകേയുണഭായനി.  അതനില  പ്രധഭാനവപട  ഒവരണലാം  മൂപസ്റ്റ്
കുറഞതുലാം  ഉപ്പുവവെളലാം  കേയറനിയഭാലകപഭാലുലാം   നശനിക്കഭാത്തതുലാം
ഉലപഭാദനകശഷനിയുമുള വെനിത്തഭാണസ്റ്റ്.  അതുളവപവടയുള വെനിത്തുകേള വെലഭാപകേമഭായനി
പ്രചേരനിപനിക്കഭാനുള നടപടനി  സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ്  : സര്,  വനലകൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേവള അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഓണഭാട്ടുകേര വനലനിവന്റെ ഏറവലാം
പ്രധഭാനവപട  കമഖലയഭാണസ്റ്റ്.  വനലകൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി
ഓണഭാട്ടുകേരവയ  ഒരു  വസഷലല  ഇക്കകണഭാമനികേസ്റ്റ്  കസഭാണഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.
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ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി    തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  പ്രധഭാനവപട  പഭാടകശഖരങ്ങള
കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുകവെണനി ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
കേരനിങ്ങഭാലനിലചഭാല,  വപരുകവെലനിലചഭാല കപഭാവലയുള ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ് ഏക്കര്
വെരുന്ന  പഭാടകശഖരങ്ങളനില  കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  സതസ്വര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില കുമഭാര്: സര്, ഓണഭാട്ടുകേര വസഷലല ഇക്കകണഭാമനികേസ്റ്റ്
അഗനികേളചറല  കസഭാണഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  സലമഭാണസ്റ്റ്.  അതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഓണഭാട്ടുകേരയനില  പ്രകതലകേമഭാവയഭാരു  അകതഭാറനിറനി  നനിലനനിലക്കുനണസ്റ്റ്.  അതനിവന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില കയഭാഗലാം കചേരുകേയുലാം ഓണഭാട്ടുകേര കമഖല വസഷലല അഗനികേളചറല
കസഭാണ്  എന്ന  നനിലയനില  തരനിശുരഹനിത  പ്രകദശമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള  നടപടനി
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  കേരനിങ്ങഭാലനിലചഭാല  എന്ന  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്
കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനുകവെണനി സമഗമഭായ പരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കനി  5  കകേഭാടനി രൂപ ആ
പ്രകതലകേ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനി   മഭാറനിവെയ്ക്കുവമന്നസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
1700  വഹകകറഭാളലാം  വെരുന്ന  സലത്തസ്റ്റ് വെര്ഷങ്ങളഭായനി  കൃഷനി വചേയ്യുന്നനില.  ഓകരഭാ
മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  എത്ര പ്രകദശലാം തരനിശഭായനി കേനിടക്കുനണസ്റ്റ് എന്നതനിവന്റെ കബസനികേസ്റ്റ്
ഡഭാറഭാ  എലഭാ  കൃഷനി  ഭവെനുകേളനിലുലാം   അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ഡയറകര്  ഓഫസ്റ്റ്  അഗനിക്കളചര്
(ADA)  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.  എലഭാ  എലാം.എല.എ.മഭാരുലാം  അവെരുവട
മണ്ഡലങ്ങള  തരനിശുരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുള   സമഗമഭായ  പരനിപഭാടനി
തയഭാറഭാക്കുകേയഭാവണങനില  അതസ്റ്റ്   മുകന്നഭാട്ടുവകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുലാം  പ്രകതലകേ
ഓഫതീസര്മഭാവര  നനിയമനിചസ്റ്റ്  എലഭാ  പദതനികേളുലാം  ഫണ്ടുലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ആവെശലമഭായ സഹഭായലാം കൃഷനിവെകുപനിവന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 

ശതീ.  മുരളനി  വപരുവനലനിക്കുകവെണനി  (ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി  ):  സര്,
ഇടനനിലക്കഭാവര  പൂര്ണമഭായനി  ഒഴനിവെഭാക്കനി  സമയബനനിതമഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
ആനുകൂലലലാം നലകേഭാന ഈ  സര്ക്കഭാര് നല രതീതനിയനില ഇടവപടുനണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള
വെനിത്തസ്റ്റ്  വെനിതചസ്റ്റ്  25-30  ദനിവെസത്തനിനകേലാം കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.
കുടനഭാടനിലുളവപവട  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില  വെലനിയ  മഭാറമഭാണസ്റ്റ്  വെന്നനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ്
നമുക്കസ്റ്റ്  മനസനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  ഇകപഭാള പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്
ഒരു പ്രശ്നമഭായനി അവെനിവട ഉയര്നവെരുന്നതസ്റ്റ്.  മുടങ്ങനിക്കനിടന്ന പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി,
8  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ,  വകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാന ഈ  ഗവെണ്വമന്റെനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേഴനിഞ  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തുള   കുടനിശനികേയടക്കലാം  ബഭാക്കനിവെരുന്ന
തുകേ,  മലയഭാള വെര്ഷമനുസരനിചസ്റ്റ് പഴയ രതീതനിയനില  വകേഭാടുത്തതുകപഭാവല കൃതലമഭായനി
നലകുന്നതനിനസ്റ്റ് അങ്ങയുവട ഭഭാഗത്തുനനിന്നസ്റ്റ് ഇടവപടലുണഭാകുകമഭാ? 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 31

ശതീ  .     വെനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില കുമഭാര്:  സര്,  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി വെനിതരണലാം

വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ് റവെനന്യൂ ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെസ്റ്റ് വെഴനിയഭാണസ്റ്റ്. 8 കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം രൂപ ഇതനിനകേലാം

നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ബഭാക്കനി  തുകേ   വകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള

പൂര്ത്തനിയഭായനിവക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  സതീസണനിലത്തവന്ന  നടപടനി

പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  അവെരുവട  അക്കമൗണ്ടുകേളനികലയസ്റ്റ്  പണലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള

നടപടനി  അടനിയന്തെരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി:  സര്,  കേഭാര്ഷനികേരലാംഗത്തസ്റ്റ്  ഒരു  പുത്തന

ഉണര്വണഭാക്കഭാന   കേഴനിഞതനിവന  പ്രകതലകേമഭായനി  അഭനിനനനിക്കുന.   എന്നഭാല

പഭാടകശഖരങ്ങളനില   ചേനിലവതങനിലുലാം  നനികേത്തുന്ന  പ്രവെണത  ഇകപഭാഴുലാം

നനിലനനിലക്കുനവണനളതസ്റ്റ്  അങ്ങയുവട  ശദയനിലവപടുനകണഭാ;

ഉകദലഭാഗസരനില  ചേനിലവരങനിലുലാം  അതനിനസ്റ്റ്   ഒത്തഭാശ  വചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത

പ്രസനിദതീകേരനിക്കവപട ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില  ചേനില  അപഭാകേതകേള  നനിലനനിലക്കുനണസ്റ്റ്.

പ്രഭാകയഭാഗനികേമലഭാത്ത  കൃഷനിയനിടങ്ങളകപഭാലുലാം  ചേനില  റനികക്കഭാര്ഡുകേളുവട

അടനിസഭാനത്തനില  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വെനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില  കുമഭാര്:  സര്,  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്

നനിലവെനിലുള  ചേടത്തനില  കഭദഗതനി  വെരുത്തനി  റവെനന്യൂ  വെകുപസ്റ്റ്  കേഴനിഞ  കമയസ്റ്റ്

മഭാസത്തനില   ഒരു  വെനിജഭാപനലാം  പുറവപടുവെനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതനിവന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില  ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന   പ്രകദശങ്ങവള

സലാംബനനിചസ്റ്റ്  മൂലനനിയമത്തനില  അപതീല   നലകേഭാനുള  വപ്രഭാവെനിഷന

ഉണഭായനിരുന്നനില.  അതുകൂടനി  ഉളവപടുത്തനി  ഗസറസ്റ്റ്  വെനിജഭാപനലാം

പുറവപടുവെനിചതനിനുകശഷലാം ആഗസസ്റ്റ്  30-ാം തതീയതനി  വെവര  100  രൂപയുവട  സഭാമ്പസ്റ്റ്

ഒടനിച വവെളക്കടലഭാസനില വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ഉളവപടുത്തനി അകപക്ഷ സമര്പനിചഭാല

ഉപഗഹ  ചേനിത്രത്തനിവന്റെ   അടനിസഭാനത്തനിലുള  സര്കവ്വേ  ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനിവന്റെ

കേഡസല  മഭാപ്പുമഭായനി  കചേര്നവകേഭാണസ്റ്റ്  നനിലവെനിവല  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില

അപഭാകേതയുവണങനില ശഭാസതീയമഭായനി പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുന്നതനിനുള

നടപടനി  സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവെസ്റ്റ്  (ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  വചേന്നനിത്തല):  സര്,  കുടനഭാടസ്റ്റ്,  അപര്

കുടനഭാടനിവല അമ്പലപ്പുഴ, ഹരനിപഭാടസ്റ്റ് ഉളവപടുന്ന കേരനിനനില കമഖലയനിലുലാം കേഭായലാംകുളലാം,
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മഭാകവെലനിക്കര,  കേരുനഭാഗപളനി  ഉളവപടുന്ന  ഓണഭാട്ടുകേര  കമഖലയനിലുലാം  കേഴനിഞ

തവെണ  ഓരുവവെളലാം  കേയറനി  കൃഷനി  മുഴുവെന  നശനിച്ചു.  ഇത്തവെണ

അതുണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന ഇറനികഗഷന,  കൃഷനി വെകുപ്പുകേള കചേര്ന്നസ്റ്റ്  കനരവത്തതവന്ന

ബണ്ടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ഉളവപവടയുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വചേയഭാല  അതസ്റ്റ്

തടയഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  കകേഭാള കേര്ഷകേരുലാം കേഴനിഞ തവെണ കനരനിട ഏറവലാം വെലനിയ

പ്രശ്നലാം  ഇതഭാണസ്റ്റ്.  കനരവത്തതവന്ന  ബണ്ടുകേള  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  ഓരുവവെളലാം

കേയറഭാതനിരനിക്കഭാനുള   നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില   രണ്ടുവെകുപ്പുകേള

തമ്മേനില  ഏകകേഭാപനലാം ഉണഭാക്കഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വെനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില  കുമഭാര്:  സര്,  കേഴനിഞ  വെര്ഷമുണഭായ

അനുഭവെത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ബഹുമഭാനവപട ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനിവയന്ന  നനിലയനില  ഞഭാനുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുകേയുലാം  എലഭാ  ജനിലഭാ

കേളകര്മഭാര്ക്കുലാം ആവെശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂര്

ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുകേയുണഭായനി. അതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില

ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  31-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  ഓരുവവെളലാം  കേയറഭാതനിരനിക്കഭാനുള  ബണ്ടുകേള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  വടണര്  നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  ആവെശലമഭായ  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കണവമന്നസ്റ്റ്  കേര്ശനമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  മഭാത്രമല,

വവെളലാം  തുറനവെനിടുന്നതുലാം  അടയ്ക്കുന്നതുമഭായുലാം  ബനവപടസ്റ്റ്  എലഭാ  സലത്തുലാം

ഇറനികഗഷന,  കൃഷനി  വെകുപ്പുകേളുവട  ഏകകേഭാപന  അകതഭാറനിറനിയുണസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ്

കൃഷനിക്കഭാരുളവപടുന്ന  ഒരു  സമനിതനിയഭാണസ്റ്റ്.   എന്നഭാല  ആ  സമനിതനി  കയഭാഗലാം

കൂടഭാവതയഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനങ്ങള  എടുത്തുവകേഭാണനിരുന്നതസ്റ്റ്.  വവെളലാം  തുറനവെനിടുന്ന

കേഭാരലത്തനിലുലാം  ബണ്ടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനിലുലാം   ജനിലഭാ  കേളകറുവട

അദലക്ഷതയനില  സമനിതനി കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനവമടുത്തസ്റ്റ്

മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേണവമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം   നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ  വെര്ഷവത്ത

അനുഭവെത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എലഭാ   ജനിലകേളനിലുലാം  ഒരു  ഏകകേഭാപനലാം

ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഈ വെര്ഷലാം അത്തരലാം പ്രശ്നങ്ങള

ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന ശദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  

മനി  .    സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്..  ഓര്ഡര്...  കചേഭാകദലഭാത്തര  സമയലാം

അവെസഭാനനിചനിരനിക്കുന. 

(കചേഭാകദലഭാത്തര സമയലാം കേഴനിഞ്ഞു.)
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2. കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

  പചക്കറനി ഉലപഭാദന വെളര്ച 

5 (*124 ) ശതീ  .   പനി  .   വജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്  : 

ശതീ  .    സനി  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതഭാമസസ്റ്റ്    : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  മുനവെര്ഷവത്ത  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  നടപ്പുവെര്ഷലാം  പചക്കറനി
ഉത്പഭാദനരലാംഗത്തസ്റ്റ്  എത്രകത്തഭാളലാം  വെളര്ച  ലകേവെരനിയഭാന  കേഴനിഞനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേള  കകേടുകൂടഭാവത
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഫലപ്രദമഭായ സലാംഭരണ സലാംവെനിധഭാനലാം ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പചക്കറനി  ഉത്പഭാദനരലാംഗത്തസ്റ്റ്  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത  ലകേവെരനിയഭാന
എവന്തെലഭാലാം പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില കുമഭാര്): 

(എ) 2016-17-ല സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 52830 വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് പചക്കറനി കൃഷനി
വചേയ്യുകേയുലാം  ഇതനില  നനിനലാം  ഏകേകദശലാം  7.25  ലക്ഷലാം  വമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്  പചക്കറനി
ഉലപഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2017-18  നടപ്പുവെര്ഷലാം  ഒന്നഭാലാംവെനിള  പചക്കറനികൃഷനിയുവട  വെനിളവവെടുപസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിചനികടയുള.  അതനുസരനിചസ്റ്റ് 22193.36 വഹകര് സലത്തുനനിനലാം ഏകേകദശലാം
58871.13  ടകണഭാളലാം  പചക്കറനിയഭാണസ്റ്റ്  ഉലപഭാദനിപനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   നടപ്പുസതീസണനിവല
ഉലപഭാദനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയുലാം  നടപ്പുവെര്ഷവത്ത  2  സതീസണുകേളനില  കൂടനിയുള
ഉലപഭാദനവലാം  കേണക്കനിവലടുക്കുകമ്പഭാള  കൃഷനിയുവട  വമഭാത്തലാം  വെനിസ്തതീര്ണത്തനിലുലാം
ആവകേ ഉലപഭാദനത്തനിലുലാം കേഭാരലമഭായ പുകരഭാഗതനി പ്രതതീക്ഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  പചക്കറനി  കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2017-18-ല കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ്
സമഗ പചക്കറനി വെനികേസന പദതനിയനില 85 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

412/2020
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ഇതുപ്രകേഭാരലാം തഭാവഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്:

1. വെതീട്ടുവെളപനിവല പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

2. മട്ടുപഭാവെസ്റ്റ് കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

3. സഭാപനങ്ങള വെഴനി പചക്കറനി കൃഷനി

4. പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭായനി  പരനിശതീലനലാം,  കബഭാധവെലക്കരണലാം,  പ്രചേരണലാം
തുടങ്ങനിയവെ 

5. ജനിലഭാ കസര് വെനികേസനലാം

6. സഭാകങതനികേ സഹഭായവലാം കേരഭാര് നനിയമനവലാം

7. കഗഡഡസ്റ്റ് കസറുകേളുവട വെനികേസനലാം

8. നഴറനികേള സഭാപനിക്കല

9. സുക്ഷ്മ ജലകസചേനവലാം ജലകസചേനലാം വെഴനിയുള വെളപ്രകയഭാഗവലാം

10. പചക്കറനി സലാംഭരണത്തനിനുള ശതീതതീകേരണ അറകേളുവട കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

11. പചക്കറനി കൃഷനിക്കുകവെണനി 'മനിനനി കപഭാളനിഹമൗസസ്റ്റ് '-കേളുവട കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

12. 'വവെജനിറബനിള വപ്രഭാഡന്യൂസര് കേമ്പനനികേള'  സഭാപനിക്കല

13.   കൃഷനിയനിടങ്ങളനില 'ബകയഭാ -കേണ്കടഭാള ഏജന്റെസ്റ്റ്' നനിര്മ്മേഭാണലാം

14. മണനിവന  ഫലപുഷനിവപടുത്തുന്ന  കുമ്മേഭായലാം,  കഡഭാകളഭാലമറസ്റ്റ്,  സൂക്ഷ്മ
മൂലകേങ്ങള എന്നനിവെയുവട വെനിതരണലാം

15. കസറുകേള മുകഖന വചേറുകേനിട മൂലലവെര്ദനിത യൂണനിറ്റുകേളുവട കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

16. ' കസഫസ്റ്റ്-ടു-ഈറസ്റ്റ്-ബഭാനഡനിലാംഗസ്റ്റ്' പദതനി വെഴനി സഹഭായലാം

17. അവെഭാര്ഡസ്റ്റ് വെനിതരണലാം

18. കബഭാക്കസ്റ്റ് വലവെല വഫഡകററഡസ്റ്റ് ഓര്ഗലനകസഷനുകേളുവട രൂപതീകേരണലാം

19. മഴമറ നനിര്മ്മേഭാണലാം

20. പദതനിയുവട ബഭാഹല നനിരതീക്ഷണലാം

21. ഡനിജനിറല കഡഭാകേനവമകന്റെഷന

22. കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന   'എ' കഗഡസ്റ്റ് കസറുകേളക്കുള അധനികേ
സഹഭായലാം.

23. വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ. വെഴനിയുള പചക്കറനി വെനികേസന പദതനികേള.
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ഇതുകൂടഭാവത പചക്കറനി കൃഷനിയനില സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത ലകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷന  -  കകേരള  മുഖഭാന്തെനിരലാം  മനിഷന  കഫഭാര്
ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ് വഡവെലപ്വമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കഹഭാര്ടനിക്കളചര് പദതനി പ്രകേഭാരലാം നല കൃഷനി
മുറകേള   (GAP) അവെലലാംബനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള പചക്കറനി കൃഷനി വെലഭാപനലാം, ലഹബനിഡസ്റ്റ്
പചക്കറനി  കൃഷനി  വെലഭാപനലാം,  തനിരനിനന  (വെനിക്കസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന)  ജലകസചേന
സലാംവെനിധഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയുള പദതനി എന്നനിവെ നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  

കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കസ്റ്റ് അനുവെദനിക്കുന്ന തുകേ
6 (*125)  ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്:

ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   അബ്ദു റബസ്റ്റ്:
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന:
ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  അനുവെദനിക്കുന്ന  തുകേ
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങൾ  പൂര്ണമഭായുലാം  വചേലവെഴനിക്കഭാത്തതുവകേഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രലാം
അനുവെദനിക്കുന്ന  തുകേ  കമഭാനുഗതമഭായനി  കുറയുന്ന  സനിതനിവെനികശഷലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവെകുപനിനുള വെനിഹനിതലാം
കമഭാനുഗതമഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  കകേരളത്തനിവന്റെ  തകദ്ദേശതീയമഭായ  പരനിതസനിതനി  കേണക്കനിവലടുക്കഭാത്ത
കകേന്ദ്രനനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഒഴനിവെഭാക്കനി കകേരളത്തനിവന്റെ പരനിതസനിതനിക്കനുസൃതമഭായനി ഈ
ഫണസ്റ്റ് പൂര്ണമഭായുലാം  വചേലവെഴനിചസ്റ്റ്  ഗഭാമവെനികേസനലാം സുസനിരമഭാക്കുവെഭാന എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): 

(എ)  അപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  സനിതനിവെനികശഷലാം  പനി.എലാം.എ.ലവെ.  (ഗഭാമതീണ്)
ഒഴനിവകേയുള പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഉണഭായനിടനില.  2016-17 മുതല പ്രധഭാനമനനി ആവെഭാസസ്റ്റ്
കയഭാജന  (ഗഭാമതീണ്)  ഭവെന  പദതനിയനികലക്കുള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള,  2011-വല
സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ജഭാതനി  വസനസസസ്റ്റ്  ലനിസനില  നനിനതവന്ന
വതരവഞടുക്കണവമന്നസ്റ്റ്  കേര്ശന  മഭാനദണ്ഡമുളതനിനഭാല  ടനി  ലനിസനില
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  അഭഭാവെലാം  നനിമനിത്തലാം  ഭമൗതനികേ  ലക്ഷലലാം  ലകേവെരനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്ത  അവെസയഭാണസ്റ്റ്  നനിലവെനിലുളതസ്റ്റ്.   ഇക്കഭാരണത്തഭാല  പ്രധഭാനമനനി
ആവെഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന (ഗഭാമതീണ്) പദതനിക്കസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതത്തനില കുറവണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) 2011- വല സഭാമൂഹനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ജഭാതനി വസനസസനില അര്ഹരഭായ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  പലരുലാം  ഉളവപടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  പ്രധഭാനമനനി  ആവെഭാസസ്റ്റ്
കയഭാജന  (ഗഭാമതീണ്)  പദതനിയനില  അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള
ഉളവപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  അകപക്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  MGNREGS
പദതനിയനില  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷവലാം  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  ആവെശലകേത
പ്രകേഭാരലാം  കലബര്  ബജറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുനണസ്റ്റ്.
അതനിനഭാല ഇവെനിവടയുലാം തുകേയനില കുറവെസ്റ്റ് വെരുന്നനില.  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട
നനിര്വ്വേഹണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പദതനി  അവെകലഭാകേന  കയഭാഗത്തനില
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വെനിലയനിരുത്തഭാറുളതുലാം  ആവെശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകേഭാവന്നതുമഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേളുവട  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില  ഇളവവെരുത്തഭാന
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  അധനികേഭാരമനില.  ടനി  പദതനികേളനില  കകേരളത്തനിവന്റെ
തകദ്ദേശതീയമഭായ പരനിതസനിതനി കേണക്കനിവലടുത്തസ്റ്റ് പദതനി നനിര്വ്വേഹനിക്കഭാനുള ഇളവെസ്റ്റ്
അഭലര്തനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  പല  തവെണ  കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ്  നനികവെദനലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എന്നഭാല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില നനിന്നസ്റ്റ് അനുകൂല തതീരുമഭാനലാം ഉണഭായനിടനില.

  സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി ,  അമൃതസ്റ്റ് പദതനികേള
7 (*126) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി  :

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലാം  നഗരസഭയുലാം  സസ്വകേഭാരല
സലാംരലാംഭകേരുവട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  നടപഭാക്കുന്ന  നഗരവെനികേസന
ആധുനനികേവെലക്കരണ പദതനിയഭായ സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി പദതനിയനില  3-ാം ഘടത്തനില
സഭാനലാം  കനടഭാന  കേഴനിഞ  തലസഭാനനഗരത്തനിവന്റെ  വെനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  വെനിഭഭാവെനലാം
വചേയനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള എവന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  തുടര്പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവെണ  വസഷലല  പര്പസസ്റ്റ്  വവെഹനിക്കനിള  രൂപതീകേരണലാം
തുടങ്ങനിയ പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മുനഘടത്തനില  സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  പദതനിയനില  ഉളവപട  വകേഭാചനി
നഗരത്തനിവല പദതനിയുവട  പുകരഭാഗതനി  അവെകലഭാകേനലാം വചേയനിട്ടുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  പദതനി  നടത്തനിപനിലുണഭായനിട്ടുള കേഭാലവെനിളലാംബലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന
കവെണ ഇടവപടല നടത്തുകമഭാ;
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(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിലവെനില  9  നഗരങ്ങളനില നടപഭാക്കനി വെരുന്ന അമൃതസ്റ്റ്
പദതനിയുവട നടത്തനിപസ്റ്റ് അവെകലഭാകേനലാം വചേയനിട്ടുകണഭാ; സമയബനനിതമഭായനി പദതനി
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടക്കുനവവെന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല):

 (എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  മനിഷന  പദതനിയനില  1522  കകേഭാടനി
രൂപയുവട വെനിവെനിധ വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
സലപര വെനികേസന ഘടകേത്തനില അടനിസഭാന നഗര കസവെനങ്ങള,  സുരക്ഷനിതവലാം
പ്രഭാപലവമഭായ  ഗതഭാഗത  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ഭൂവെനിനനികയഭാഗലാം,
സലാംസഭാരനികേ  തനനിമയുലാം  ലപതൃകേവലാം  സലാംരക്ഷനിക്കല,   പരനിസനിതനി  സമൗഹൃദ
വെനികേസനലാം,  സഭാമൂഹനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ  ഉളവക്കഭാളല  തുടങ്ങനിയ  5  കമഖലകേള
ഉളവപടുന്ന  33  വെനികേസന പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  പഭാന സനിറനി
ഘടകേത്തനില സഭാര്ടസ്റ്റ്  വെഭാടര് മതീററനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഖരമഭാലനിനല ഡഭാറഭാ വസന്റെര്,  എമര്ജനസനി
വറകസഭാണ്സസ്റ്റ്  സനിസലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ഗതഭാഗത  നനിയനണ  സലാംവെനിധഭാനലാം,
സുരക്ഷനിത സഞഭാരലാം  (സതീറസ്റ്റ്  ലലറസ്റ്റ്),  സഭാര്ടസ്റ്റ്  മസനികറഭാ  വഡനസനിറനി  സനിസലാം,  ഇ-
ഗകവെണനസസ്റ്റ് കപഭാര്ടല തുടങ്ങനി 7 പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി) വസഷലല പര്പസസ്റ്റ് വവെഹനിക്കനിളഭായനി ടനിവെഭാനഡലാം സഭാര്ടസ്റ്റ് സനിറനി മനിഷന
എന്ന  കപരനില  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഡയറകകഴനിവന  തതീരുമഭാനനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ്റ്റ്
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനിയുവട നടത്തനിപനിനസ്റ്റ് ചേതീഫസ്റ്റ് എകനികേന്യൂടതീവെസ്റ്റ് ഓഫതീസറഭായനി
ശതീ. കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന, ഐ.എ.എസസ്റ്റ്.-വന നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) പദതനി പുകരഭാഗതനി അവെകലഭാകേനലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  61.7 കകേഭാടനി അടങല
വെരുന്ന  6  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനി.  പദതനിയുവട  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്
മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ്  കേണ്സളടന്റെഭായനി  ഐ.പനി.ഇ.  കഗഭാബലനിവന  നനിയമനിച്ചു.   2016-17
സലാംസഭാന ബജറനില ആവകേ 396 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ് അനുവെദനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇതനില
392.8  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേഭാചനിന  സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  മനിഷവന്റെ  ടഷറനി  കസവെനിലാംഗ്സസ്റ്റ്
അക്കമൗണനികലക്കസ്റ്റ് മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  ഏരനിയയനികലക്കുള  പദതനികേള  തസ്വരനിതഗതനിയനിലഭാക്കഭാന
വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുവടയുലാം  ഏജനസനികേളുവടയുലാം  ഏകകേഭാപനലാം  (കകേരള  വെഭാടര്
അകതഭാറനിറനി,  വകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.,  ടൂറനിസലാം,  വപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്   വെകുപസ്റ്റ്,  കുടുലാംബശതീ
തുടങ്ങനിയവെ) വകേഭാചനി സഭാര്ടസ്റ്റ് മനിഷന ലനിമനിറഡഭാണസ്റ്റ് നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.
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(ഡനി) അമൃതസ്റ്റ് പദതനിയനിവല 2357 കകേഭാടനി രൂപ വചേലവെസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന 375
പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇതനില 91 കുടനിവവെള പദതനികേള
(വമഭാത്തലാം  പദതനി  തുകേയുവട  41%  വെരുന്ന  1061  കകേഭാടനി  രൂപ)  കകേരള  വെഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  വെഴനിയഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്,   സസ്വനിവെകറജസ്റ്റ്/വസപ്കറജസ്റ്റ്  വസകറനില
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  6  പദതനികേളുവട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനികേള വെനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

2015-16, 2016-17  വെര്ഷവത്ത അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച പദതനികേളക്കഭായനി  134
കകേഭാടനി  രൂപ  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   80  കകേഭാടനി  രൂപ  സലാംസഭാന
വെനിഹനിതമഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആവകേ  214  കകേഭാടനി  രൂപ  അമൃതസ്റ്റ്  അക്കമൗണനില
ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.   വെനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കനിവയങനിലുലാം  പദതനി
നനിര്വ്വേഹണലാം  ആരലാംഭഘടമഭായതനിനഭാല  3.08  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാത്രകമ  വചേലവെസ്റ്റ്
വെന്നനിട്ടുള. 2017-18 സലാംസഭാന ബജറനില അമൃതസ്റ്റ് പദതനിക്കഭായനി 375 കകേഭാടനി രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്  (കകേന്ദ്രലാം - 225 കകേഭാടനി, സലാംസഭാനലാം  - 150 കകേഭാടനി രൂപ).

പദതനി  നനിര്വ്വേഹണലാം  തസ്വരനിതവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  പദതനികേളുവട  വെനിശദമഭായ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  വെനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാനതലത്തനില  പ്രകതലകേ
സഭാകങതനികേ വെനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേള  2017  ഏപ്രനിലനില രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത
വെനിശദമഭായ  പദതനി  രൂപകരഖ  കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം  കവെഗത്തനിലുലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കേണ്സളടന്റുമഭാരുവട  കസവെനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അതഭാതസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അനുവെഭാദലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പദതനിയുവട  കമലകനഭാടത്തനിനുലാം
പ്രവെര്ത്തന ഏകകേഭാപനത്തനിനുമഭായനി വെനിവെനിധ വെകുപസ്റ്റ് പ്രതനിനനിധനികേളടങ്ങനിയ തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ  വെകുപ്പുവസകടറനി  അദലക്ഷനഭായ  സലാംസഭാനതല  സഭാകങതനികേ
സമനിതനിയുലാം  വെനിവെനിധ  വെകുപസ്റ്റ്  കമലദലക്ഷനമഭാര്  ഉളവപട  ചേതീഫസ്റ്റ്  വസകടറനി
അദലക്ഷയഭായ  സലാംസഭാനതല  ഉന്നതഭാധനികേഭാര  സമനിതനിയുലാം  പദതനി
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന  ആവെശലമഭായ  പനിന്തുണ  നലകേഭാന
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.

 പരമ്പരഭാഗത മണല വെഭാരല നയലാം
8 (*127) ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന  :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :
ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  തുറമുഖകമഖലയനില  പരമ്പരഭാഗത  മണലവെഭാരല  നയലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ  മണല  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവന്തെലഭാലാം

കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നയത്തനില ഉളവക്കഭാളനിചനിരനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നയലാം  പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന  ലകേവക്കഭാണ നടപടനികേള എവന്തെലഭാലാം;

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പു  മനനി  (ശതീ  .

രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപളനി): 

(എ) ഉണസ്റ്റ്.  9-2-2017-വല സ.ഉ.(ലകേ) നമ്പര്2/2017/മതുവെ ഉത്തരവെനിലൂവട

പ്രഖലഭാപനിചസ്റ്റ്  പുതനിയ  നയലാം  പ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുപകേരലാം

തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  മഭാനസ്വല  ഡഡ്ജനിലാംഗനിനുള  അധനികേഭാരലാം

നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ചുമതല നലകുകേവെഴനി ഈ

പ്രവൃത്തനി  കൂടുതല  സുതഭാരലമഭായുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വകത്തഭാവടയുലാം

വചേയഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  തുറമുഖ  ചേഭാനലുകേളനില  ജലയഭാനങ്ങളുവട  സുഗമമഭായ  സഞഭാരത്തനിനസ്റ്റ്

വെനിഘഭാതലാം  സൃഷനിക്കുന്ന  പദഭാര്തങ്ങവള  നതീക്കലാം  വചേയലഭാണസ്റ്റ്  ഡഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്

എന്നതുവകേഭാണസ്റ്റ്  അടനിസഭാനപരമഭായനി  വെനിവെക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   തുറമുഖ  പരനിധനിയനിവല

തകദ്ദേശ വെഭാസനികേളഭായ മണലവെഭാരല വതഭാഴനിലഭാളനികേവള ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങളുവട  കനതൃതസ്വത്തനില  മഭാനസ്വല  ഡഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്  നയലാം

വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഡഡ്ജസ്റ്റ് വചേയസ്റ്റ് മഭാകറണ്ടുന്ന പദഭാര്തങ്ങളുവട അളവെസ്റ്റ്

അതതസ്റ്റ്  കപഭാര്ടസ്റ്റ്  കേണ്സര്കവ്വേറര്മഭാര്  നനിശയനിക്കുകേയുലാം  ഇത്തരത്തനില  ഡഡ്ജസ്റ്റ്

വചേയസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന  മണല  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിച്ചു  നലകേനിയനിട്ടുള  വെനില

അടനിസഭാനമഭാക്കനി  തുറമുഖ  വെകുപനിവന്റെ  ഓണ്ലലന  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട

വെനിപണനലാം നടത്തുന്നതുമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  9-2-2017-വല  സ.ഉ.(ലകേ)നമ്പര്2/2017/മതുവെ.  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവെനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  അതതസ്റ്റ്  തുറമുഖ  കമഖലയനിവല  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങള  തകദ്ദേശതീയരഭായ  മണലവെഭാരല  വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  രജനിസര്

വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അഴതീക്കല,  വെടകേര,  വപഭാന്നഭാനനി  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളനില  മഭാനസ്വല

ഡഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറ്റു തുറമുഖങ്ങളനിലുലാം മഭാനസ്വല ഡഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള നടനവെരുന.
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റബര് വെനിലസനിരതഭാ പദതനി
9 (*128) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം  :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  റബര്  വെനിലസനിരതഭാ  പദതനി  നനിലവെനിലുകണഭാ;  അതനിനപ്രകേഭാരലാം

കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം ഇകപഭാള അകപക്ഷ സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇമൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  പ്രസ്തുത
പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ് എത്രകകേഭാടനി രൂപയുവട ആനുകൂലലലാം റബര് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നലകേനി;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം റബറനിവന്റെ വെനില കേനികലഭായസ്റ്റ്  200  രൂപയഭായനി
വെര്ദനിപനിക്കണവമന്ന ആവെശലലാം അനുഭഭാവെപൂര്വ്വേലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില കുമഭാര്): 

(എ) ഉണസ്റ്റ്.  അകപക്ഷകേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) 396.55 കകേഭാടനി രൂപ

(സനി) റബറനിവന്റെ തഭാങ്ങുവെനില വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കണവമന്നസ്റ്റ് സലാംസഭാന നനിയമസഭ പ്രകമയത്തനിലൂവട കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്
ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവെനിവല  സഭാഹചേരലത്തനില  റബറനിവന്റെ  തഭാങ്ങുവെനില
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി
അനുവെദനിക്കുന്നനില.

  നഗര ദരനിദ്രര്ക്കഭായുള അഭയകകേന്ദ്രങ്ങള
10 (*129) ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം  :

ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  :
ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല  :

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സസ്വന്തെമഭായനി  വെതീടനിലഭാത്ത,  വപഭാതുസലങ്ങളനില  അന്തെനിയുറങ്ങുന്ന
നഗരദരനിദ്രവര  കേവണത്തഭാന  സര്കവ്വേ  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  പദതനിയുകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവെർക്കസ്റ്റ് കവെണനി സനിരമഭായനി അഭയകകേന്ദ്രങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത അഭയകകേന്ദ്രങ്ങളനില എവന്തെഭാവക്ക അടനിസഭാനസമൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുവമന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): 

(എ)  പദതനിയുണസ്റ്റ്.  ടനി  സര്കവ്വേ  2017  ജൂലല  15-നസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതുലാം
നനിലവെനില  88  നഗരങ്ങളനില  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളതുലാം  ആണസ്റ്റ്.   വകേഭാചനിയനിലുലാം
തനിരുവെനന്തെപുരത്തുലാം  സര്കവ്വേ  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വെരുന.  സര്കവ്വേ  പൂര്ത്തനിയഭായ  88
നഗരങ്ങളനില  നനിന്നസ്റ്റ്  ഇതുവെവര  2470  ഭവെനരഹനിതവര  കേവണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  കദശതീയ  നഗര  ഉപജതീവെന  മനിഷന  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്ന  കനഭാഡല  ഏജനസനിയഭായ  കുടുലാംബശതീ  മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  ടനി  സര്കവ്വേ
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി) നഗര ഉപജതീവെന മനിഷന വെനിഭഭാവെനലാം വചേയ്യുന്നതനുസരനിചസ്റ്റ് നഗരങ്ങളനിവല
വപഭാതു സലങ്ങളനില തഭാമസനിക്കുന്ന ഭവെനരഹനിതവര പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനുള
സനിരമഭായ  അഭയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവെനിലുളവെ
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവെശലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നഗരസഭകേളക്കസ്റ്റ്
കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  പുതനിയ  അഭയ  കകേന്ദ്രങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വെനിശദമഭായ പദതനികരഖ നഗരസഭകേള സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.
പദതനികരഖ പ്രകേഭാരമുള  തുകേയുലാം പുനരുദഭാരണത്തനിനസ്റ്റ് അഭയ കകേന്ദ്രലാം ഒന്നനിനസ്റ്റ് 50
ലക്ഷലാം  രൂപയുമഭാണസ്റ്റ്  അനുവെദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഇതനിനു  പുറവമ,  അഭയകകേന്ദ്രങ്ങളുവട
നടത്തനിപനിനുലാം പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി അഭയ കകേന്ദ്രലാം ഒന്നനിനസ്റ്റ് 6 ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം
5 വെര്ഷകത്തക്കസ്റ്റ് 30 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം പദതനിയനിലൂവട ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ശുദവെഭായു,  ശുദജലലാം,  ശുചേനിതസ്വലാം,  ഭക്ഷണലാം സുരക്ഷനിതമഭായ തഭാമസലാം,
ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷണത്തനിനുതകുന്ന സമൗകേരലങ്ങള എന്നനിവെയുലാം വെനിവെനിധ സര്ക്കഭാര്
ഏജനസനികേളുവട  കസവെനങ്ങള,  സമൗജനല  നനിയമ  സഹഭായലാം,  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ
പദതനികേളുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിക്കല  തുടങ്ങനിയവെയുലാം  അഭയ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
സജതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

  വമഭാത്തവെനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം
11 (*130) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര്  :
ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേര്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  വെനിഭവെങ്ങള  കശഖരനിചസ്റ്റ്  വെനിപണനലാം
നടത്തുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നലഭായവെനില  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ആരലാംഭനിച
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വമഭാത്തവെനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങള എവെനിവടവയഭാവക്കയഭാണസ്റ്റ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെനിഭവെങ്ങള  കകേടഭാകേഭാവത  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുളള  സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ
അപരലഭാപ്തത  പ്രശ്നങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നതഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുവട  വവെളനിചത്തനില
ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

കൃഷനി വെകുപ്പു മനനി (ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില കുമഭാര്): 

(എ)കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് തങ്ങളുവട കേഭാര്ഷനികേ ഉലപന്നങ്ങള കനരനിടസ്റ്റ്  വകേഭാണ്ടുവെന്നസ്റ്റ്
കലലത്തനില പവങടുത്തസ്റ്റ് വെനിപണനലാം വചേയ്യുവെഭാനുലാം അതുവെഴനി നലഭായവെനില കനടുവെഭാനുലാം
സലാംസഭാനവത്ത  6  കേഭാര്ഷനികേ  വമഭാത്ത  വെലഭാപഭാര  വെനിപണനികേള  മുഖഭാന്തെനിരലാം
സഭാധനിക്കുന.  കേഭാര്ഷനികേ ഉലപന്നങ്ങള വകേഭാണ്ടുവെരുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ദൂരത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി  നലകേനിവെരുന.  കലല നടപടനികേള
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  ഓക്ഷന  അസനിസനസസ്റ്റ്  നലകേനിവെരുന.   ഇതുവെഴനി
കൂടുതല  കേര്ഷകേര്  കലലത്തനില  പവങടുക്കുകേയുലാം  എത്തുന്ന  ഉലപന്നങ്ങളുവട
അളവെനില  വെര്ദനയുലാം  ഉണഭാകുന.   പ്രസ്തുത  മഭാര്ക്കറ്റുകേവള  നഭാഷണല
അഗനികേളചറല മഭാര്ക്കറസ്റ്റ് ശലാംഖലയനില ഉളവപടുത്തുവെഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ്
വെനിശദമഭായ ഡനി.പനി.ആര്. സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) തനിരുവെനന്തെപുരലാം - ആനയറ, വനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്

എറണഭാകുളലാം - മരടസ്റ്റ്, മൂവെഭാറ്റുപുഴ

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - കവെകങ്ങരനി

വെയനഭാടസ്റ്റ് - സുലത്തഭാന ബകത്തരനി

ഇതനിനു  പുറവമ  വവെജനിറബനിള  ആന്റെസ്റ്റ്  ഫ്രൂടസ്റ്റ്  വപ്രഭാകമഭാഷന  കേമൗണ്സനില,
കകേരളയുവട  കനതൃതസ്വത്തനില  278  സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേളുലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില  15  ജനിലഭാ  സലാംഭരണ വെനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.

(സനി) കൃഷനിവെകുപനിനകേതീഴനിലുള 6 കേഭാര്ഷനികേ വമഭാത്ത വെലഭാപഭാര വെനിപണനികേളനില
കകേഭാളഡസ്റ്റ് കസഭാകറജുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കകേഭാളഡസ്റ്റ് കസഭാകറജുകേളുവട അപരലഭാപ്തത
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവെനിലുളതനിനഭാല  അതനിവന്റെ  ആവെശലകേതവയപറനി  പഠനലാം
നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുവെഭാന  NABCONS-വന ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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 തുറമുഖ വെകുപസ്റ്റ് ഏവറടുത്ത പ്രവൃത്തനികേള
12 (*131)  ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   എന  .   വെനിജയന പനിള  :
ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന  :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സർക്കഭാർ അധനികേഭാരത്തനിൽ വെന്ന കശഷലാം തുറമുഖ വെകുപസ്റ്റ് ഏവറടുത്ത
പ്രധഭാനവപട പ്രവൃത്തനികേള ഏവതലഭാവമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തതീരകദശ  കേപല  ഗതഭാഗതപദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള എവന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  അഴതീക്കല,  കബപ്പൂര്,  വപഭാന്നഭാനനി  ഉളവപവടയുളള  ലമനർ
തുറമുഖങ്ങളുവട വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട നനിലവെനിവല സനിതനി വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപളനി): 

(എ)  അഴതീക്കല,  ആലപ്പുഴ  തുറമുഖങ്ങള  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളവപടുത്തനി
വെനികേസനിപനിക്കഭാന  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത  കബപ്പൂര്,  വകേഭാലലാം,
ആലപ്പുഴ,  വെനിഴനിഞലാം,  അഴതീക്കല  എന്നതീ  തുറമുഖങ്ങളനിവല  വെനിവെനിധ  വെനികേസന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഏവറടുത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി)  തതീരകദശ  കേപല  ഗതഭാഗത  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വെനിഴനിഞലാം,  വകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കബപ്പൂര്,  അഴതീക്കല  എന്നതീ
തുറമുഖങ്ങള ഘടലാംഘടമഭായനി വെനികേസനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  വകേഭാലലാം,  അഴതീക്കല,  കബപ്പൂര്
എന്നതീ തുറമുഖങ്ങളനില കേവണയ്നറുകേള ലകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി കയനിന, റതീചസ്റ്റ്
സഭാക്കര് എന്നനിവെ ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വകേഭാലലാം തുറമുഖത്തസ്റ്റ് കേസലാംസസ്റ്റ് ഇ.ഡനി.ഐ.
സമൗകേരലലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത  വെനിഴനിഞലാം  തുറമുഖത്തനിവന്റെ  സതീകവെര്ഡസ്റ്റ്
വെഭാര്ഫനിവന്റെ നതീളലാം കൂടല, വകേഭാലലാം തുറമുഖത്തസ്റ്റ് പഭാസഞര് വടര്മനിനല നനിര്മ്മേഭാണലാം,
കബപ്പൂര് തുറമുഖവത്ത ബര്ത്തനിവന്റെ നതീളലാം കൂടല എന്നനിവെ വെനിവെനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) അഴതീക്കല തുറമുഖലാം കേനിഫ്ബനിയനില ഉളവപടുത്തനി വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
496 കകേഭാടനി രൂപയുവട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു
വസഷലല  പര്പസസ്റ്റ്  വവെഹനിക്കനിള  രൂപതീകേരതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
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ലകേവക്കഭാണ്ടുവെരുന.  ആലപ്പുഴ  തുറമുഖലാം  മറതീനയഭായനി  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഡതീവറയനിലഡസ്റ്റ്  കപ്രഭാജകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  KITCO  പഭാരനിസനിതനികേ
ആഘഭാത പഠനലാം  (EIA)  നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 763  കകേഭാടനി രൂപ
വചേലവെനില  പനി.പനി.പനി  കമഭാഡലനില  വപഭാന്നഭാനനിയനില  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞു.  വകേഭാലലാം തുറമുഖത്തസ്റ്റ് മളടനി പര്പസസ്റ്റ് ബര്ത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടനവെരുന.   46  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടക്കനില  വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖലാം
വെനിസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.   കബപ്പൂര്  തുറമുഖത്തസ്റ്റ്
ബര്ത്തനിവന്റെ നതീളലാം കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തനി നടനവെരുന.

 വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട പുനരുദഭാരണലാം
13 (*132) ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   എലാം  .   നമൗഷഭാദസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം

നൂതന പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവെനിഷരനിചനിട്ടുളളവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  സഭാമ്പത്തനികേ  പരഭാധതീനത  ഇലഭാതഭാക്കനി
സമഗ  രക്ഷഭാ  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിച
വപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്ന  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ
റനികപഭാര്ടനിവല  പ്രധഭാനവപട  ശനിപഭാര്ശകേള  എവന്തെഭാവക്കയഭാവണനലാം  അതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  ചേര്ചകേള  നടന്നനിട്ടുകണഭാ  എനലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഷത്തനില  ഓടുന്ന  സര്വ്വേതീസുകേള  പുനനഃകമതീകേരനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  അനധനികൃതമഭായനി  കജഭാലനിക്കസ്റ്റ്  ഹഭാജരഭാകേഭാത്ത
ജതീവെനക്കഭാകരഭാടസ്റ്റ്  നനിശനിത  തതീയതനിക്കകേലാം  ഡന്യൂടനിയനില  പ്രകവെശനിക്കുവെഭാൻ  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നലകേഭാകമഭാ?

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി): 

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട പുനരുദഭാരണവമഭായനി ബനവപടസ്റ്റ് തഭാവഴ
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ഓപകറഷന സലാംബനനിചസ്റ്റ് 10,000 രൂപയനില  തഭാവഴ വെരുമഭാനമുള
സര്വ്വേതീസുകേവള പുനനഃകമതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി ഇതനികനഭാടകേലാംതവന്ന ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1255  വഷഡന്യൂളുകേള പുനനഃകമതീകേരനിചസ്റ്റ് വെരുമഭാനലാം വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം
പുനരുദഭാരണ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  മനികേച  പനിന്തുണ
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  മുഴുവെന  വഷഡന്യൂളുകേളുവടയുലാം  ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ്
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വഷഡന്യൂളുകേള  ശഭാസതീയമഭായനി  പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട
വെനിഭവെകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗവപടുത്തുന്നതനിനുലാംകവെണനി  നനിരവെധനി
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേനികലഭാമതീററനില  അധനിഷനിതമഭായ  നനിലവെനിലുള ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ്  സമ്പ്രദഭായലാം
പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  ഓടുന്ന  സമയത്തനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ഡന്യൂടനി  നനിശയനിചസ്റ്റ്
പരഭാതനിക്കനിടയഭാക്കഭാത്ത  വെനിധത്തനില  തുലലനതീതനി  ഉറപഭാക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണസ്റ്റ് ഡന്യൂടനി പഭാകറണ് ഏകേതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

യഭാത്രക്കഭാവര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പണരഹനിത
ഇടപഭാടുകേള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ടഭാവെല കേഭാര്ഡസ്റ്റ് സലാംവെനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  സതീ  സുരക്ഷഭാ  നയത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവെനന്തെപുരലാം
ജനിലയനില രണസ്റ്റ് പനിങസ്റ്റ് ബസുകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതവന്ന സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സമഭാന്തെര  സര്വ്വേതീസുകേള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം
കപഭാലതീസുലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലാം കചേര്ന്നസ്റ്റ് സസ്വഭാഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതസ്റ്റ്
ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിചതുമൂലലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  വെരുമഭാനലാം
വെര്ദനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

ദതീര്ഘദൂര യഭാത്രക്കഭാവര കൂടുതലഭായനി  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനികലക്കസ്റ്റ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കുലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല  സുഖകേരമഭായ  യഭാത്ര  പ്രദഭാനലാം
വചേയ്യുന്നതനികലക്കുമഭായനി പുതനിയതരലാം പുഷ്ബഭാക്കസ്റ്റ് സതീകറഭാടുകൂടനിയ എയര് എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ്
ബസുകേളുലാം സൂപര് ഡതീലകസ്റ്റ് എയര് ബസുകേളുലാം നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കസഭാപ്പുകേളുവട  എണലാം  കുറചസ്റ്റ്  കുറഞ  സമയലാംവകേഭാണസ്റ്റ്  കൂടുതല  ദൂരലാം
സഞരനിക്കുന്ന  തരത്തനില  മനിന്നല  സര്വ്വേതീസുകേവളന്ന  കപരനില  പുതനിയ  തരലാം
സര്വ്വേതീസുകേള ഇതനികനഭാടകേലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനവമഭായുള  പുതനിയ  അന്തെര്  സലാംസഭാന  കേരഭാര്
പ്രകേഭാരമുള  വെനിവെനിധ  അന്തെര്  സലാംസഭാന  റൂട്ടുകേളനികലക്കുലാം  പുതനിയ  സര്വ്വേതീസുകേളുലാം
വെഭാരഭാന്തെല പ്രകതലകേ അന്തെര് സലാംസഭാന സര്വ്വേതീസുകേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വെരുമഭാന  വെര്ദനവെസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  കൂടുതല  വചേയനിന  സര്വ്വേതീസുകേള  വെനിവെനിധ
കമഖലകേളനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പഴക്കലാം  വചേന്ന  സൂപര്  കഭാസസ്റ്റ്  ബസുകേള  മഭാറ്റുന്നതനികലക്കഭായുലാം  പുതനിയ
സര്വ്വേതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികലക്കുമഭായനി  900  ബസുകേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
KIIFB ഫണനിലാംഗസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്ന വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

വമക്കഭാനനിക്കല ജതീവെനക്കഭാരുവട  സമയകമലാം  ബസുകേള സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞു
വെരുന്ന  സമയത്തനിനനുസൃതമഭായനി  പുനനഃകമതീകേരനിചതനിലൂവട  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
വെഭാഹനലാം  ലഭനിക്കഭാവത  ജതീവെനക്കഭാര്  idle  വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വമക്കഭാനനിക്കല  ജതീവെനക്കഭാരുവട  അദസ്വഭാന  ഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
ഉലപഭാദനക്ഷമത  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  Pneumatic  impact  wrench,  Torque
multiplier, Automatic tyre changer, Heavy duty portable cutting machine,
Hydraulic  trolley  jack,  Hydraulic  floor  jack  മുതലഭായ  ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങള  വെഭാങ്ങനി  നലകുന്നതനിനുള  ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.

വമക്കഭാനനിക്കല വെനിഭഭാഗത്തനില  Work norms  പരനിഷരനിചസ്റ്റ് ഉലപഭാദനക്ഷമത
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണകമന്മേ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മനുഷലപ്രയതലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേളുവട ഭഭാഗമഭായനി ഇതു സലാംബനനിചസ്റ്റ് വെനിശദമഭായ പഠനലാം
നടത്തനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരളഭാ  വപ്രഭാഡകനിവെനിറനി  കേമൗണ്സലനിവന
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഫതീറസ്റ്റ് യൂടനിലലകസഷന നനിലവെനിലുളതനിലനനിനലാം കദശതീയ ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ്
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള നടനവെരുന.  

വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുനരുദഭാരണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
മുകന്നഭാടനിയഭായനി  ജതീവെനക്കഭാരുവട പൂര്ണമഭായ സഹകേരണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുള
ശമങ്ങള ലകേവക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സഭാമ്പത്തനികേ  പുനനഃകമതീകേരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇകപഭാള  കൂടനിയ
പലനിശനനിരക്കനിലുലാം  കൂറഞകേഭാല  തനിരനിചടവെനിലുലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
എടുത്തനിട്ടുള  വെഭായ്പകേള  വപഭാതുകമഖല  ബഭാങ്കുകേളുവട  കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനികലക്കസ്റ്റ്
മഭാറ്റുവെഭാനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്ടനി.സനി-ക്കസ്റ്റ്
വെഭായ്പ തനിരനിചടവെനിനത്തനില പ്രതനിമഭാസലാം 45 കകേഭാടനി രൂപ ലഭാഭനിക്കുവെഭാന കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള
പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള
വപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്ന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  പുനരുദഭാരണവമഭായനി  ബനവപട
ശനിപഭാര്ശകേള സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
1-4-2017-ല ബഹു. മുഖലമനനിയുവട അദലക്ഷതയനില വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട
അലാംഗതീകൃത  രജനികസഡസ്റ്റ്  വതഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘടനഭാ  കനതഭാക്കളുവടയുലാം  മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ്
പ്രതനിനനിധനികേളുവടയുലാം  ഒരു  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയുലാം  ടനി  ശനിപഭാര്ശകേളനിവല  പ്രധഭാന
കേഭാരലങ്ങള  ചേര്ച  വചേയ്യുകേയുലാം  വതഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘടനഭാ  കനതഭാക്കളുവട
സഹകേരണത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  തഭാവഴപറയുന്ന  പ്രധഭാന  തതീരുമഭാനങ്ങള
ലകേവക്കഭാളകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്:

വെഭായ്പകേളുവട  പുനനഃകമതീകേരണലാം  കേണ്കസഭാര്ഷലലാം  ബഭാങ്കുകേളനിലൂവട
നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

പുതനിയ  ബസുകേളുലാം  റതീ-കപയ്സസ്റ്റ്  വചേയഭാനുള  ബസുകേളുലാം  വെഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്
500  കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയനിലനനിനലാം  വപ്രഭാകപഭാസല  ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്
അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കമഭാകടഭാര് ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് വെര്കക്കഴസ്റ്റ് നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന വെനിധലാം ഡന്യൂടനികേള
കമതീകേരനിക്കുവെഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ചേതീഫസ്റ്റ്  ഓഫതീസനിവല  21-11-2016-വല  ഇ.ഡനി.
(എ)  1101/2016  നമ്പര്  വമകമ്മേഭാറഭാണലാം  പ്രകേഭാരലാം  കജഭാലനിക്കസ്റ്റ്  അനധനികൃതമഭായനി
ഹഭാജരഭാകേഭാത്ത  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കജഭാലനിക്കസ്റ്റ്  ഹഭാജരഭാകേഭാന  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുന്നതനിനഭായനി എലഭാ യൂണനിറധനികേഭാരനികേവളയുലാം ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

 മണസ്റ്റ് പരലകവെക്ഷണ - മണസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണ വെകുപസ്റ്റ്
14 (*133)  ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി.: 

ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന  : 
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  മണസ്റ്റ്  പരലകവെക്ഷണ-മണസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണ  വെകുപനിവന്റെ  പ്രധഭാന

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എവന്തെലഭാലാം; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെകുപസ്റ്റ്  അടുത്ത  ഒരു  വെര്ഷക്കഭാലലാം  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  മണനിവനക്കുറനിച്ചുള  ഡനിജനിറല  വെനിവെരകശഖരണലാം
ലഭലമഭാകണഭാ; ഇവലങനില ആയതസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില കുമഭാര്): 

(എ)  മണസ്റ്റ്,  ജലലാം,  ലജവെസമ്പത്തസ്റ്റ് എന്നതീ വെനിഭവെത്രയങ്ങളുവട സലാംരക്ഷണവലാം
ശഭാസതീയമഭായ  വെനിവെര  കശഖരണത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  അവെയുവട
പരനിപഭാലനവലാം  വെനികേസനവലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  മണസ്റ്റ്  പരലകവെക്ഷണ-മണസ്റ്റ്
സലാംരക്ഷണ വെകുപസ്റ്റ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വെകുപനിനുകേതീഴനില മണസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം, മണസ്റ്റ്
പരലകവെക്ഷണലാം  എന്നതീ  വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  പദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

സുസനിര കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസനലാം ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണസ്റ്റ് മണസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണ വെനിഭഭാഗലാം
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം നതീര്ത്തട അടനിസഭാനത്തനിലുലാം അലഭാവതയുമുള വെനിവെനിധ മണ-
ജല  സലാംരക്ഷണ  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.   പ്രകൃതനി
വെനിഭവെങ്ങളുവട  ശഭാസതീയ  വെനിവെരകശഖരണലാം  നടത്തനി  മണനിവന്റെ  കേഴനിവകേള,
പരനിമനിതനികേള  എന്നനിവെ  അപഗഥനിചസ്റ്റ്,  അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഓകരഭാ
പ്രകദശത്തനിവന്റെയുലാം  സുസനിര  വെനികേസനത്തനിനഭായുള  പദതനി  ആസൂത്രണത്തനിനസ്റ്റ്
ആവെശലമഭായ വെനിവെരങ്ങള മണസ്റ്റ് പരലകവെക്ഷണ വെനിഭഭാഗലാം ലഭലമഭാക്കുന.

(ബനി) മണസ്റ്റ് പരലകവെക്ഷണ – മണസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണ വെകുപസ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു
വെര്ഷക്കഭാലലാം  വെകുപനിവന്റെ  തുടര്  പദതനികേകളഭാവടഭാപലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാന്നമനലാം
ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകേളക്കഭായനി  വെനിവെനിധ  അടനിസഭാന
സമൗകേരല  വെനികേസന  പദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആസൂത്രണലാം  വചേയസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.   നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  സഹഭായകത്തഭാവട  നടപനിലഭാക്കുന്ന
ആര്.ഐ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  പദതനിയുവട  19  മുതലുള  വെനിവെനിധ  ഘടങ്ങളനിവല
പദതനികേളനിലഭായനി  മണജലസലാംരക്ഷണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷവലാം  തുടരുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-വന്റെ  വെരുലാംഘടങ്ങളനിലുലാം
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പുതനിയ പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട വെനിശദവെനിവെരങ്ങള അനുബനലാം* ആയനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.   ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില സലാംസഭാനവമഭാടഭാവകേയുള ക്ഷനിപ്ര
മണ പരലകവെക്ഷണ വെനിവെരകശഖരണലാം (Reconnaissance Soil Survey)  ഡനിജനിറല
രൂപത്തനില വെകുപനില ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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 വെനിഴനിഞലാം തുറമുഖ പദതനി
15 (*134)   ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന  :

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  :
ശതീ  .   വകേ  .   ആനസലന  :
ശതീ  .    എലാം  .    നമൗഷഭാദസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ്  അമനിതലഭാഭലാം  ഉണഭാക്കനി നലകുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവട
മുന  സര്ക്കഭാര്  വെനിഴനിഞലാം  തുറമുഖ  പദതനി  കേരഭാര്  നലകേനിയതനില  അഴനിമതനി
നടത്തനിവയന്ന കേലാംപ് കടഭാളര് ആന്റെസ്റ്റ് ഓഡനിറര് ജനറലനിവന്റെ കേവണത്തല വെനിഴനിഞലാം
അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനവത്ത  ബഭാധനിക്കനിവലനലാം  പദതനി
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവമനലാം  ഉറപഭാക്കഭാന  കവെണ  നടപടനികേൾ
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേലാംപ് കടഭാളര്  ആന്റെസ്റ്റ്  ഓഡനിറര്  ജനറലനിവന്റെ  കേവണത്തലുകേളുവട
അടനിസഭാനത്തനില സര്ക്കഭാര് അകനസ്വഷണലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങൾ
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തുറമുഖ  പദതനി  വെനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി,
പദതനിയുവട ഭഭാഗമഭായനി വെതീടുലാം സലവലാം വതഭാഴനിലുലാം നഷവപടവെര്ക്കസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാര-
പുനരധനിവെഭാസ പഭാകക്കജസ്റ്റ് സമയബനനിതമഭായനി നടപഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭായനി ജനകേതീയ
സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കണവമന്ന പ്രകദശവെഭാസനികേളുവട ആവെശലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപളനി): 

(എ&ബനി) കേലാംപസ്റ്റ് കടഭാളര്  ആന്റെസ്റ്റ്  ഓഡനിറര്  ജനറലനിവന്റെ  റനിപഭാര്ടനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  ശതീ.  സനി.  എന.  രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര്  (റനിട.  ലഹകക്കഭാടതനി
ജഡ്ജനി) വചേയര്മഭാനഭായുലാം ശതീ. വകേ. കമഭാഹനദഭാസസ്റ്റ് ഐ.എ.എസസ്റ്റ്. (റനിട), ശതീ. പനി.
വജ.  മഭാതന,  ഐ.എ.  &  എ.  എസസ്റ്റ്.  (റനിട)  എന്നനിവെര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായുള  ഒരു
ജുഡതീഷലല അകനസ്വഷണ കേമ്മേതീഷവന നനിയമനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  6 മഭാസമഭാണസ്റ്റ് ഈ
കേമ്മേതീഷവന്റെ  കേഭാലഭാവെധനി.   കേമ്മേതീഷവന്റെ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  ഈ
വെനിഷയത്തനില ആവെശലമഭായ തുടര് നടപടനികേള ലകേവക്കഭാളന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കേമ്മേതീഷവന്റെ
പ്രവെര്ത്തനലാം  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനവത്ത  തടസവപടുത്തഭാവത  പദതനി
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനിയുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  വെനിഴനിഞലാം  തുറമുഖ  പദതനിക്കഭായനി  വെതീടുലാം  സലവലാം  നഷവപടവെര്ക്കസ്റ്റ്
പുനരധനിവെഭാസത്തനിനഭായനി  5  വസന്റെസ്റ്റ് സലവലാം മറസ്റ്റ്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇനനി  ഏവറടുക്കഭാനുള  ഭൂവടമകേളക്കുലാം  സമഭാനമഭായ  ആനുകൂലലങ്ങള
നലകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  തുറമുഖ  വെനികേസനത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉപജതീവെനവലാം  വതഭാഴനിലുലാം
നഷവപട  ആളുകേളുവട  നഷപരനിഹഭാരവലാം  പുനരധനിവെഭാസവലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
ആര്.ഡനി.ഒ.  വചേയര്മഭാനഭായ  ഉപജതീവെനഭാഘഭാത  നനിര്ണയ  സമനിതനി  സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ചേനിപനി,  കേരമടനി,  കേടമര  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം
റനികസഭാര്ടസ്റ്റ് ഉടമകേളക്കുലാം വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം പുനരധനിവെഭാസ പഭാകക്കജസ്റ്റ് അനുവെദനിച്ചു
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പുനരധനിവെഭാസലാം  സലാംബനനിച്ചുള  ആകക്ഷപങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  അര്ഹത  സലാംബനനിച  തര്ക്കങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം മത്സലബനന വെകുപനിവല ഉകദലഭാഗസവര ഉളവപടുത്തനി ഒരു
കപ്രഭാജകസ്റ്റ് ഇലാംപനിവമകന്റെഷന യൂണനിറസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ യൂണനിറനിവന്റെ ശനിപഭാര്ശ
ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് നനിലവെനിലുള അകപക്ഷകേളനില തതീരുമഭാനലാം ലകേവക്കഭാളന്നതഭാണസ്റ്റ്.

   കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേളുവട ശഭാക്തതീകേരണലാം

16 (*135) ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജസ്റ്റ്  :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി  :
ശതീ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  :
ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സതീ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിവനറ  പ്രധഭാന
ഉപഭാധനികേളനിവലഭാന്നഭായനി  മഭാറനിയ  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളുവട  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം
വെനിപുലതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വചേയ  കേഭാരലങ്ങള
എവന്തെലഭാവമന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമൂഹലപുനരുദഭാരണ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന  ഇടവപടലുകേകളഭാവടഭാപലാം
വെരുമഭാനദഭായകേമഭായ  പുതനിയ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഏവറടുക്കുന്നതനിനുലാം  കുടുലാംബശതീ
യൂണനിറ്റുകേൾക്കസ്റ്റ് എത്രമഭാത്രലാം സഭാധലമഭായനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ലമകകഭാ
സലാംരലാംഭങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  വെനിപണന  കമഖലകേള
വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടത്തുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എവന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാലഭാദനരലാംഗത്തുലാം  മൃഗപരനിപഭാലന  രലാംഗത്തുലാം  കുടുലാംബശതീ
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള കനടങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫസ്റ്റ് ഹജസ്റ്റ് തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പു മനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല):

(എ)  കുടുലാംബശതീ ലമകകഭാ സലാംരലാംഭ യൂണനിറ്റുകേളുവട വെനിപുലതീകേരണത്തനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാന പഭാന ഫണനില  30  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവെദനിച്ചു.   പുതുതഭായനി
3000  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവെനിലുള  സലാംരലാംഭങ്ങവള
ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  സഭായനിയഭായ  വെനികേസനലാം  സഭാദലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭാണസ്റ്റ്  ടനി
തുകേ വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത  സമഭാന സസ്വഭഭാവെമുള സലാംരലാംഭങ്ങവള കസര്
സലാംവെനിധഭാനത്തകലക്കസ്റ്റ്  വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനുലാം  ഉലപഭാദകേ  കേമ്പനനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ജതീവെനലാം  എന്ന  കപരനില  ഉപജതീവെന  കേലഭാവമ്പയ്ന  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   നനിശനിത  ഇടകവെളകേളനില  പദതനികേളുവട
അവെകലഭാകേനവലാം  പരനികശഭാധനയുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം
നടത്തുനണസ്റ്റ്.   വെനിവെനിധതരലാം  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായമഭായനി  സൂക്ഷ്മ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പലനിശ സബ്സനിഡനി നലകുന്നതനിനഭായനി 2.36 കകേഭാടനി രൂപയുലാം റനികവെഭാളവെനിലാംഗസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്
നലകുന്നതനിനഭായനി  2  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം വടകകഭാളജനി  ഫണസ്റ്റ് നലകുന്നതനിനഭായനി  1.87
കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  വടകകഭാളജനി  അപ്കഗകഡഷന  ഫണസ്റ്റ്  നലകുന്നതനിനഭായനി  2.49
കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ഇന്നകവെഷന  ഫണസ്റ്റ്  നലകുന്നതനിനഭായനി  1  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
വസക്കനഡസ്റ്റ് കഡഭാസസ്റ്റ് അസനിസനസസ്റ്റ് നലകുന്നതനിനഭായനി  1.37  കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഈ
വെര്ഷവത്ത  പഭാന  ഫണനില  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത  സലാംരലാംഭങ്ങള
സനിരമഭായനി  സനര്ശനിചസ്റ്റ്  പ്രവെര്ത്തനലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകുന്ന  ലമകകഭാ  എന്റെര്ലപ്രസസസ്റ്റ്  കേണ്സളടന്റെസ്റ്റ്    (എലാം.ഇ.സനി.)  എന്ന
വപ്രഭാഫഷണല സലാംവെനിധഭാനവലാം നനിലവെനിലുണസ്റ്റ്.

ഒകര തരത്തനിലുള സലാംരലാംഭങ്ങവള ഒരു കൂടക്കതീഴനില വകേഭാണ്ടുവെന്നസ്റ്റ്  അവെരുവട
നനിലവെഭാരലാം വമചവപടുത്തനി വെനിപണനി വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള അവെരുവട കൂടഭായ്മകേള
(കേണ്കസഭാര്ഷലലാം/ഉലപഭാദകേ  കേമ്പനനികേള)  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത  തതീരപ്രകദശത്തുളവെരുവട  ഉപജതീവെനലാം  ലക്ഷലലാം
വെച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആസൂത്രണലാം വചേയ്തുവെരുന.  കുടുലാംബശതീ
ഉലപന്നങ്ങളുവട  വെനിപണനലാം  ശക്തനിവപടുത്തഭാന  മഭാസചന്തെകേള  കൂടുതല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനവത്ത
152  കബഭാക്കുകേളനിലുലാം  മഭാസചന്തെകേള  കമമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.-
കേളക്കസ്റ്റ് ചുമതല നലകുകേയുലാം അടനിസഭാന സമൗകേരലത്തനിനസ്റ്റ് ആവെശലമുള ഫണഭായനി
3.42  കകേഭാടനി  രൂപ നലകുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കുടുലാംബശതീയുവട കേകഫ,  കേഭാററനിലാംഗസ്റ്റ്
യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല  വെരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുവെഭാനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഫുഡസ്റ്റ്
വഫസനിവെലുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുവെഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുകേയുലാം  ഓകരഭാ  ജനിലയ്ക്കുലാം
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5,00,000  രൂപ  വെതീതലാം  ഫണസ്റ്റ്  അനുവെദനിക്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഓണകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ് എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം എലഭാ
ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  കുടുലാംബശതീ  ഉലപന്ന  പ്രദര്ശന  വെനിപണന  കമളകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറകമ കുടുലാംബശതീയുവട ആഭനിമുഖലത്തനില കദശതീയ
സരസസ്റ്റ്  കമള  2017  ആഗസസ്റ്റ്  25  മുതല  വസപ്റലാംബര്  3  വെവര  മലപ്പുറത്തസ്റ്റ്
നടത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കുടുലാംബശതീ  ഉലപന്നങ്ങള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
വെനിലക്കുവെഭാനുമഭായനി  എലഭാ  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  കുടുലാംബശതീ  ബസഭാറുകേള  ഈ
വെര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  വെര്ഷലാം  മനികേച  ഉലപന്നങ്ങള  ഓണ്ലലന
മഭാര്ക്കറനിലാംഗനിലുലാം  മറസ്റ്റ്  ഇ-വകേഭാകമഴസ്റ്റ്  കപഭാര്ടലുകേളനിലുലാം  വെലപനയഭായനി
ലഭനിക്കത്തക്കവെണലാം  ഉലപന്നങ്ങളുവട  വെനിശദവെനിവെരങ്ങള  ഓണ്ലലനനില
ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  തരനിശുഭൂമനി  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  ഉപയുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ലജവെകൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനുലാം  സലാംസഭാനവത്ത  ഭക്ഷല  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കുടുലാംബശതീ മനിഷന സലാംഘകൃഷനി ഗ്രൂപ്പുകേള വെഴനി കൃഷനി നടത്തനിവെരുന.  സലാംഘകൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വജ.എല.ജനി.  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  പലനിശരഹനിത  വെഭായ്പ
നലകേനിവെരുന.  ഇതുകൂടഭാവത  വെനിളവെനുസരനിചസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേ  ഇനവസന്റെതീവലാം
അനുവെദനിക്കുനണസ്റ്റ്.   നനിലവെനില  കകേരളത്തനില  43744  സലാംഘകൃഷനി  ഗ്രൂപ്പുകേളഭായനി
33457  വഹകര്  ഭൂമനിയനില  കൃഷനി  വചേയ്യുന.  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി
സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന ഓണചന്തെകേളനിലൂവട ടനി സലാംഘകൃഷനി ഗ്രൂപ്പുകേള ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
4000 ടണ് പചക്കറനികേള വെനിപണനത്തനിനഭായനി ലക്ഷലമനിടുന. കേര്ക്കനിടകേ മഭാസവത്ത
പ്രധഭാനവെനിഭവെങ്ങളഭായ  കേര്ക്കനിടകേക്കഞനി,  പത്തനിലക്കറനികേള  എന്നനിവെയുലാം  മറസ്റ്റ്
നഭാടന  വെനിഭവെങ്ങളുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായുലാം  കൂടുലാംബശതീ
കേഭാററനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് വമചവപട വെരുമഭാനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി കുടുലാംബശതീ
എതനികേസ്റ്റ് ഫുഡസ്റ്റ് വഫസസ്റ്റ് സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.

സലാംഘകൃഷനി ഗ്രൂപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് സഭാകങതനികേ വെനിവെരങ്ങള നലകുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പരനിശതീലനങ്ങള  നലകേനിവെരുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറവമ  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയുവട
ഭഭാഗമഭായനി  എലാം.വകേ.എസസ്റ്റ്.പനി.  പദതനിയനിലൂവട  7287  ജലകസഭാതസ്സുകേള
ശുദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  6938  ഏക്കര്  തരനിശുസലലാം  ഏവറടുത്തസ്റ്റ്  കൃഷനി  വചേയ്യുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ''ഭക്ഷലസുരക്ഷയസ്റ്റ്  എവന്റെ  കൃഷനി''  എന്ന  ആശയലാം  കുടുലാംബശതീ
കൂടഭായ്മയനിലൂവട  എലഭാ  അയലക്കൂടങ്ങളനികലക്കുലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതുവെഴനി
എലഭാവെവരയുലാം  തങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആവെശലമുള  പചക്കറനികേള  സസ്വയലാം
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി   'ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  ഭവെനലാം'
കേലഭാവമ്പയ്ന കുടുലാംബശതീ സലാംഘടനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  25  വസന്റുവെവര കൃഷനി
വചേയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകേളഭാകയഭാ കഗഭാ ബഭാഗുകേളനില വചേറനിയ അളവെനില കൃഷനി വചേയ്യുന്നവെരുവട
ഗ്രൂപ്പുകേളഭാകയഭാ ആയനിരനിക്കുലാം പ്രവെര്ത്തനമ്പര്  ചേനിങ്ങലാം 1- നസ്റ്റ് എലഭാ സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ് .-ലുലാം
പദതനിയുമഭായനി ബനവപട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
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മൃഗസലാംരക്ഷണ കമഖലയനില  2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 2016-
17  കേഭാലഘടങ്ങളനില  ആടുഗഭാമലാം,  ക്ഷതീരസഭാഗരലാം,  മഭാലാംകസഭാലപഭാദന  പദതനി,
അടുക്കളകത്തഭാട-മുടകക്കഭാഴനി പരനിപഭാലനലാം എന്നതീ പദതനികേളക്കഭായനി  25,51,16,250
രൂപ  23,776  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭായ  സലാംസഭാന
വെനിഹനിതത്തനില  പ്രഭാകദശനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെനികേസന  ശതീര്ഷകേത്തനില  നനിനലാം
അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയനിവല  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല
ആളുകേളനികലക്കസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയനിവല
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില  ഏര്വപടനിരനിക്കുന്ന  വചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭകേവര
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പദതനി നടത്തനിപനിനഭാവെശലമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
നലകുന്നതനിനുമഭാണസ്റ്റ് Support for Animal Husbandry Initiatives (SAHI) എന്ന
പദതനിയനിലൂവട ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.  ആദല ഘടത്തനില നനിലവെനില അയലക്കൂടഭാലാംഗങ്ങളുലാം
2  കേറവെപശുക്കവളങനിലുമുള  കേര്ഷകേവര  ഗ്രൂപ്പുകേളഭാക്കനി  അവെര്ക്കസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ
പ്രവെര്ത്തന  ഫണസ്റ്റ്  കുറഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില  കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടനഭാ
സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട  നലകുകേയഭാണസ്റ്റ്  വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.   ഒരു  വെഭാര്ഡനിവല  ഒരു
അയലക്കൂടത്തനില  നനികന്നഭാ  ഒന്നനിലധനികേലാം  അയലക്കൂടങ്ങളനില  നനികന്നഭാ  ഉള  5
അലാംഗങ്ങവള  ഉളവപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാമണ്  ഇന്റെറസസ്റ്റ്  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  (സനി.ഐ.ജനി.)
രൂപതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്.  കൂറഞതസ്റ്റ്  2  വെര്ഷവമങനിലുലാം  പശുവെളര്ത്തല  കമഖലയനില
പ്രവൃത്തനിപരനിചേയമുളവെരുലാം  2  കേറവെപശുവവെങനിലുലാം  ഉളവെര്ക്കുമഭാണസ്റ്റ്  ഈ
ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഒരു  ഗ്രൂപനിനസ്റ്റ്  1,00,000  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  4%  പലനിശ
നനിരക്കനില  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  ഇനവവെസ്റ്റുവമന്റെസ്റ്റ്  ഫണഭായനി  അനുവെദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ആദലഘടത്തനില  100  സനി.ഐ.ജനി.കേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്   സനി.ഐ.എഫസ്റ്റ്.
നലകുവെഭാനഭാണസ്റ്റ്  പദതനി.   സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.കേള  വെഴനിയഭാണസ്റ്റ്  സനി.ഐ.എഫസ്റ്റ്.
വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.   ഇതുവെഴനി  സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.കേളക്കസ്റ്റ്  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത
ലകേവെരനിക്കുവെഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

ഐ.സനി.എ.ആര്. മഭാതൃകേഭാ നനിയമലാം 
17 (*136) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  :

ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന  :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു  :
ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വെനിവെനിധ  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേളക്കഭായനി  ഇന്തെലന  കേഭാര്ഷനികേ

ഗകവെഷണ കേമൗണ്സനില (ഐ.സനി.എ.ആര്.) നടപനിലഭാക്കനിയ വപഭാതുനനിയമലാം കകേരള
കേഭാര്ഷനികേ സര്വെകേലഭാശഭാല നടപഭാക്കഭാത്തതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  മഭാതൃകേഭാനനിയമലാം  നടപഭാക്കഭാത്ത  പക്ഷലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  എലഭാ
സഹഭായങ്ങളുലാം  നനിര്ത്തനിവവെക്കുലാം  എന്നസ്റ്റ്  അടുത്തനിവട  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല
സനര്ശനിച  ഇന്തെലന  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവെഷണ  കേമൗണ്സനില  അധനികേഭാരനികേള
മുന്നറനിയനിപസ്റ്റ്  നൽകേനിയനിരുകന്നഭാ;  ഇതു  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(സനി)  മഭാതൃകേഭാനനിയമലാം  നടപഭാക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള  കേഭാരണങ്ങള
എവന്തെഭാവക്കയഭാണസ്റ്റ്;  ഇതു പരനിഹരനിക്കഭാന സര്വ്വേകേലഭാശഭാല തലത്തനിലുലാം സര്ക്കഭാര്
തലത്തനിലുലാം എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില കുമഭാര്): 

(എ)  വെനിവെനിധ  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേളക്കഭായനി  ഇന്തെലന  കേഭാര്ഷനികേ
ഗകവെഷണ  കേമൗണ്സനില  (ഐ.സനി.എ.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കനിയ  വപഭാതുനനിയമലാം
(ഐ.സനി.എ.ആര്.  മഭാതൃകേഭാ  നനിയമലാം)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില
നടപഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  മഭാതൃകേഭാനനിയമലാം  നടപഭാക്കഭാത്ത  പക്ഷലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  എലഭാ
സഹഭായങ്ങളുലാം നനിര്ത്തനിവെയ്ക്കുവമന്നസ്റ്റ് ഇന്തെലന കേഭാര്ഷനികേ ഗകവെഷണ കേമൗണ്സനിലനില
നനിന്നസ്റ്റ്  കരഖഭാമൂലമുള  അറനിയനിപ്പുകേവളഭാനലാം  ലഭനിചനിടനിവലന്നസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വേകേലഭാശഭാല അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേരള  നനിയമസഭ  പഭാസഭാക്കനിയ  1971-വല  ആകസ്റ്റ്  33  പ്രകേഭാരമുള
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല  നനിയമലാം  (1971),  ഐ.സനി.എ.ആര്.  മഭാതൃകേഭാ
നനിയമത്തനിവല  വെലവെസകേളക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി  കഭദഗതനി  വചേകയണതുണസ്റ്റ്
എന്നതഭാണസ്റ്റ്  ഐ.സനി.എ.ആര്.  മഭാതൃകേഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകേ  എന്നതുവകേഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഇതനുസരനിചസ്റ്റ്  നനിലവെനിവല  ജനറല  കേമൗണ്സനിലനിവന്റെയുലാം
ഭരണസമനിതനിയുവടയുലാം ഘടന മഭാകറണതുണസ്റ്റ്.

1971-വല   കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല  ആകസ്റ്റ്  33  അനുസരനിചസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള  ജനറല  കേമൗണ്സനിലഭാണസ്റ്റ്  നനിലവെനില  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുവട  ഭരണനനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായുള  പരമഭാധനികേഭാര  സമനിതനി.
ജനറല  കേമൗണ്സനിലനില  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  വെനിവെനിധ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട
പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  15  അലാംഗങ്ങവള വതരവഞടുപനിലൂവടയഭാണസ്റ്റ് ഉളവപടുത്തുന്നതസ്റ്റ്.
ഐ.സനി.എ.ആര്.  മഭാതൃകേഭാ  നനിയമലാം  അനുസരനിചസ്റ്റ്  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല  ഭരണ
നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായനി  വെനിഭഭാവെനലാം  വചേയനിട്ടുള  പുതനിയ  സമനിതനിയനില  (കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
ഓഫസ്റ്റ്  മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ്)  ബഹു.  ചേഭാനസനിലറുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല  ലവെസസ്റ്റ്
ചേഭാനസനിലറുലാം നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം വചേയ്യുന്ന അലാംഗങ്ങളുലാം എകസ്റ്റ്  ഒഫനികഷലഭാ അലാംഗങ്ങളുലാം
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മഭാത്രമഭാണുളതസ്റ്റ്.  വതരവഞടുപനിലൂവട  ഉളവപടുകത്തണ  രതീതനിയനില  (elected
members)  ജനപ്രതനിനനിധനികേവളയുലാം  വെനിവെനിധ  കമഖലകേളനില  നനിനള
പ്രതനിനനിധനികേവളയുലാം  അലാംഗങ്ങളഭായനി  ഉളവപടുത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  ആയതനിനസ്റ്റ്
ജനഭാധനിപതല  സസ്വഭഭാവെലാം  ഇവലന്ന  കേഭാരണത്തഭാല  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുവട  ഭരണ  സമനിതനിയുവട  (1-3-2014-വല  516-ാാമതസ്റ്റ്  കയഭാഗലാം)
ഐ.സനി.എ.ആര്.  മഭാതൃകേഭാനനിയമലാം  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില
നടപഭാക്കരുവതന്നസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആയതസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിവന
അറനിയനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരള നനിയമസഭ പഭാസഭാക്കനിയ  1971-വല ആകസ്റ്റ്  33  പ്രകേഭാരമുള കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വേകേലഭാശഭാല  നനിയമലാം  ഐ.സനി.എ.ആര്.  മഭാതൃകേഭാ  നനിയമത്തനിവല
വെലവെസകേളക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി  കഭദഗതനി  വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

കറഭാഡസ്റ്റ് ടഭാറനിലാംഗനില പഭാസനികേസ്റ്റ്

18 (*138)  ശതീ  .   എന   .  എ  .   വനലനിക്കുന്നസ്റ്റ്  :

വപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുലസന തങ്ങള  :

ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര്  :

ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  അധതീനതയനിവല  കറഭാഡുകേളുവട
ടഭാറനിലാംഗനിനസ്റ്റ് പഭാസനിക്കസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗവപടുത്തണവമന്നസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  എത്ര  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  അതു
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായുള പഭാസനിക്കസ്റ്റ് കശഖരണ സലാംവെനിധഭാനലാം ഏപ്രകേഭാരമഭാവണന്നസ്റ്റ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല):

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഏവറടുക്കുന്ന  10%  കറഭാഡസ്റ്റ്
പ്രവൃത്തനികേളനിവലങനിലുലാം  10%  പ്ളഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലസസസ്റ്റ്
വെലതലഭാസലാം  ഇലഭാവത  വഷ്രെഡ്ഡഡസ്റ്റ്  പ്ളഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) നനിലവെനില 154 ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള കറഭാഡസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേളനില വഷ്രെഡ്ഡഡസ്റ്റ്
പഭാസനികേസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കതീന  കകേരള  കേമ്പനനി,  പഭാസനികേസ്റ്റ്  വഷ്രെഡ്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള  എന്നനിവെ
മുകഖനയഭാണസ്റ്റ് പഭാസനികേസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

മഭാലനിനലപ്രശ്ന പരനിഹഭാരലാം
19 (*139)   ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനലപ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഒരു  ശഭാശസ്വതപരനിഹഭാരവമന്ന  നനിലയസ്റ്റ്
ഉറവെനിടത്തനിലത്തവന്ന  മഭാലനിനലസലാംസരണത്തനിനുള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
യനിട്ടുകണഭാ; പ്രസ്തുത പദതനികേള സലാംബനനിച വെനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  പഭാസനികേസ്റ്റ്  റതീലസക്കനിള
ഫഭാകറനികേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവെണ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഈ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനു കശഷലാം ഇതുമഭായനി ബനവപടസ്റ്റ്  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്എന്നസ്റ്റ് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) ആധുനനികേ രതീതനിയനിലുള വെനികകേന്ദ്രതീകൃത മഭാലനിനലസലാംസ്ക്കരണ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല):

 (എ) ഉണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഉറവെനിട  മഭാലനിനലങ്ങള  സലാംസ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തഭാവഴപറയുന്ന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന:

(1) ഗഭാര്ഹനികേതല ഉറവെനിട മഭാലനിനല സലാംസരണലാം  : വെതീടുകേളനില  ഉറവെനിട
മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പഭാന്റുകേള,  വവെര്മനി
കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്,  റനിലാംഗസ്റ്റ്  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്,  ലപപസ്റ്റ്  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്,  കേനിചണ്  ബനിന  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്
തുടങ്ങനിയ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.   തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങള തയഭാറഭാക്കുന്ന കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്/ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ് കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കസ്റ്റ്  50%
ഗുണകഭഭാക്തൃ  വെനിഹനിതവലാം  50%  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനിയുലാം  (ശുചേനിതസ്വ  മനിഷനുലാം
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനവലാം കചേര്ന്നസ്റ്റ്)  നലകേനിവെരുന.  നഭാളനിതുവെവര സലാംസഭാനവത്ത
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  1112  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കസ്റ്റ്  സഭാകങതനികേ  അനുമതനിയുലാം
അര്ഹമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം  ശുചേനിതസ്വ  മനിഷന  മുകഖന  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാവത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം  നഗരസഭകേളുലാം  തനതു  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം
ഏവറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(2) കേമ്മേന്യൂണനിറനിതല  ഖരമഭാലനിനല  സലാംസരണ  പഭാന്റുകേള:  വെനികകേന്ദ്രതീകൃത
മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകേഭാനുലാം  കകേന്ദ്രതീകൃത  പഭാന്റെനികലക്കസ്റ്റ്
എത്തുന്ന  മഭാലനിനലത്തനിവന്റെ  അളവെസ്റ്റ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്  ഈ
പദതനി.  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല  ഒരു  വെഭാര്ഡനികലഭാ  മഭാര്ക്കറ്റുകപഭാലുള  വപഭാതു
ഇടങ്ങളനികലഭാ  വെനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  കേമ്മേന്യൂണനിറനിതല  ഖരമഭാലനിനല  സലാംസരണ
പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.  തുമ്പൂര്മൂഴനി  മഭാതൃകേയനിലുള  വഫകറഭാ  സനിമന്റെസ്റ്റ്
ബനിനകേള,  കൂടുതല  കശഷനിയുള  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പഭാന്റുകേള  തുടങ്ങനിയ
സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഇതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുന.   ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം
നഗരസഭകേളുലാം  തയഭാറഭാക്കനി  നലകുന്ന  കപ്രഭാജക്ടുകേളുവട  അടനിസഭാനത്തനില
ഇക്കഭാരലത്തനികലക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം  നലകുവെഭാന  കേഴനിയുലാം.   ഇവെര്ക്കസ്റ്റ്  പഭാന
ഫണസ്റ്റ്, തനതു ഫണ്ടുകേള മഭാത്രലാം വെകേയനിരുത്തനിയുലാം കപ്രഭാജക്ടുകേള ഏവറടുക്കഭാലാം.

കൂടഭാവത  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  എലഭാ  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലാം  പഭാന  ഫണനിവന്റെ  10%  തുകേ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി  വെകേയനിരുത്തണവമന്നസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  മുതല  നഗരസഭകേള  പഭാന  ഫണനിവന്റെ  15  ശതമഭാനവലാം
പഞഭായത്തുകേള 10 ശതമഭാനവലാം തുകേ മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനസ്റ്റ് ഊന്നല നലകേനി
മഭാറനി  വെയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില  ഡനി.&ഒ.  ലലസനകസഭാടുകൂടനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതുലാം  ഭക്ഷണ
പദഭാര്തങ്ങള  വെനിലക്കുന്നതുമഭായ  വെനിവെനിധ  സഭാപനങ്ങളനില  മഭാലനിനലങ്ങള
തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്  ലജവെമഭാലനിനലങ്ങള  കവെര്തനിരനിചസ്റ്റ്  കശഖരനിചസ്റ്റ്  ഉറവെനിടത്തനില
ഫലപ്രദമഭായനി  സലാംസ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ബകയഭാ  ബനിന,  എയകറഭാബനികേസ്റ്റ്  ബനിന,
ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  എന്നനിവെകപഭാലുള  അനുകയഭാജലമഭായ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
സജതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിവക്കഭാണസ്റ്റ്     22-7-2017-വല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  2511/17  തസസ്വഭവെ  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ്റ്റ്
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം പഭാസനികേസ്റ്റ് മഭാലനിനലത്തനിവന്റെ
പുനനഃചേലാംകമണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനതലത്തനില
പഭാസനികേസ്റ്റ്  വഷ്രെഡ്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്  ഉളവപവട വമറതീരനിയല റനിക്കവെറനി വഫസനിലനിറനികേള
(എലാം.ആര്.എഫസ്റ്റ്.)  എലഭാ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപന  തലങ്ങളനിലുലാം  സഭാപനിക്കുകേ;
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വെനിലപന സഭാധനങ്ങള 50 ലമകകഭാണനില കുറയഭാത്ത പഭാസനികേസ്റ്റ് കേലഭാരനിബഭാഗുകേളനില
മഭാത്രകമ വെനിതരണലാം വചേയഭാന പഭാടുളവവെന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം; എകസ്റ്റ്റനഡഡസ്റ്റ് വപ്രഭാഡന്യൂസര്
വറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി (ഇ.പനി.ആര്.) ഉറപഭാക്കഭാനുള ശമങ്ങള; ബഭാനഡസ്റ്റ് ഓണര്,
ഉലപഭാദകേര്,  ഡതീലര്മഭാര്  എന്നനിവെര്ക്കസ്റ്റ്  ശനിലപശഭാലകേള;  പഭാസനികേസ്റ്റ്  തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്
സലാംഭരണലാം,  കശഖരണലാം,  പുനചേലാംകമണത്തനിനസ്റ്റ്  ലകേമഭാറലാം,  പുനചേലാംകമണ
വെലവെസഭായലാം  എന്നനിവെയ്ക്കുകവെണ  പശഭാത്തല  സമൗകേരലങ്ങള  സൃഷനിക്കുവെഭാനുള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള;  റതീലസകനിലാംഗസ്റ്റ്  സഭാദലമലഭാത്ത  പഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്
പണനി  നടത്തുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള;  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനതലങ്ങളനില
പഭാസനികേസ്റ്റ് വഷ്രെഡ്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശലാം;  തകദ്ദേശഭരണ
പ്രനിനസനിപല വസകടറനി  വചേയര്മഭാനഭായനി  സലാംസഭാനതല കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരണലാം;  സുരക്ഷനിതമഭായ  പഭാസനികേസ്റ്റ്  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനഭാവെശലമഭായ
വെനിവെര  വെനിജഭാന  വെലഭാപന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എന്നതീ  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സുരക്ഷനിത  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ശഭാസതീയമഭായ  എലഭാ  തരലാം  വെനികകേന്ദ്രതീകൃത  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം
അതഭാതനിവന്റെ ഫതീസനിബനിലനിറനിയുലാം വെയബനിലനിറനിയുലാം പരനികശഭാധനിച കശഷമഭായനിരനിക്കുലാം
ഇത്തരലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ.

 ലജവെമഭാലനിനല സലാംസരണലാം
20 (*140)   ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :

ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള  :
ശതീ  .   ടനി  .   വെനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  :
ശതീ  .    വകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) നഗരങ്ങളനിവല വെനകേനിട കഹഭാടലുകേള, സഭാപനങ്ങള, കേശഭാപ്പുശഭാലകേള
എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലനനിനള  ലജവെമഭാലനിനലലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്  സലാംസരനിക്കഭാത്തതു
മൂലമുണഭാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള  മഭാലനിനലലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രകതലകേ പദതനി എവന്തെങനിലുലാം നനിലവെനിലുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉറവെനിട  മഭാലനിനലസലാംസരണ  സലാംരലാംഭലാം  ഫലപ്രദമഭാകേഭാത്തതനിവന്റെ
കേഭാരണങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): 

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇല.   2012-വല  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  കഭദഗതനി  ആകനിലുലാം  കകേന്ദ്ര
പരനിസനിതനി,  വെനവലാം  കേഭാലഭാവെസഭാവെലതനിയഭാനവലാം  വെകുപസ്റ്റ്   പുറവപടുവെനിചനിട്ടുള
കസഭാളനിഡസ്റ്റ്  കവെസസ്റ്റ്  റൂള  2016-ലുലാം  ഇത്തരലാം  സലങ്ങളനില  ഉണഭാകുന്ന
ലജവെമഭാലനിനലലാം  ഉറവെനിടത്തനില   സലാംസരനികക്കണതസ്റ്റ്  അവെരവെരുവടതവന്ന
ഉത്തരവെഭാദനിത്തമഭാവണന്നസ്റ്റ്  വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനനുസൃതമഭായനി  ലജവെ
മഭാലനിനലലാം  ഉറവെനിടത്തനിലത്തവന്ന  സലാംസരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  കേര്ശനമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
22-7-2017-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2511/2017/തസസ്വഭവെ.  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല ഫതീലഡസ്റ്റ് തലത്തനില തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഹരനിത  കേര്മ്മേകസനവയ  നനിയമനിക്കഭാനുള  അനുവെഭാദലാം  15-7-2017-വല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവെസ്റ്റ് നമ്പര്  2420/2017/തസസ്വഭവെ.  പ്രകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി ഉത്തരവെനില
സലക്കുറകവെഭാ പരനിപഭാലന സമൗകേരലക്കുറകവെഭാ ഉള സഭാപനങ്ങളനിലനനിന്നസ്റ്റ് ഹരനിത
കേര്മ്മേകസന  ലദനലാംദനിന  ലജവെമഭാലനിനലലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്  വപഭാതുസലാംവെനിധഭാനത്തനില
എത്തനിക്കഭാനുള നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  വപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉറവെനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങവള
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കൃതലമഭായ  അറനിവെനിലഭാത്തതഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ഫലപ്രദമഭാകേഭാത്തതനിവന്റെ
പ്രധഭാന കേഭാരണലാം.

ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി
21 (*141) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്   :

ശതീ  .   അനനില അക്കര   :
ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന   :
ശതീ  .    എലകദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിളനില  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചക്കറനി  എന്ന  പദതനിക്കസ്റ്റ്  തുടക്കലാം

കുറനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;
ഇതനിനഭായനി എന്തെസ്റ്റ് തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനികേച  പചക്കറനികത്തഭാടലാം  തയഭാറഭാക്കുന്ന  ഗ്രൂപനിനുലാം  വെതീടമ്മേമഭാര്ക്കുലാം
സലാംസഭാനതലത്തനില  സമ്മേഭാനലാം  നലകേഭാന  പദതനിയുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?
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കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില കുമഭാര്): (എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  63  ലക്ഷലാം  കുടുലാംബങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഈ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി 1375 ലക്ഷലാം രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ഏറവലാം  നല  പചക്കറനികത്തഭാടലാം  ഒരുക്കുന്ന  വെതീടമ്മേമഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ജനിലഭാതലത്തനില ഒനലാം രണ്ടുലാം മൂനലാം സഭാനലാം ലഭനിക്കുന്നവെര്ക്കസ്റ്റ് യഥഭാകമലാം  15,000
രൂപ,  7,500  രൂപ,  5,000  രൂപയുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനില യഥഭാകമലാം  1,00,000
രൂപ,  50,000  രൂപ,  25,000  രൂപയുലാം  അവെഭാര്ഡഭായനി  നലകുന.   ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ്
5  ഇനലാം പചക്കറനികേവളങനിലുലാം കൃഷനി വചേയ്യുന്ന വെതീടമ്മേമഭാവരയഭാണസ്റ്റ് അവെഭാര്ഡനിനഭായനി
പരനിഗണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഇതനിനഭായനി 5.6 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

 കേര്ഷകേസമൗഹൃദ കൃഷനിഭവെനുകേള
22 (*142)  ശതീ  .   വകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :

ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല :
കഡഭാ  .   എലാം  .   വകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി.  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കൃഷനിഭവെനുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  കേര്ഷകേസമൗഹൃദമഭാക്കഭാന  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലജവെകൃഷനിയനികലയസ്റ്റ് കൂടുതല കപവര ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം അവെരുവട
കേഭാര്ഷനികേ  ഉത്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മതനിയഭായ  വെനിപണനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുമുളള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനിഭവെനുകേവള  കേഭാര്ഷനികേ  കസവെന  ഭവെനങ്ങളഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വെനിശദഭാലാംശലാം നൽകേഭാകമഭാ?

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില കുമഭാര്): 

(എ)  കൃഷനിഭവെനുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  കേര്ഷകേസമൗഹൃദമഭാക്കഭാന  വെനിവെനിധ
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൃഷനി  ഭവെനുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  മുപതസ്റ്റ്  വെര്ഷലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതു പ്രമഭാണനിചസ്റ്റ്  കൃഷനി ഭവെനുകേവള കേര്ഷകേ കസവെന കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
ഉയര്ത്തുവെഭാനുലാം  കൃഷനി  ഭവെനുകേളനിവല  കസവെനങ്ങളുലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  സുതഭാരലവലാം
കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കൃഷനി ഭവെനുകേളനിവല പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില കസഭാഷലല
ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തുവെഭാനുമുള ഒരുക്കങ്ങള നടനവെരുന.  കൃഷനിഭവെനതല കേഭാര്ഷനികേ
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വെനികേസന സമനിതനികേള പുനനഃസലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  കേര്ഷകേരുവട പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൃഷനി  ഉകദലഭാഗസര്  കൃഷനി  സലലാം
സനര്ശനിചസ്റ്റ്  സഭാകങതനികേ  ഉപകദശലാം  നലകുന.   കബഭാക്കുതലത്തനില  അകഗഭാ
സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  വസന്റെറുകേളുലാം  കൃഷനി  ഭവെന  തലത്തനില  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനകേളുലാം
രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. വെനിള ഇനഷുറനസസ്റ്റ് പദതനികേള കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
പരനിഷരനിചസ്റ്റ് പുനരഭാവെനിഷരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി)  ലജവെകൃഷനിയനികലക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല  കേര്ഷകേവര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
അവെരുവട  കേഭാര്ഷനികേ  ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മതനിയഭായ  വെനിപണനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുമുള
വെനിവെനിധ പദതനികേള സര്ക്കഭാര് ആവെനിഷരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി  *കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി) ' എ ' പനിരനിവെനില പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

  സ്കൂള ബസുകേളനില സതീഡസ്റ്റ് ഗകവെര്ണര് 
23 (*143) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്   : 

ശതീ  .   എന  .   വെനിജയന പനിള   : 
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്   : 
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സ്കൂള  ബസുകേള  നനിരന്തെരലാം  അപകേടത്തനിലവപടുന്നതസ്റ്റ്

ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില അവെരവെരുവട അധനികേഭാര പരനിധനിയനിലുള സ്കൂള
ബസുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനക്ഷമത  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നലകേഭാന
ആര്.ടനി.ഒ.മഭാര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി) പരനികശഭാധനയനില അപഭാകേത കേവണത്തുന്ന വെഭാഹനഉടമകേളവക്കതനിവര
എവന്തെലഭാലാം ശനിക്ഷഭാനടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എലഭാ വെര്ഷവലാം സ്കൂള തുറക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് മുമ്പുള പതനിവെസ്റ്റ് പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്
പുറകമ  സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തനക്ഷമത  കൃതലമഭായ  ഇടകവെളകേളനില
പരനികശഭാധനിക്കണവമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  അമനിത  കവെഗലാംമൂലമുള  അപകേടങ്ങള  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സ്കൂള
ബസുകേളനില സതീഡസ്റ്റ് ഗകവെര്ണര് നനിര്ബനമഭാക്കുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി): 

(എ) സ്കൂള ബസുകേള അപകേടത്തനിലവപടുന്നതസ്റ്റ്  ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സ്കൂള  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  യഭാത്രഭാ  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  എലഭാ
റതീജനിയണല  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്/കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്  റതീജനിയണല  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  സ്കൂള  സമയങ്ങളനില  പ്രകതലകേ  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംഘങ്ങവള
നനികയഭാഗനിചസ്റ്റ് പരനികശഭാധനയുലാം നനിരതീക്ഷണവലാം നടത്തുന്നതനികലക്കഭായനി തഭാവഴപറയുന്ന
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്:

1. അമനിതമഭായനി  കുടനികേവള  കുത്തനിനനിറചസ്റ്റ്  വകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന  സ്കൂള
വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവരയുലാം  ഓകടഭാറനിക്ഷ  മുതലഭായ  ഇതര
വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവരയുലാം കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേ.

2. സ്കൂള  ബസുകേള  ഓടനിക്കുന്ന  ലഡവെര്മഭാര്  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കയഭാഗലതയുലാം
പരനിചേയവലാം ഉളവെരഭാവണന്നസ്റ്റ് ഉറപസ്റ്റ് വെരുത്തുകേ.

3. സസ്വകേഭാരല  വെഭാഹനങ്ങള  എഡനകക്കഷണല  ഇനസനിറന്യൂഷന  ബസഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നനില  എന്നസ്റ്റ്  സ്കൂള  പരനിസരനിസരത്തുതവന്ന  പരനികശഭാധന
നടത്തനി ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ.

4. സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങളനില  ഫനിറസ്റ്റ്നസസ്റ്റ്  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  വടസനിനസ്റ്റ്  കശഷവലാം
ആവെശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  സതീഡസ്റ്റ്  ഗകവെര്ണര്,  എമര്ജനസനി
എകനിറസ്റ്റ്,  അഗനിശമന  ഉപകേരണലാം  എന്നനിവെ  നനിലവെനിലുകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ.

5. സ്കൂള ബസുകേളനില നനിര്ബനമഭായുലാം കഡഭാര് അറനഡന്റെസ്റ്റ്  ഉവണന്നസ്റ്റ് ഉറപസ്റ്റ്
വെരുത്തുകേയുലാം  ഇവെര്  കസഭാപ്പുകേളനില  കറഭാഡസ്റ്റ്  മുറനിച്ചുകേടക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
വെനിദലഭാര്തനികേവള സഹഭായനിക്കുനവണനലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ.

6. വെഭാഹനങ്ങളനില  സ്കൂളനിവന്റെ  കഫഭാണ്  നമ്പര്,  ലചേലഡസ്റ്റ്  ലലന  നമ്പര്,
വെഭാഹനത്തനിനുളനില  കുടനികേളുവട  കപരസ്റ്റ്  വെനിവെരങ്ങളുലാം  അവെരുവട
രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളുവട  കഫഭാണ്  നമ്പരുലാം  അടങ്ങനിയ  ലനിസസ്റ്റ്  മുതലഭായവെ
ഉവണന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ.

 (സനി)  കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമ പ്രകേഭാരലാം പരനികശഭാധനയനില കേവണത്തുന്ന
ഗതഭാഗത  നനിയമ  ലലാംഘനത്തനിവന്റെ  ഗമൗരവെലാം  അനുസരനിചസ്റ്റ്  ഈടഭാകക്കണ  പനിഴ
ഈടഭാക്കുകേയുലാം  വെഭാഹനലാം  ഓടനിചനിരുന്ന  ലഡവെറുവട  ലലസനസസ്റ്റ്  സവസനഡസ്റ്റ്
വചേയ്യുകേ,  വെഭാഹനത്തനിവന്റെ  വപര്മനിറസ്റ്റ്  റദ്ദേഭാക്കല  മുതലഭായ  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന.
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(ഡനി)  സ്കൂള  തുറക്കുന്നതനിനുമുമ്പുള  പതനിവ  പരനികശഭാധനകേളക്കസ്റ്റ്  പുറകമ

അദലയന  വെര്ഷലാം  ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷവലാം  സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം

പരനികശഭാധനിക്കണവമനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇത്തരലാം  വെഭാഹനങ്ങളനില

സതീഡസ്റ്റ്  ഗകവെര്ണര്  പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാകണഭാവയന്നസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കുകേ,  സതീറനിലാംഗസ്റ്റ്

കേപഭാസനിറനിയനിലുലാം  കൂടുതലഭായനി  വെനിദലഭാര്തനികേവള  കുത്തനിനനിറച്ചു

വകേഭാണ്ടുകപഭാകുനകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കുകേ,  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  സര്ക്കഭാര്

പുറവപടുവെനിക്കുന്ന  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരമുള  നടപടനികമങ്ങള  പഭാലനിക്കുനകണഭാ

എന പരനികശഭാധനിക്കുകേ എന്നതീ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  എലഭാ സ്കൂള ബസുകേളനിലുലാം സതീഡസ്റ്റ് ഗകവെര്ണര് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇതനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനക്ഷമത  വെഭാഹന  പരനികശഭാധനഭാ  സമയത്തുലാം  വെഭാഹനങ്ങള

ഫനിറസ്റ്റ്നസസ്റ്റ്  സര്ടനിഫനിക്കറനിനഭായനി  ഹഭാജരഭാക്കുകമ്പഭാഴുലാം  ഉകദലഭാഗസര്

ഉറപ്പുവെരുത്തഭാറുണസ്റ്റ്.

  തുറമുഖ കമഖലയനില  പരമ്പരഭാഗത മണല വെഭാരല നയലാം

24 (*144) ശതീ  .   വകേ  .   ആനസലന  :

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന  :

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന  :

ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  തുറമുഖകമഖലയനില  പരമ്പരഭാഗത  മണല  വെഭാരല

(മഭാനസ്വല വഡഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്) നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഇതു സലാംബനനിച ഉത്തരവെസ്റ്റ് പുറവപടുവെനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം

നലകുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവെനില മഭാനസ്വല വഡഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതസ്റ്റ് ആരഭാവണനലാം പുതനിയ

നയലാം  പ്രഭാബലലത്തനില  വെരുന്നകതഭാവട  ഇതസ്റ്റ്  ആവര  ഏലപനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മണല,  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്

അകതപടനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  സഭാധലമലഭാത്തതനിനഭാല  ഇതസ്റ്റ്  ശുദതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപളനി):

 (എ&ബനി) തുറമുഖ  കമഖലയനില  9-2-2017-വല  സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര്
2/2017/മതുവെ.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  മഭാനസ്വല  ഡഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്  നയലാം  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   തുറമുഖ  പരനിധനിയനിവല  തകദ്ദേശവെഭാസനികേളഭായ  മണലവെഭാരല
വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  കനതൃതസ്വത്തനില
മഭാനസ്വല ഡഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്  ഈ നയലാം വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇത്തരത്തനില  ഡഡ്ജസ്റ്റ്  വചേയസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന  മണല  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിച്ചു
നലകേനിയനിട്ടുള  വെനിലയസ്റ്റ്  തുറമുഖ  വെകുപനിവന്റെ  ഓണ്ലലന  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട
വെനിപണനലാം നടത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)   31-3-2017  വെവര  സഹകേരണ  ആകസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  വചേയ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  തുറമുഖ  പരനിധനിയനിവല  മഭാനസ്വല  ഡഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്
നടത്തനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.   09-02-2017-വല  സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര്  2/2017/  മതുവെ.
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  മുതല
അതതസ്റ്റ് തുറമുഖ പരനിധനിയനില വെരുന്ന തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള തകദ്ദേശതീയരഭായ
മണലവെഭാരല  വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  രജനിസര്  വചേയസ്റ്റ്  അവെര്  മുഖഭാന്തെനിരലാം  മഭാനസ്വല
ഡഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   തുറമുഖ  വെകുപനിവന്റെ
ഓണ്ലലന  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട  വെനിലപന  നടത്തഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉത്തരവെഭായനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  മഭാനസ്വല  ഡഡ്ജനിലാംഗനിലൂവട  ലഭനിക്കുന്ന  മണല  ശുദതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവെണനി ഓപണ് വടണര് മുഖഭാന്തെരലാം കേരഭാറുകേഭാവര കേവണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.   വപഭാന്നഭാനനി  തുറമുഖത്തസ്റ്റ്
വപഭാതുസസ്വകേഭാരല  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  വെലവെസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനില  മണല
ശുദതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  രഭാജധഭാനനി  മനിനറലസസ്റ്റ്  എന്ന  സഭാപനവമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
കേരഭാറനികലര്വപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   രഭാജധഭാനനി  മനിനറലസനിവന്റെ  മണല  ശുദതീകേരണ  ശഭാല
2017 കമയസ്റ്റ് മഭാസലാം മുതല കുറനിപ്പുറലാം കേനിനഫ്ര പഭാര്ക്കനില പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

 കുടുലാംബശതീവയ ശഭാക്തതീകേരനിക്കല

25 (*145)  ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷസ്റ്റ്   :
ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജസ്റ്റ്   :
ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ   :
ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  കുടുലാംബശതീവയ
ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  പദതനികേള  ആവെനിഷരനിചനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പഭാര്ശസ്വവെലക്കരനിക്കവപട  വെനിഭഭാഗങ്ങവള  കുടുലാംബശതീയുവട
ഭഭാഗമഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  വെകയഭാജനങ്ങളുവടയുലാം  ഭനിന്നകശഷനിയുളളവെരുവടയുലാം
ടഭാനസ്ജനഡര്  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവടയുലാം  അയലക്കൂടങ്ങള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം നല കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇതരസലാംസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട
അയലക്കൂടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  കുടുലാംബശതീ  ഉത്പന്നങ്ങളുവട  വെനിപണനലാം  ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം  കുടുലാംബശതീ ബസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): 

(എ)  കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടനഭാ  സലാംവെനിധഭാനലാം  ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനികലക്കുള
'ദനിശ  2017'  കേലഭാമ്പയനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായുള പ്രകതലകേ അയലക്കൂട രൂപതീകേരണത്തനില
വെകയഭാജനലാം, ശഭാരതീരനികേ-മഭാനസനികേ വവെലവെനിളനികേള കനരനിടുന്നവെര്, ടഭാനസ്വജനഡര്,
അനലസലാംസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേള  എന്നനിങ്ങവന  പഭാര്ശസ്വവെലക്കരനിക്കവപട
വെനിഭഭാഗങ്ങവള ഉളവക്കഭാളനിചസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ അയലക്കൂടങ്ങള രൂപതീകേരനിച്ചു.  ഇപ്രകേഭാരലാം
രൂപതീകേരനിച  പ്രകതലകേ അയലക്കൂടങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  നലകുന്നതനിനഭായനി
4.50 കകേഭാടനി രൂപ ഈ വെര്ഷലാം വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടനഭാ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിവന്റെയുലാം  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനവമഭായുള  സലാംകയഭാജനലാം  ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിവന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  തകദ്ദേശ
ഭരണ  സഭാപന  അദലക്ഷന്മേഭാര്,  കക്ഷമകേഭാരല  സഭാനഡനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി
വചേയര്കപഴണ്/വചേയര്മഭാന,  സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  വചേയര്കപഴണ്,  വമമ്പര്  വസകടറനി
എന്നനിവെര്ക്കസ്റ്റ് ഒരുമനിചസ്റ്റ് ദസ്വനിദനിന പരനിശതീലനലാം ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനില 2017 ജൂലല
25 മുതല സലാംഘടനിപനിച്ചുവെരുന.  സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്. വചേയര്കപഴണ്മഭാര്, സബസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി
അലാംഗങ്ങള,  എ.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  ഭഭാരവെഭാഹനികേള  എന്നനിവെര്ക്കസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടനഭാ
ശഭാക്തതീകേരണ പരനിശതീലനലാം സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

 (ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.   പ്രകതലകേ അയലക്കൂടങ്ങളുവട  ജനില  തനിരനിച്ചുള വെനിശദഭാലാംശലാം
അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി) ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട അയലക്കൂടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിനകേലാം  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില  ഇതര  സലാംസഭാന
വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  രണസ്റ്റ്  അയലക്കൂടവലാം  മലപ്പുറലാം,  ഇടുക്കനി  എന്നതീ  ജനിലകേളനില
ഓകരഭാ അയലക്കൂടലാം വെതീതവലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ജനിലകേളനില  കുടുലാംബശതീ  ബസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
പ്രഭാരലാംഭഘട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   കുടുലാംബശതീ  ബസഭാറനിനു  കവെണനി
3.50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്  (ഒരു ബസഭാറനിനസ്റ്റ് 25 ലക്ഷലാം രൂപഭാ
വെതീതലാം)

  മദലശഭാലകേളക്കസ്റ്റ് എന.ഒ.സനി.

26 (*146) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  : 
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  : 
ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര്  : 
ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തതീരഭാജസ്റ്റ് ആകനിവല  232-ാം വെകുപ്പുലാം നഗരപഭാലനികേ ആകനിവല
232-ാം  വെകുപ്പുലാം  കഭദഗതനി  വചേയ്തുവകേഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്  പുറവപടുവെനിക്കഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരലലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  മദലശഭാലകേള  തുറക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട
എന.ഒ.സനി. കവെണവമന്ന വെലവെസ ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മദലവെനിലനശഭാലകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എന.ഒ.സനി.
നനിര്ബനമഭാവണന്ന വെലവെസ ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല): 

(എ) 1994- വല കകേരള പഞഭായത്തസ്റ്റ് രഭാജസ്റ്റ് ആകനിവല 232-ാം വെകുപസ്റ്റ് കഭദഗതനി
വചേയസ്റ്റ്  ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എന്നഭാല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി
ആകനിവല 447-ാം വെകുപസ്റ്റ് കഭദഗതനി വചേയഭാണസ്റ്റ് ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ് പുറപടുവെനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
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 (ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ആവകേ  ഒകര  തരത്തനിലുള  അബ്കേഭാരനി  നയലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവെനിലുള  ലലസനസനികേളുലാം  പുതനിയ  അകപക്ഷകേരുലാം
തമ്മേനിലുള വെനികവെചേനലാം അവെസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കകേരള പഞഭാത്തസ്റ്റ് രഭാജസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്,
കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകസ്റ്റ്  എന്നനിവെയുവട  കഭദഗതനി  അനനിവെഭാരലമഭായതനിനഭാല
ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കണവമനള  എലകസസ്റ്റ്  വെകുപനിവന്റെ
ആവെശലലാം  പരനികശഭാധനിചഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  രഭാജസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  232-ാം  വെകുപ്പുലാം
കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകസ്റ്റ്  447-ാം  വെകുപ്പുലാം  കഭദഗതനി  വചേയസ്റ്റ്  ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്
പുറപടുവെനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.  2017-വല  കകേരള  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  രഭാജസ്റ്റ്   (കഭദഗതനി)
ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്,  2017-വല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  (കഭദഗതനി)  ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്
എന്നനിവെ പ്രകേഭാരലാം പുതനിയ മദലശഭാലകേള തുറക്കുന്നതനിനുലാം മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട അനുമതനി കവെണവമന്ന വെലവെസ ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനത്തഭാവകേ  ഒകര  തരത്തനിലുള  അബ്കേഭാരനി  നയലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
നനിലവെനിലുള  ലലസനസനികേളുലാം  പുതനിയ  അകപക്ഷകേരുലാം  തമ്മേനിലുള  വെനികവെചേനലാം
അവെസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കകേരള പഞഭായത്തസ്റ്റ് രഭാജസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ്, കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി
ആകസ്റ്റ് എന്നനിവെയുവട കഭദഗതനി അനനിവെഭാരലമഭാവണനലാം ഇതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കണവമനമുള  എലകസസ്റ്റ്  വെകുപനിവന്റെ  ആവെശലലാം  പരനികശഭാധനിചഭാണസ്റ്റ്
കകേരള പഞഭായത്തസ്റ്റ് രഭാജസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  232-ാം വെകുപ്പുലാം കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആക്തസ്റ്റ്
447-ാം വെകുപ്പുലാം കഭദഗതനി വചേയസ്റ്റ് ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ് പുറവപടുവെനിചതസ്റ്റ്.

 തതീരകദശ കേപല ഗതഭാഗത പദതനി
27 (*147)  ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവെകുമഭാര്  :
ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :
ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  തതീരകദശ  കേപല  ഗതഭാഗതപദതനി  നടപഭാക്കനി
വെരുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇമൗ പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എവന്തെലഭാവമന്നസ്റ്റ് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് നടത്തുന്ന കേപലുകേളക്കസ്റ്റ് എവന്തെലഭാലാം ഇനവസന്റെതീവകേളഭാണസ്റ്റ്
നലകുന്നതസ്റ്റ്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തെലഭാലാം?
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തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നപളനി): 

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് തതീരകദശ കേപല ഗതഭാഗത പദതനി നടപഭാക്കനി
വെരുന.  നനിലവെനില കറഭാഡസ്റ്റ്/വറയനില മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂവട ലകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുന്ന ചേരക്കസ്റ്റ്
നതീക്കത്തനിവന്റെ  നവലഭാരു  ഭഭാഗലാം  കകേരളത്തനിവല  വചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിലൂവട
ലകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  പദതനിയുവട  പ്രധഭാന  ലക്ഷലലാം.   2020-ഓവട
നനിലവെനില  കറഭാഡസ്റ്റ്/വറയനില  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂവട  ലകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്ന  ചേരക്കസ്റ്റ്
നതീക്കത്തനിവന്റെ  40  ശതമഭാനവലാം  2030-ഓവട  50  ശതമഭാനവലാം  തതീരകദശ  കേപല
ഗതഭാഗതലാംവെഴനി നടത്തുവെഭാന ഈ പദതനിയനിലൂവട ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിലൂവട കറഭാഡസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത കമഖലയനിവല തനിരക്കസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുകേ,  ചേരക്കസ്റ്റ് നതീക്കത്തനിവന്റെ വചേലവെസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുകേ,
അന്തെരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണലാം  കുറയ്ക്കുകേ,  അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുകേ  എന്നനിവെയുലാം
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  

(സനി)  തതീരകദശ  കേപല  ഗതഭാഗത  പദതനിയനിലൂവട  ലകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്ന
ചേരക്കുകേളക്കസ്റ്റ്  ഒരു  വമടനികേസ്റ്റ്  ടണനിനസ്റ്റ്  ഒരു  കേനികലഭാമതീററനിനസ്റ്റ്  ഒരു  രൂപ  നനിരക്കനിലുലാം
യഭാത്രക്കഭാരനസ്റ്റ് ഒരു കേനികലഭാമതീററനിനസ്റ്റ് ഒരു രൂപ നനിരക്കനിലുലാം ഇനവസന്റെതീവെസ്റ്റ് അനുവെദനിച്ചു
വെരുനണസ്റ്റ്.   തതീരകദശ  കേപല  ഗതഭാഗതത്തനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേരമഭാകുന്ന  രതീതനിയനില
കേപല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകുന്ന  കേഭാരലവലാം
പരനിഗണനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലുള  വചേറുകേനിട
തുറമുഖങ്ങളനില ചേരക്കുകേള ലകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ഈടഭാക്കുന്ന ഹഭാനഡസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ്
ചേഭാര്ജനില 50% ഇളവലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി പദതനി
28 (*148)   ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസര്  :

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല  :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  'ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചക്കറനി'  എന്ന  കപരനില  ഒരു  പദതനി
നടപഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ് തുത  പദതനിയുവട  ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലങ്ങള  എവന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;
ഏവതഭാവക്ക  ഏജനസനികേളുമഭായനി  സഹകേരനിചഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ് തുത  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില കുമഭാര്): 

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനി  2017-18-വന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്
'ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി  '  എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്
വെനിഷരഹനിതമഭായ പചക്കറനി വെതീട്ടുവെളപനില നനിനതവന്ന ലഭലമഭാക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിചഭാണസ്റ്റ്
'ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു മുറലാം പചക്കറനി'  എന്ന പദതനി കൃഷനി വെകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
എങനിലുലാം  എലഭാ  വെതീടുകേളനിലുലാം  ഓണത്തനിനുകശഷവലാം  സനിരമഭായനി
അവെരവെര്ക്കഭാവെശലമഭായ  പചക്കറനികേളുലാം  കേനിഴങ്ങുവെര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  പഴവെര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം
ഇലക്കറനികേളുലാം  ഉലപഭാദനിപനിക്കുവെഭാനുലാം  അതുവെഴനി  സലാംസഭാനവത്ത  പചക്കറനി
ഉലപഭാദനത്തനില  സസ്വയലാം  പരലഭാപ്തതയനികലവക്കത്തനിക്കുകേ,  ലജവെ പചക്കറനി  കൃഷനി
ഒരു ജനകേതീയ സലാംരലാംഭലാം ആക്കുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ് പ്രധഭാന ലക്ഷലലാം.

വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.,  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,
സഹകേരണസലാംഘങ്ങള,  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മകസന,  അകഗഭാ-സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  വസന്റെര്,
സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  മഭാധലമങ്ങള,  കുടുലാംബശതീ  തുടങ്ങനിയ  എലഭാവെരുവടയുലാം
സലാംയുക്ത സഹകേരണകത്തഭാവടയഭാണസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ഈ  പദതനിയനിനകേതീഴനില  സലാംസഭാനവത്ത  63  ലക്ഷലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭായനി  വെനിത്തുകേള,  ലതകേള,  ലതകേള  നട്ടുപനിടനിപനിച  കഗഭാ
ബഭാഗുകേള  എന്നനിവെ  നലകുന.  വെതീട്ടുവെളപനില  കൃഷനി  വചേയഭാനഭായനി  സ്കൂള
വെനിദലഭാര്തനികേള മുകഖനയുലാം കേര്ഷകേര് മുകഖനയുലാം അഞനിനലാം പചക്കറനി വെനിത്തുകേള
അടങ്ങനിയ  40  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  വെനിത്തു  പഭായറ്റുകേള  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത
വെനിവെനിധ  മഭാധലമങ്ങള  മുകഖനയുലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേള  മുകഖനയുലാം  17  ലക്ഷലാം
പചക്കറനി  വെനിത്തു  പഭായറ്റുകേളുലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന.   കൂടഭാവത  45.45  ലക്ഷലാം
പചക്കറനി  ലതകേളുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന.   പചക്കറനി  ലതകേള
നട്ടുപനിടനിപനിച  37000  കഗഭാ ബഭാഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള വെനിതരണലാം വചേയ്യുന.  കൂടഭാവത മുന
വെര്ഷങ്ങളനില  നലകേനിയ  75000  കഗഭാ  ബഭാഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളനില  വെതീണ്ടുലാം  കൃഷനി
വചേയഭാനഭായനി വെനിത്തസ്റ്റ്,  ലതകേള മറസ്റ്റ് ഉലപഭാദന ഉപഭാധനികേള എന്നനിവെയുലാം നലകുന.
ഇതുവെഴനി  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  വെതീടനിലുലാം  സസ്വന്തെമഭായനി  കൃഷനി  വചേയ്വതടുത്ത
പചക്കറനി ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന കേഴനിയുലാം

പദതനിയുവട  പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനികേളുവട  ചുമതല  ഫഭാലാം  ഇനഫര്കമഷന
ബന്യൂകറഭാ  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന.   ഈ  പദതനിയുവട  പ്രചേരണഭാര്തലാം  ഒരു   'കസഭാഗന'
തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം ഇതനികനഭാവടഭാപലാം മനനിമഭാര്,  വസലനിബനിറതീസസ്റ്റ്,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള
എന്നനിവെരുവട  പ്രസ്തഭാവെനകേകളഭാടുകൂടനിയ  ശബ്ദകരഖ  ഉളടക്കലാം  വചേയസ്റ്റ്  കറഡനികയഭാ,
എഫസ്റ്റ്.എലാം.  കറഡനികയഭാ,  വറയനിലകവെ  ജനിലാംഗനിളസസ്റ്റ്  മുതലഭായ  മഭാധലമങ്ങള  വെഴനി
സലാംകപ്രക്ഷണലാം  വചേയസ്റ്റ്  പദതനിക്കസ്റ്റ്  പ്രചേഭാരണലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത  പ്രമുഖ
പത്രമഭാധലമങ്ങള വെഴനിയുലാം വെനിപുലമഭായ പ്രചേഭാരണലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി .സനി.-വയ ലഭാഭത്തനിലഭാക്കല
29 (*149) ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവെകുമഭാര്  :

ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  :
ശതീ  .    അനവെര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ഓപകറഷന ശഭാസതീയവലാം ലഭാഭകേരവലാം

ആക്കുവെഭാന മഭാകനവജ്മെന്റെസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എവന്തെഭാവക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി) സുശതീലഖന്ന റനികപഭാര്ടനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
നടപഭാക്കനിയ  പരനിഷഭാരങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  സമതീപനലാം  എന്തെഭാവണന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വതഭാഴനില നനിയമങ്ങള കേഭാറനില പറത്തനി വെനികേലമഭായ ഉത്തരവകേളഭാണസ്റ്റ്
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  മഭാകനജ് വമന്റെസ്റ്റ്  പുറത്തനിറക്കുന്നതസ്റ്റ്  എന്ന  വതഭാഴനിലഭാളനി
യൂണനിയനുകേളുവട ആകക്ഷപലാം വെസ്തുതഭാപരമഭാകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വെരുമഭാനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിവല
സലാംഘടനകേള  മഭാകനജ് വമന്റെസ്റ്റ്  മുമ്പഭാവകേ  വെചനിട്ടുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അവെരുമഭായനി
ചേര്ചവചേയസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി): 

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ  ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിരവെധനി
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ഓപകറഷന സലാംബനനിചസ്റ്റ് 10,000 രൂപയനില തഭാവഴ വെരുമഭാനമുള
സര്വ്വേതീസുകേവള പുനനഃകമതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി ഇതനികനഭാടകേലാംതവന്ന ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1255  വഷഡന്യൂളുകേള പുനനഃകമതീകേരനിചസ്റ്റ്  വെരുമഭാനലാം വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം
പുനരുദഭാരണ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  മനികേച  പനിന്തുണ
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  മുഴുവെന  വഷഡന്യൂളുകേളുവടയുലാം  ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ്
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വഷഡന്യൂളുകേള  ശഭാസതീയമഭായനി  പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട
വെനിഭവെകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗവപടുത്തുന്നതനിനുലാംകവെണനി  നനിരവെധനി
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേനികലഭാ മതീററനില അധനിഷനിതമഭായ നനിലവെനിലുള ഡന്യൂടനി പഭാകറണ് സമ്പ്രദഭായലാം
പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  ഓടുന്ന  സമയത്തനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ഡന്യൂടനി  നനിശയനിചസ്റ്റ്
പരഭാതനിക്കനിടയഭാക്കഭാത്തവെനിധത്തനില  തുലലനതീതനി  ഉറപഭാക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണസ്റ്റ് ഡന്യൂടനി പഭാകറണ് ഏകേതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
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യഭാത്രക്കഭാവര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിവന്റെയുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പണരഹനിത
ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ടഭാവെല  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്
സലാംവെനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  സതീ  സുരക്ഷഭാ  നയത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവെനന്തെപുരലാം
ജനിലയനില രണസ്റ്റ് പനിങസ്റ്റ് ബസുകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതവന്ന സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സമഭാന്തെര  സര്വ്വേതീസുകേള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം
കപഭാലതീസുലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. യുലാം കചേര്ന്നസ്റ്റ് സസ്വഭാഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതസ്റ്റ്
ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിചതുമൂലലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  യുവട  വെരുമഭാനലാം
വെര്ദനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

ദതീര്ഘദൂര യഭാത്രക്കഭാവര കൂടുതലഭായനി വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനികലക്കസ്റ്റ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കുലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല  സുഖകേരമഭായ  യഭാത്ര  പ്രദഭാനലാം
വചേയ്യുന്നതനികലക്കുമഭായനി പുതനിയതരലാം പുഷ്ബഭാക്കസ്റ്റ് സതീകറഭാടുകൂടനിയ എയര് എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ്
ബസുകേളുലാം സൂപര് ഡതീലകസ്റ്റ് എയര് ബസുകേളുലാം നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കസഭാപ്പുകേളുവട  എണലാം  കുറചസ്റ്റ്  കുറഞ  സമയലാംവകേഭാണസ്റ്റ്  കൂടുതല  ദൂരലാം
സഞരനിക്കുന്ന  തരത്തനില  മനിന്നല  സര്വ്വേതീസുകേവളന്ന  കപരനില  പുതനിയ  തരലാം
സര്വ്വേതീസുകേള ഇതനികനഭാടകേലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനവമഭായുള  പുതനിയ  അന്തെര്  സലാംസഭാന  കേരഭാര്
പ്രകേഭാരമുള  വെനിവെനിധ  അന്തെര്  സലാംസഭാന  റൂട്ടുകേളനികലക്കുലാം  പുതനിയ  സര്വ്വേതീസുകേളുലാം
വെഭാരഭാന്തെല പ്രകതലകേ അന്തെര് സലാംസഭാന സര്വ്വേതീസുകേളുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വെരുമഭാന  വെര്ദനവെസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  കൂടുതല  വചേയനിന  സര്വ്വേതീസുകേള  വെനിവെനിധ
കമഖലകേളനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുനരുദഭാരണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
മുകന്നഭാടനിയഭായനി  ജതീവെനക്കഭാരുവട പൂര്ണമഭായ സഹകേരണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുള
ശമങ്ങള ലകേവകേഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പഴക്കലാം  വചേന്ന  സൂപര്  കഭാസസ്റ്റ്  ബസുകേള  മഭാറ്റുന്നതനികലക്കഭായുലാം  പുതനിയ
സര്വ്വേതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികലക്കുമഭായനി  900  ബസുകേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
KIIFB  ഫണനിലാംഗസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്ന വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

വമക്കഭാനനിക്കല ജതീവെനക്കഭാരുവട സമയകമലാം,  ബസുകേള സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞു
വെരുന്ന  സമയത്തനിനനുസൃതമഭായനി  പുനനഃകമതീകേരനിചതനിലൂവട  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
വെഭാഹനലാം  ലഭനിക്കഭാവത  ജതീവെനക്കഭാര്  idle  വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വമക്കഭാനനിക്കല ജതീവെനക്കഭാരുവട  അദസ്വഭാന ഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ഉലപഭാദന
ക്ഷമത വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  Pneumatic  impact  wrench,  Torque  multiplier,
Automatic tyre changer, Heavy duty portable cutting machine, Hydraulic
trolley  jack,  Hydraulic  floor  jack  മുതലഭായ  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങളകൂടനി
വെഭാങ്ങനി നലകുന്നതനിനുള ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.

വമക്കഭാനനിക്കല  വെനിഭഭാഗത്തനില  Wok  norms  പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  ഉലപഭാദനക്ഷമത
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണകമന്മേ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മനുഷലപ്രയതലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേളുവട ഭഭാഗമഭായനി ഇതു സലാംബനനിചസ്റ്റ് വെനിശദമഭായ പഠനലാം
നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരളഭാ  വപ്രഭാഡകതീവെനിറനി  കേമൗണ്സനിലനിവന
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഫതീറസ്റ്റ് യൂടനിലലകസഷന നനിലവെനിലുളതനിലനനിനലാം കദശതീയ ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ്
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള നടനവെരുന.

(ബനി)  വപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്നയുവട  പ്രഭാഥമനികേ  ശനിപഭാര്ശകേളുവട
അടനിസഭാനത്തനില വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  യനില നടപഭാക്കനിയ പരനിഷരണങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് സമ്മേനിശ പ്രതനികേരണമഭാണസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

 (സനി) വെസ്തുതഭാപരമല.

(ഡനി)  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  അലാംഗതീകൃത–
രജനികസര്ഡസ്റ്റ് വതഭാഴനിലഭാളനി സലാംഘടനകേള കകേഭാര്പകറഷവന്റെ വെരുമഭാന വെര്ദനവെനിനുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  തരത്തനിലുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
മഭാകനജുവമന്റെനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ആയവെ  സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായുള
ചേര്ചകേളുവട അടനിസഭാനത്തനില കകേഭാര്പകറഷന നടപനില വെരുത്തുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
തുടര്നലാം ഇത്തരത്തനില വതഭാഴനിലഭാളനി സലാംഘടനകേള സമര്പനിക്കുന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
അവെരുമഭായനി ചേര്ച വചേയസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനനില നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

  നവെകകേരളത്തനിനസ്റ്റ് ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം
30 (*150) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :

ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ  :
വപ്രഭാഫ  .   വകേ  .   യു  .   അരുണന  :
ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നവെകകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം  എന്ന  വെനികേസനസകനശലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയനിലധനിഷനിതമഭായ പ്രഭാകദശനികേവെനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  എത്രമഭാത്രലാം  കേരുത്തു
പകേര്ന്നനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പദതനി നനിര്വെഹണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം അടനിസഭാന സഭാമൂഹല-
വെനികേസന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന  ലക്ഷലമഭാക്കുന്ന  വെനികേസന  മനിഷനുകേള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  എര്വപടുത്തനിയനിട്ടുള  കമതീകേരണങ്ങള
എവന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളനിവല  പ്രധഭാന പ്രശ്നമഭായനിരുന്ന അഴനിമതനി,
സസ്വജന പക്ഷപഭാതലാം,  വകേടുകേഭാരലസത എന്നനിവെ അവെസഭാനനിപനിക്കഭാന നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   വകേ  .   ടനി  .   ജലതീല ):

 (എ)  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവെത്സര പദതനിക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  കകേരളവത്ത വെളര്ചയുവട
ഒരു  ഉയര്ന്ന  പനഭാവെനികലക്കസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന്നകതഭാവടഭാപലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുവടയുലാം
പരനിസനിതനി  സുരക്ഷയുവടയുലാം  ഉത്തമ  മഭാതൃകേയഭാക്കനി  മഭാറഭാനഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.   സഭാമൂഹലനതീതനിക്കുലാം  പ്രഭാകദശനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെനികേസനത്തനിനുലാം
ആവെശലമഭായ  പദതനികേള  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  രൂപലാം  നലകുന്നതനിനസ്റ്റ്
ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയുനണസ്റ്റ്.  ആസൂത്രണത്തനിവന്റെ  വെനിവെനിധ  ഘടങ്ങളനില
ജനപങഭാളനിത്തവലാം  വെനിദഗ്ദ്ധരുവട  കസവെനവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള  പനിന്തുണഭാ
സലാംവെനിധഭാനലാം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനതലത്തനില  ആസൂത്രണ
സമനിതനികേള,  വെര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  ഗ്രൂപ്പുകേള,  കസക്കസ്റ്റ്  കഹഭാളകഡഴസ്റ്റ്  മതീറനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഗഭാമസഭ,
വെനികേസന  വസമനിനഭാര്  എന്നനിങ്ങവനയുള  പദതനി  രൂപതീകേരണ  പ്രകനിയ
ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം  വെലവെസ വചേയ്യുനണസ്റ്റ്.   ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗുണകമന്മേയുള
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുലാം  നൂതന  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുലാം  രൂപലാം  നലകുവെഭാന  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കേഴനിയുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസനലാം, ശുചേനിതസ്വലാം, മഭാലനിനല
സലാംസരണലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം  മുതലഭായവെയ്ക്കുള   'ഹരനിത  കകേരളലാം'  സമ്പൂര്ണ
ഭവെനപദതനിയഭായ  'ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷന',  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസവമഭായനി  ബനവപട
'വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജലാം'  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണ
പരനിപഭാടനികേളക്കഭായുള  'ആര്ദ്രലാം മനിഷന'  എന്നനിവെ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട
പദതനിയുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്  സമഗ  പരനിപഭാടനികേളഭായനി  നടത്തണവമന്ന
നനിലയനില അതഭാതസ്റ്റ് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള തയഭാറഭാക്കുന്ന വെനികേസനകരഖയനില
ഉളവക്കഭാളനിക്കണവമന്നസ്റ്റ് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിവല അഴനിമതനി
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കഫഭാര്  ദ  പതീപനിള  എന്ന  ഓണ്ലലന  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര
പരനിപഭാടനിക്കസ്റ്റ് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപസ്റ്റ് രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതു കൂടഭാവത എലഭാ
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  പരഭാതനിവപടനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അഴനിമതനി,
സസ്വജനപക്ഷപഭാതലാം,  വകേടുകേഭാരലസത  എന്നനിവെയനില  ഏര്വപടുന്ന
ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

വെനിള ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
1 (1340) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  :

ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ്  :

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  ഏവതഭാവക്ക  വെനിളകേളക്കഭാണസ്റ്റ്

ഏര്വപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ; ഇതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ കേര്ഷകേവരയുലാം ഈ പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഏതസ്റ്റ്

ഏജനസനിവെഴനിയഭാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്;വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്സുത  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസനിവന്റെ  എത്രശതമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്

വെഹനിക്കുവമന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  മുഖലമഭായ  എലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിളകേളക്കുലാം

ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ ഉറപ്പുവെരുത്തനിയുലാം നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി

വെര്ദനിപനിച്ചുലാം  സലാംസഭാന  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  22-03-2017-വല  സ.ഉ.

(എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര്37/2017/കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം പുനരഭാവെനിഷരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടനി ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി *കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പ്രധഭാനമനനി  ഫസല  ബതീമ  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  റഭാബനി

സതീസണനില വനലസ്റ്റ് ല്ല്, വെഭാഴ, മരചതീനനി എന്നതീ വെനിളകേളക്കുലാം കേഭാലഭാവെസഭാധനിഷനിത വെനിള

ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  2016-17  സതീസണനില  വനലസ്റ്റ് ല്ല്,  വെഭാഴ,  കുരുമുളകേസ്റ്റ്,  വതങ്ങസ്റ്റ്,

കേമുകേസ്റ്റ്,  ഇഞനി,  മഞള,  ഏലലാം,  ലപനഭാപനിള,  കേരനിമ്പസ്റ്റ്  എന്നതീ  10  വെനിളകേളക്കുലാം

റഭാബനി സതീസണനില വനലസ്റ്റ് ല്ല്, വെഭാഴ, കേശുമഭാവെസ്റ്റ്, കേരനിമ്പസ്റ്റ്, മഭാവെസ്റ്റ്, ശതീതകേഭാല പചക്കറനികേള

എന്നതീ വെനിളകേളക്കുലാം ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പ്രധഭാനമനനി  ഫസല  ബതീമ  കയഭാജന  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങള,  കരഭാഗ കേതീടങ്ങളുവട ആകമണങ്ങള എന്നനിവെമൂലലാം പ്രഖലഭാപനിത

വെനിളകേളക്കസ്റ്റ്  അവെയുവട  വെനിജഭാപനിത  പ്രകദശങ്ങളനിലുണഭാകുന്ന  ഉലപഭാദന

നഷത്തനിനസ്റ്റ് ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ നലകുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേഭാലഭാവെസഭാധനിഷനിത  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വെനിളകേളക്കസ്റ്റ്

കദഭാഷമഭായനി  ഭവെനിക്കുന്ന  അന്തെരതീക്ഷ  തഭാപനനിലയനിലുണഭാകുന്ന  വെലതനിയഭാനങ്ങള,

അധനിവൃഷനി, ശക്തമഭായ കേഭാറസ്റ്റ്, തുടര് ദനിവെസങ്ങളനിലുണഭാകുന്ന ശക്തമഭായ മഴ, വെരളച,

കരഭാഗ  കേതീടഭാകമണത്തനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായ  കേഭാലഭാവെസഭാ  സഭാഹചേരലങ്ങള

എന്നനിവെയഭാണസ്റ്റ്  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  നലകുന്നതസ്റ്റ്.   ഓകരഭാ  വെനിജഭാപനിത

പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുള  കേഭാലഭാവെസഭാ  നനിലയങ്ങളനില  കരഖവപടുത്തുന്ന

നനിര്ദ്ദേനിഷ  കേഭാലഭാവെസഭാ  ഘടകേങ്ങളുവട  കതഭാതനിവന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ്

പദതനിയനില ഇനഷസ്വര് വചേയ വെനിളകേളക്കസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം തനിടവപടുത്തുന്നതസ്റ്റ്.

കകേരവൃക്ഷ ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഉലപഭാദനക്ഷമതയുള വതങ്ങുകേള

നശനിക്കുകേയഭാവണങനില കേര്ഷകേനസ്റ്റ് ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെസ്റ്റ് സ. ഉ. (എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര്37/2017/കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം

സലാംസഭാന  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില  കചേരുന്ന  സലാംസഭാനവത്ത  മുഴുവെന

കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  പുനരഭാവെനിഷരനിച  സലാംസഭാന  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയുവട

ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള സലാംയുക്തമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന വെനിള

ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില  പഭാടകൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്  ഉളവപവട  അതഭാതസ്റ്റ്

സലാംസഭാനങ്ങളനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുള  പ്രഖലഭാപനിത  വെനിളകേള  വചേയ്യുന്ന  എലഭാ

കേര്ഷകേര്ക്കുലാം പദതനിയുവട പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുലാം.

2017-18  ഖഭാരനിഫസ്റ്റ്  സതീസണനില  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള

സലാംയുക്തമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രധഭാനമനനി ഫസല ബതീമ കയഭാജന  (PMFBY),

കേഭാലഭാവെസഭാ  അധനിഷനിത  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  (WBCIS)  എന്നതീ  പദതനികേള

അഗനികേളചറല ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് കേമ്പനനി മുകഖനയഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള സലാംയുക്തമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന വെനിള

ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനിയനില ഇനഷസ്വര് വചേയ്യുന്ന തുകേയുവട  2  ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാം

വെരുന്ന  പ്രതീമനിയത്തനികന്മേല  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  തുലലമഭായനി

സബ്സനിഡനി നലകുന.
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പ്രകതലകേ വതഭാഴനില ദഭാന പദതനി
2 (1341) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  :

ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു  :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന  :
ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 1994-95 വെർഷലാം ആവെനിഷരനിച ഒരു ലക്ഷലാം യുവെജനങ്ങളക്കുള പ്രകതലകേ
വതഭാഴനില ദഭാന പദതനിയനില വമഭാത്തലാം എത്ര രൂപ സർക്കഭാരനിവന്റെ ലകേവെശമുണസ്റ്റ്;
ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിൽ  ഉൾവപടവെര്ക്കസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  എവന്തെലഭാലാം
ആനുകൂലലങ്ങള  വെനിതരണലാം  വചേയ്തുവെരുന;  ഇവെര്ക്കുള  കക്ഷമ  പദതനികേള
എവന്തെലഭാലാം; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവെര്ക്കഭായനി  എവന്തെങനിലുലാം  പ്രകതലകേ  പദതനികേള  ആവെനിഷരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) 1994-95 വെര്ഷലാം ആവെനിഷരനിച ഒരു ലക്ഷലാം യുവെജനങ്ങളക്കുള പ്രകതലകേ

വതഭാഴനിലദഭാന  പദതനിയനില  കൃഷനി  ഡയറകറുവട  കപരനിലുള  ടനി.എസസ്റ്റ്.ബനി.
അക്കമൗണനില  നഭാളനിതുവെവര  92,07,88,940  രൂപ  വഡകപഭാസനിറസ്റ്റ്  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജനിലകേളനില തുകേ നനികക്ഷപനിചനിടനില.

(ബനി)  ഒരു  ലക്ഷലാം  യുവെജനങ്ങളക്കുള  പ്രകതലകേ  വതഭാഴനിലദഭാന  പദതനി
പ്രകേഭാരമുള  ആനുകൂലല  വെനിതരണലാം  ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ
കശഷമഭാണസ്റ്റ്.

1. പദതനിയനിവല അലാംഗങ്ങള മറസ്റ്റ്  വതഭാഴനില കേനിടനികപഭാകുകേകയഭാ സസ്വകമധയഭാ
എവന്നങനിലുലാം പദതനി വെനിടസ്റ്റ് കപഭാകുകേകയഭാ വചേയഭാല 7,500 രൂപ ഇകപഭാള
നലകുനണസ്റ്റ്.

2. പദതനിയനില  അലാംഗമഭായനിരനിവക്ക  ശഭാരതീരനികേമഭാകയഭാ  മഭാനസനികേമഭാകയഭാ
അവെശത  സലാംഭവെനിക്കുകേയഭാവണങനില  25,000  രൂപ  ഒറത്തവെണ
ആനുകൂലലമഭായനി നലകേനിവെരുന.

3. പദതനിയനിവല അലാംഗത്തനിനസ്റ്റ് മരണലാം സലാംഭവെനിചഭാല ടനിയഭാവന്റെ കനഭാമനിനനിക്കസ്റ്റ്
25,000 രൂപയുലാം നലകേനിവെരുന.

4. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുമഭായനി ബനവപട 60 വെയസസ്റ്റ് വെവര വതഭാഴനിവലടുക്കുന്ന
പദതനി  അലാംഗത്തനിനസ്റ്റ്  60  വെയസസ്റ്റ്  തനികേയുകമ്പഭാള  30,000  രൂപ
ഗഭാറ്റുവെനിറനിയുലാം പ്രതനിമഭാസലാം 1,000 രൂപ വപനഷനുലാം നലകേനിവെരുന.
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2002 മുതല Human Resource Management  സലാംസഭാനഭാവെനിഷ്കൃത പദതനി

പ്രകേഭാരലാം ഈ പദതനിയനിവല അലാംഗങ്ങവള  സസ്വഭാശയ ഗ്രൂപ്പുകേളഭാക്കനി അതനിലനനിനലാം

മഭാസര് കേര്ഷകേവര വതരവഞടുത്തസ്റ്റ്  ബഭാച്ചുകേളഭാക്കനി  പരനിശതീലനലാം നലകേനിയനിരുന.

കൂടഭാവത  ഈ  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.  ധനസഹഭായകത്തഭാവട

മനിനനി  ഡയറനി,  വെഭാഴകൃഷനി  യൂണനിറ്റുകേള,  കകേഭാക്കനടസ്റ്റ്  നഴറനി  എന്നതീ  പദതനികേള

2014-ല  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.   നനിശനിത  ഫതീസസ്റ്റ്  ഈടഭാക്കനി  വമഷതീനനിവന്റെ

വമയനിന്റെനനസസ്റ്റ് സലാംഘലാംതവന്ന ഏവറടുക്കണവമന്ന നനിബനനയനില 2 വകേഭായ്ത്തുവമതനി

യനങ്ങള  കുടനഭാടസ്റ്റ്  പഭാകക്കജനിലനനിനലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  യുവെ  കേര്ഷകേ  സമനിതനി

സലാംഘടനയുവട  പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്  ശതീ.  ലബജുവെനിവന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനിലുള  കചേര്ത്തല

തഭാലൂക്കനില ലക്ഷലാം യുവെജന സമനിതനിക്കസ്റ്റ് 2015-ല നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സതീഡസ്റ്റ് ഫഭാമുകേള

3 (1342) ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി  :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനില  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന

വെനിവെനിധ സതീഡസ്റ്റ് ഫഭാമുകേളനില 2010 മുതല ഉത്പഭാദനിപനിച വനല വെനിത്തനിവന്റെ കേണക്കസ്റ്റ് 

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കമല സൂചേനിപനിച കേഭാലയളവെനില എത്ര വെനിത്തസ്റ്റ് കകേരള സലാംസഭാന സതീഡസ്റ്റ്

അകതഭാറനിറനി ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം സലാംഭരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  ശരനിയഭായ സലാംഭരണലാം നടക്കഭാത്തതുവകേഭാണസ്റ്റ് ഏവതഭാവക്ക ഫഭാമുകേളനില

എത്ര ടണസ്റ്റ്  വനല വെനിത്തസ്റ്റ് നഷവപട്ടൂ എന്ന കേണക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം നടപടനികേള ആവെര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് എവന്തെഭാവക്ക

മുനകേരുതലുകേള എടുക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിവല സതീഡസ്റ്റ് ഫഭാമുകേളനില 2010 മുതല ഉലപഭാദനിപനിച

വനലവെനിത്തനിവന്റെ കേണക്കസ്റ്റ് ഇപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.
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വെര്ഷലാം ആവകേ ഉലപഭാദനിപനിച വനലവെനിത്തസ്റ്റ്
(കേനികലഭാഗഭാലാം)

2010-11 172080

2011-12 175005

2012-13 148029

2013-14 170326

2014-15 162322

2015-16 130988

2016-17 87086

ആവകേ 1045836

(ബനി) പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിവല സതീഡസ്റ്റ് ഫഭാമുകേളനില നനിനലാം 2010 മുതല കകേരള
സലാംസഭാന സതീഡസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനി സലാംഭരനിച വനലവെനിത്തനിവന്റെ അളവെസ്റ്റ് ഇപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.

വെര്ഷലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഡനി.എ. സലാംഭരനിച
വെനിത്തനിവന്റെ അളവെസ്റ്റ് (കേനികലഭാഗഭാലാം)

2010-11 170402

2011-12 174181

2012-13 146460

2013-14 157890

2014-15 139800

2015-16 111370

2016-17 61920

ആവകേ 962023

2016-17-ലുണഭായ  രൂക്ഷമഭായ  വെരളചമൂലലാം  വനലവെനിത്തുലപഭാദനലാം  ഈ
ഘടത്തനില കുറഞ്ഞുകപഭായനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  സലാംഭരണലാം  നടക്കഭാത്തതനിനഭാല  നഷമഭായ  വനലവെനിത്തനിവന്റെ  അളവെസ്റ്റ്
വെര്ഷലാം തനിരനിചസ്റ്റ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

സതീഡസ്റ്റ് ഫഭാലാം വെര്ഷലാം നഷമഭായ വെനിത്തസ്റ്റ് 
(കേനികലഭാഗഭാലാം)

കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് സതീഡസ്റ്റ് ഫഭാലാം 2013-14 4400

2014-15 8570

2015-16 5173

ആവകേ 18143
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(ഡനി)  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കനി  വനലവെനിത്തസ്റ്റ്  യഥഭാസമയലാം

സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന  വെനിത്തസ്റ്റ്  വെനികേസന  അകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ്  കേര്ശന

നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വെനിത്തസ്റ്റ്  ഫഭാമുകേളനിലനനിനലാം  കനരനിടസ്റ്റ്

ജനറല  വസയനില  നടത്തനിയുലാം  വെനിത്തു  നഷമഭാകുന്നതസ്റ്റ്  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനുള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പുതനിയ കൃഷനി സമ്പ്രദഭായലാം

4 (1343)   ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  ഗകവെഷണലാം  നടത്തുന്ന  എത്ര  ഗകവെഷണ

സഭാപനങ്ങള  കകേരളത്തനില  ഉണസ്റ്റ്;  ഇവെ  എവെനിവടവയഭാവക്ക  എന്നസ്റ്റ്  ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ്

വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ; ഇവെനിവട ഒഭാകരഭാ സലത്തുലാം എത്ര ഉകദലഭാഗസര്

ഉണസ്റ്റ്; ഇവെരുവട തസ്തനികേ വെനിവെരവലാം എണവലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിവന്റെ  പരനിമനിതനികേള  മനസനിലഭാക്കനി,  ഗകവെഷകേരുവട

ലവെദഗ്ധലവലാം  പൂർണപങഭാളനിത്തവലാം  ഉറപഭാക്കനിവക്കഭാണസ്റ്റ്  ഒരു  പുതനിയ  കൃഷനി

സമ്പ്രദഭായലാം വെനികേസനിപനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇമൗ  ഗകവെഷണ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്

നഭാളനിതുവെവര  എവന്തെഭാവക്ക  മഭാറലാം  വവകേവെരനിക്കഭാന  കേഴനിഞനിട്ടുവണന്ന  വെസ്തുത

വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുവട  കേതീഴനില  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന

5  പ്രഭാകദശനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവെഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങള,  18  ഗകവെഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങള,

6  കകേഭാകളജുകേള എന്നനിവെവെഴനി ഗകവെഷണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരുന.  ഇതു

കൂടഭാവത  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനുകേതീഴനിലുള  സഭാപനങ്ങളഭായ  സനി.പനി.സനി.ആര്.ഐ.,

സനി.ടനി.സനി.ആര്.ഐ., ഐ.ഐ.എസസ്റ്റ്.ആര്. എന്നനിവെയുലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഗകവെഷണ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനണസ്റ്റ്.

ഗകവെഷണ സഭാപനങ്ങളുവട ജനില തനിരനിച്ചുള വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം*

ആയനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഓകരഭാ  ഗകവെഷണ  സഭാപനങ്ങളനിവല  ഉകദലഭാഗസരുവട  എണവലാം  മറസ്റ്റ്

വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അനുബനലാം* ആയനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഗകവെഷകേരുവട ലവെദഗ്ദ്ധലവലാം പൂര്ണപങഭാളനിത്തവലാം ഉറപഭാക്കനി  പുതനിയ

കൃഷനി  സമ്പ്രദഭായങ്ങള  വെനികേസനിപനിവചടുക്കുന്നതനിനുള  ഗകവെഷണ  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്

നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗത്തനിവന്റെ  സമഗ  പുകരഭാഗതനി  ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള
ഗകവെഷണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നടനവകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   കകേരളത്തനിവല പ്രധഭാന വെനിളകേള,
ആവെഭാസവെലവെസകേള  എന്നനിവെവയ  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുവകേഭാണ്ടുലാം   സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ
സഭാമൂഹല  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  കേണക്കനിവലടുത്തുവകേഭാണ്ടുമഭാണസ്റ്റ്  ഗകവെഷണങ്ങള
ആസൂത്രണലാം  വചേയസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതസ്റ്റ്.   പ്രധഭാന  വെനിളകേളനിവല  ഗകവെഷണ
കനടങ്ങളുലാം  കേഭാര്ഷനികേരലാംഗത്തുണഭായ  മഭാറങ്ങളുലാം  സലാംബനനിച  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനലാം* ആയനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി പദതനി

5  (1344) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചക്കറനി  പദതനി  വെനിജയകേരമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിൽ  കൃഷനിഭവെനുകേള  മുകഖന  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വെരുനണസ്റ്റ്;

(ബനി) ഈ പദതനിയഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് എവന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നലകേനി
വെരുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏവതലഭാലാം  പചക്കറനികേവളയഭാണസ്റ്റ്  മുഖലമഭായുലാം
വതരവഞടുത്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  പഴയന്നൂര്,  വെടക്കഭാകഞരനി
കബഭാക്കുകേളനിവല  9  പഞഭായത്തുകേളനില  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരുമുറലാം  പചക്കറനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി
ഭവെന  തലത്തനില  ഉദ്ഘഭാടനലാം  നടത്തുകേയുലാം  കേര്ഷകേര്,  സ്കൂള  വെനിദലഭാര്തനികേള,
സന്നദസലാംഘടനകേള  എന്നനിവെര്ക്കസ്റ്റ്  പദതനിവയക്കുറനിചസ്റ്റ്  വെനിശദതീകേരനിക്കുകേയുലാം
പരനിശതീലനങ്ങള നടത്തുകേയുലാം വചേയ്തു.  കൂടഭാവത കൃഷനി ഭവെന തലത്തനില സ്കൂളുകേള
വതരവഞടുത്തസ്റ്റ്  പചക്കറനികത്തഭാടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  ധനസഹഭായലാം
നലകുകേയുലാം വചേയ്തു.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി പദതനിയുമഭായനി ബനവപടസ്റ്റ്  വെനിവെനിധ
കൃഷനിഭവെനുകേളനിലഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  സന്നദ
സലാംഘടനകേളക്കുമഭായനി  33455  വെനിത്തസ്റ്റ്  പഭായറ്റുകേളുലാം  50000  പചക്കറനി  ലതകേളുലാം
വെനിതരണലാം വചേയ്തു.  5000 കഗഭാ ബഭാഗുകേള വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ വെര്ഷലാം
വെനിതരണലാം വചേയ 5000 കഗഭാ ബഭാഗുകേളക്കസ്റ്റ് ആവെശലമഭായ ലതകേള, വെളലാം എന്നനിവെ
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി പദതനിയനിലുളവപട കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
തുടര്നലാം  കവെണ  മറസ്റ്റ്  സഭാകങതനികേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കൃഷനി  ഭവെനുകേളവെഴനി
നലകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) വവെണ, പയര്, ചേതീര, വെഴുതന, മുളകേസ്റ്റ്, തക്കഭാളനി എന്നതീ പചക്കറനികേളഭാണസ്റ്റ്
മുഖലമഭായുലാം വതരവഞടുത്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

നമ്മുവട വനലസ്റ്റ് ല്ല് നമ്മുവട അന്നലാം പദതനി
6 (1345) ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനലനി  :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി  :

ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന    : തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വനലകൃഷനിക്കസ്റ്റ് പ്രഭാധഭാനലലാം നലകേനിവക്കഭാണ്ടുള  'നമ്മുവട

വനലസ്റ്റ് ല്ല് നമ്മുവട അന്നലാം' പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഒരു  വെര്ഷക്കഭാലലാം  വനലവെര്ഷമഭായനി  ആചേരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

എവന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം വചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ;

(സനി)  കേരവനലകൃഷനിയുവട  വെലഭാപനത്തനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ് ;

(ഡനി)  കുടനഭാടസ്റ്റ്,  ഓണഭാട്ടുകേര,  വപഭാക്കഭാളനി,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  വെയനഭാടസ്റ്റ്,  ലകേപഭാടസ്റ്റ്

തുടങ്ങനിയ  പ്രകദശങ്ങളനില  വനലകൃഷനി  വെനിപുലവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   'നമ്മുവട വനലസ്റ്റ് ല്ല്  നമ്മുവട അന്നലാം'   പദതനിയുവട

ഭഭാഗമഭായനിടസ്റ്റ്  2016  ആഗസസ്റ്റ്  (ചേനിങ്ങലാം  1)  മുതല  2017  ആഗസസ്റ്റ്  (ചേനിങ്ങലാം  1)  വെവര

വനല വെര്ഷമഭായനി ആചേരനിക്കുന.
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(ബനി)  ഒരു  വെര്ഷക്കഭാലലാം  വനല  വെര്ഷമഭായനി  ആചേരനിക്കുന്ന  പദതനിയുവട
ഭഭാഗമഭായനി  പദതനിയധനിഷനിതമഭായനി  100  ഇന  പരനിപഭാടനിയഭാണസ്റ്റ്  നടപഭാക്കഭാന
ആസൂത്രണലാം  വചേയനിരുന്നതസ്റ്റ്.   അതനിലനനിനലാം  മുനഗണനഭാ  കമത്തനില
വതരവഞടുത്ത  10  ഘടകേങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പ്രഭാമുഖലലാം  വകേഭാടുത്തുവകേഭാണസ്റ്റ്  പദതനികേള
നടപഭാക്കുവെഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വനല്ലുലപഭാദനലാം,  വനലകൃഷനിയുലാം
വെനിദലഭാഭലഭാസവലാം  വനലകൃഷനിയുലാം  വതഭാഴനില  ലഭലതയുലാം,  വനലകൃഷനിയുലാം  യുവെഭാക്കളുലാം
വനലകൃഷനിയനിവല  നൂതന  സകങതങ്ങള,  വനലകൃഷനിയുലാം  പരനിസനിതനിയുലാം
സലാംസരണവലാം  വെനിപണനവലാം  വനലകൃഷനിയുലാം  ടൂറനിസവലാം  വനലകൃഷനിയുലാം  കേഭായനികേ
വെനികനഭാദ  കമഖലയുലാം  വനലകൃഷനിയുലാം  ആയൂര്കവെദവലാം  വനലകൃഷനി  കമഖലയുമഭായനി
ബനവപട  കേലയുലാം  സലാംസഭാരവലാം  തുടങ്ങനിയ  10  ഇനങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  പ്രഭാധഭാനലലാം
നലകേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(സനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കേരവനലകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 2017-18
വെര്ഷത്തനില  അനുവെദനിചനിട്ടുള  തുകേയസ്റ്റ്  ആസദമഭായനി  2560  വഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്
കേരവനലകൃഷനി വചേയനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.  വഹകറനിനസ്റ്റ് 13,600 രൂപ
സബ്സനിഡനി നലകുലാം.  ആവകേ 348.16 ലക്ഷലാം രൂപ ഈ പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  'ഓണത്തനിനു  മുറത്തുനനിനലാം  ഒരു  പറ  വനലസ്റ്റ് ല്ല്'  എന്ന
ആശയപ്രകേഭാരലാം  ഈ  സതീസണനില  കേരവനലകൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ
പ്രഭാധഭാനലലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  2017-18  വെര്ഷലാം  വനലകൃഷനിക്കസ്റ്റ്  അനുകൂല  സഭാഹചേരലമുളതുലാം
ഉലപഭാദന  വെര്ദനവെനിനസ്റ്റ്  സഭാദലതയുളതുമഭായ  പ്രകദശങ്ങളഭായ  കുടനഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാള,
ഓണഭാട്ടുകേര,  വപഭാക്കഭാളനി,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  വെയനഭാടസ്റ്റ്,  ലകേപഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങവള
പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  (Special  Agricultural  Zone)യഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച്ചു.
അതനിലവപടുത്തനി  വനലകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഉപയുക്തമഭാലാംവെനിധലാം  പദതനിയധനിഷനിതമഭായനി
ആനുകൂലലങ്ങള  നലകേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   1200  വഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ
വനലനിനങ്ങളുവട കൃഷനി വചേയ്യുവെഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.

7 (1346)  ശതീ  .    അനനില അക്കര  :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരത്തനിൽ  വെന്നതനിനുകശഷലാം  Vegetable  and
Fruit Promotion Council- നസ്റ്റ് ഏവതലഭാലാം പദതനികേൾ നടപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി
നൽകേനിവയന്നസ്റ്റ്  വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവെയനിൽ  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം എത്ര തുകേ വെതീതലാം
അനുവെദനിച്ചുവവെന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പചക്കറനി  വെനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.  എത്ര  കസറുകേൾ
നടത്തുനവണനലാം  ഓകരഭാ  കസറനിൽ  നനിനലാം  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനിയുവട
അളവവെത്രവയനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ  യുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങവളക്കുറനിചസ്റ്റ്  എവന്തെങനിലുലാം
വെനിലയനിരുത്തൽ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ റനികപഭാർടസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആരലാംഭനിച ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളനിൽ  എത്രവയണലാം തുറന്നസ്റ്റ്
പ്രവെർത്തനിക്കുനവണന്നസ്റ്റ്  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;.  അവെ  ഏവതലഭാമഭാവണനലാം  തുറന
പ്രവെർത്തനിക്കഭാത്തവെ ഏവതലമഭാവണനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്ന കശഷലാം വവെജനിറബനിള ആന്റെസ്റ്റ് ഫ്രൂടസ്റ്റ്
വപ്രഭാകമഭാഷന കേമൗണ്സനില കകേരളലാം  മുകഖന നടപനിലഭാക്കഭാന അനുമതനി നലകേനിയ
പദതനികേള തഭാവഴ പറയുന:

കമ
നമ്പര്

പദതനിയുവട കപരസ്റ്റ് ലഭനിച തുകേ
(ലക്ഷത്തനില)

(1) (2) (3)

1 വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ  മുകഖന  പചക്കറനി  വെനികേസനലാം
(2016-17)

600

2 മണസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള
നൂടനിയന്റെസ്റ്റ് ആപനികക്കഷന (2016-17)

50

3 നടതീല  വെസ്തുക്കളുവട  ഉലപഭാദനവലാം  വെനിതരണവലാം  
(2016-17)

150

4 മണസ്റ്റ് പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബസ്റ്റ് (2016-17) 50

5 വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  വെനികേസനലാം
(2016-17)

700

6 എറണഭാകുളലാം  വകേ.ബനി.വകേ  വെഴനി  ലജവെവെളങ്ങളുവട
ഉലപഭാദനവലാം വെനിതരണവലാം (2016-17)

72

7 വെതീട്ടുവെളപനിവല  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി പചക്കറനി വെനിത്തസ്റ്റ് വെനിതരണലാം (2016-17)

108.75

8 പനി.ജനി.എസസ്റ്റ്.  ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്  സര്ടനിഫനികക്കഷന  &
കസഫസ്റ്റ്  ടു  ഈറസ്റ്റ്  വപ്രഭാഡക്ഷന   -  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  
(2016-17)

70
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(1) (2) (3)

9 സമഗ പചക്കറനി വെനികേസന പദതനി (2017-18) 600

10 ഗുണകമന്മേയുള  നടതീല  വെസ്തുക്കളുവട  ഉലപഭാദനവലാം
വെനിതരണവലാം (2017-18)

150

11 സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേള  വെഴനിയുള
വെനിപണനത്തനിനഭായുള ധനസഹഭായലാം (2017-18)

700

12 തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിവല   'വസഷലല അഗനി കസഭാണ് കഫഭാര്
ബനഭാന'  (2017-18)

275

13 ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി പദതനി (2017-18) 570

14 മണസ്റ്റ് പരനികശഭാധനഭാലഭാബസ്റ്റ് (2017-18) 9

(ബനി) വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ കസറുകേള നടത്തുന്നനില.

(സനി) വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.-യുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങവളക്കുറനിചസ്റ്റ് കേമൗണ്സനിലനിവന്റെ
വെഭാര്ഷനികേ വപഭാതുകയഭാഗത്തനിലുലാം വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.  റനികവെഭാളവെനിലാംഗസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ടസസ്റ്റ്
കയഭാഗങ്ങളനിലുലാം കേമൗണ്സനില കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കയഭാഗങ്ങളനിലുലാം വെനിലയനിരുത്തഭാറുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ലജവെകൃഷനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം  അനുവെദനിച  65  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളനില  54  എണലാം  തുറന്നസ്റ്റ്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  11  എണലാം  തുറന്നസ്റ്റ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കഭാത്തവെയഭാണസ്റ്റ്.   ഇവെയുവട
ജനിലതനിരനിച്ചുള വെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.-യുവട കനതൃതസ്വത്തനില ലജവെ കൃഷനി
8 (1347) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.യുവട  കനതൃതസ്വത്തനില
നടത്തനിവെരുന്ന ലജവെ കൃഷനിയുവട വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ലജവെ  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.
എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലജവെവെളങ്ങളുലാം  ലജവെകേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം  ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാനുള
സഭാകങതനികേ പരനിജഭാനലാം കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലജവെകൃഷനിക്കസ്റ്റ്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകുന്നതനിനുലാം
പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില  പ്രഭാകദശനികേ  ഗ്രൂപ്പുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അവെവരവക്കഭാണസ്റ്റ്  കൃഷനി  വചേയനിചസ്റ്റ്  ഈ  കൃഷനിയനിടങ്ങവള
ലജവെകൃഷനിയനിടങ്ങളഭായനി  സഭാക്ഷലവപടുത്തുകേയുലാം  വചേയ്യുന്ന  PGS  (Participatory
Guarantee System)  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.-യുവട
കേതീഴനില  ആരലാംഭനിച്ചു.   വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.-യുവട  കനതൃതസ്വത്തനില  വെനിവെനിധ
ജനിലകേളനിലഭായനി  ലജവെകൃഷനികയഭാടു  തഭാലപരലമുള  കേര്ഷകേരുവട  213  കലഭാക്കല
ഗ്രൂപ്പുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 1500 കേര്ഷകേകരഭാളലാം വെരുന്ന ഈ സലാംഘങ്ങളവെഴനി 725
വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് ലജവെകൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പനി.ജനി.എസസ്റ്റ്.
സര്ടനിഫനികക്കഷനുലാം  ലജവെ  പചക്കറനി  ഉലപഭാദനവലാം  എന്ന  പദതനിവെഴനി
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലജവെ  സര്ടനിഫനികക്കഷനുലാം  ലജവെ  പചക്കറനി  ഉലപന്നങ്ങള
വെനിപണനലാം വചേയ്യുന്നതനിനുമുള വപ്രഭാഡക്ഷന സബ്സനിഡനിക്കുമഭായനി  70 ലക്ഷലാം രൂപ
പദതനി സഹഭായമഭായനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വവെജനിറബനിള ആന്റെസ്റ്റ് ഫ്രൂടസ്റ്റ്  പ്രകമഭാഷന
കേമൗണ്സനില  ലജവെകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. രഭാസവെളങ്ങളുവടയുലാം കേതീടനഭാശനിനനികേളുവടയുലാം അനനിയനനിതമഭായ
ഉപകയഭാഗലാംമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന  ദൂഷലഫലങ്ങവളക്കുറനിചസ്റ്റ്  ജനങ്ങളനില  അവെകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കുവെഭാന  കേലഭാവമ്പയനിനുകേളുലാം  പരനിശതീലന  കഭാസ്സുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുവെരുന.
വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.-യുവട  കേതീഴനില  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  കൃഷനി  ബനിസനിനസസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രങ്ങള  വെഴനി  ലജവെവെളങ്ങളുലാം  ലജവെവെളര്ചഭാ  തസ്വരകേങ്ങളുലാം  ലജവെ
കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം ഗുണകമന്മേ ഉറപ്പു വെരുത്തനി കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വെനിതരണലാം വചേയ്തുവെരുന.
വെതീടുകേളനില  ലജവെകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
പചക്കറനിലത്തകേള  നട്ടുപനിടനിപനിച  കഗഭാ  ബഭാഗുകേള  30535  വെതീടുകേളനില
സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലജവെകൃഷനി പദതനിയുവട നടത്തനിപനിനഭായനി കൃഷനി വെകുപസ്റ്റ്,  കകേരള
കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശഭാല, RCOF  (Regional Centre for Organic  Farming),
RKVY,  PKVY,  National  Mission  For  Sustainable  Agriculture
എന്നനിവെരുവടവയലഭാലാം കസവെനങ്ങള പ്രകയഭാജനവപടുത്തുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  ലജവെവെളങ്ങളഭായ  മണനിര  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്,  ഇ.എലാം.  (effective  micro
organisms)  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്,  NCOF  (National  Centre  for  Organic  Farming)
കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്  എന്നനിവെ  വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.  ഉകദലഭാഗസരുവട  കമലകനഭാടത്തനില
കേര്ഷകേവരവക്കഭാണസ്റ്റ്  വെനിവെനിധ  ജനിലകേളനില  ഉലപഭാദനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.
ലജവെകേതീടനഭാശനിനനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള പരനിശതീലനങ്ങളുലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ലജവെ കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കല
9 (1348)   ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദസ്റ്റ്  .   പനി  . : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലജവെ കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് കമലകനഭാടത്തനില ലജവെ സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം വഫയറുകേളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ലജവെ  കൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലജവെ കേഭാര്ഷനികേ നയലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളവത്ത
ലജവെകേഭാര്ഷനികേ  സലാംസഭാനമഭായനി  മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഘടലാംഘടമഭായനിട്ടുള  ലജവെ
കേഭാര്ഷനികേ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  2016-17-ല  നടപനിലഭാക്കനിയ
സലാംസഭാനഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയുവട പ്രധഭാന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

(1) കസര് അടനിസഭാനത്തനിലുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  :

കകേരളത്തനിവല  14  ജനിലകേളനില  ഉത്തമ  കൃഷനിമുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)
പഭാലനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  സുരക്ഷനിതമഭായ  പഴലാം,  പചക്കറനികേള
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  407  കസറുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവെര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ഒരു  വഹകറനിനസ്റ്റ്  3000  രൂപ  നനിരക്കനില  കസറുകേളക്കസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം  നലകുകേയുലാം  വചേയ്തു.   ഈ  കസറുകേളനില  നനിനള
ഉലപന്നങ്ങള  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന  നലകേനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ
കലഭാകഗഭായനില   ''കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്''  എന്ന  കലബലനില  കൃഷനി  വെകുപസ്റ്റ്
വെനിപണനലാം നടത്തനി വെരുന.

(2) ലജവെവെള നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറസ്റ്റ്  :

കേര്ഷകേരുവട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലത്തവന്ന  ലജവെവെളലാം  ഉലപഭാദനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  1622  റുറല കേകമ്പഭാസസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുലാം  1352  മണനിര കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്
യൂണനിറ്റുലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചു.   റുറല  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്  ഒന്നനിനസ്റ്റ്  5,000   രൂപ
വെതീതവലാം മണനിര കേകമ്പഭാസസ്റ്റ് യൂണനിറനിനസ്റ്റ്  7,500 രൂപ വെതീതവലാം ധനസഹഭായലാം
നലകേനിവെരുന.
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(3) ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  :

ലജവെ  പചക്കറനി  വെനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിവല  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുമഭായനി  65 ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിച്ചു.  ഉത്തമ കൃഷനിമുറകേള
പഭാലനിച്ചു  കൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  ഉലപന്നങ്ങള   ''കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്''  എന്ന
കലബലനില  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടുകൂടനി  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപസ്റ്റ്
മുഖഭാന്തെനിരലാം  വെനിലപന  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേനികലഭാക്കസ്റ്റ്  5  രൂപ  നനിരക്കനില
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് കപ്രഭാത്സഭാഹന തുകേ നലകേനിവെരുന.

(4)ലജവെ ഉലപന്നങ്ങളുവട കനരനിട്ടുള വെനിപണനലാം  :

ജനി.എ.പനി.  കസറുകേളനിവല  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  പചക്കറനികേളുലാം
പഴവെര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  കഗഡനിലാംഗസ്റ്റ്,  പഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  മുതലഭായവെ  നടത്തനി
നഗരസഭകേളനിലുലാം  മുനസനിപഭാലനിറനികേളനിലുമുള  വറസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
അകസഭാസനികയഷന മുകഖന വെനിലപന നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  18  കസറുകേളക്കസ്റ്റ്  3
ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം ധനസഹഭായലാം നലകുകേയുണഭായനി.

(5) ലജവെകേഭാര്ഷനികേ മണ്ഡല അവെഭാര്ഡുകേള  :

ലജവെകൃഷനിയനില  മനികേച  പ്രവെര്ത്തനലാം  നടത്തുന്ന  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,
മുനസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന,  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  എന്നനിവെയസ്റ്റ്
അവെഭാര്ഡസ്റ്റ് നലകുന്നതനിനഭായനി 123 ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവെഴനിച്ചു.

(6) കസര് അടനിസഭാനത്തനിലുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  :

കൃഷനി  ഭവെന  തലത്തനില  ലജവെ  കസറുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  ലജവെകൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹന പ്രവെര്ത്തനലാം നടത്തനിവെരുന.

(7) ലജവെകേഭാര്ഷനികേ മണ്ഡല അവെഭാര്ഡുകേള  :

ലജവെകൃഷനി  വെലഭാപനവമഭായനി  ബനവപട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനതലത്തനില ലജവെകൃഷനി
വെലഭാപനത്തനില  മനികേച  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കേഭാഴ്ചവെയ്ക്കുന്ന  മൂന്നസ്റ്റ്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളക്കുലാം  മൂന്നസ്റ്റ്  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം
സലാംസഭാനതലത്തനില  ഒരു  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  ലജവെകൃഷനിയനികലക്കസ്റ്റ്
മഭാറനിയനിട്ടുള  ജനിലയനിവല  മൂന്നസ്റ്റ്  മനികേച  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  ഒനലാം  രണ്ടുലാം
മൂനലാം സഭാനങ്ങള നലകുന.
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8) കസഫസ്റ്റ് റ്റു ഈറസ്റ്റ്  :

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ   ''കസഫസ്റ്റ്  റ്റു  ഈറസ്റ്റ്''  എന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം

വവെളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിവല കേതീടനഭാശനിനനി അവെശനിഷ വെനിഷഭാലാംശ

പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബസ്റ്റ്  മുകഖന  മഭാര്ക്കറനിലനനിനലാം  പഴലാം,  പചക്കറനി

സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചസ്റ്റ് കേതീടനഭാശനിനനി അവെശനിഷ വെനിഷഭാലാംശ പരനികശഭാധന

നടത്തനി വെനിവെരലാം പരസലവപടുത്തുനണസ്റ്റ്. കകേരള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഔകദലഭാഗനികേ

വവെബസ്റ്റ്  കപഭാര്ടല  www.kerala.gov.in-ലുലാം  കേഭാര്ഷനികേ

സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുവടയുലാം  കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെയുലാം  വവെബ്ലസറനിലുലാം

പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  പരസലവപടുത്തുന്നതുവെഴനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്

ഉലപന്നങ്ങളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരവത്ത  സലാംബനനിച  വെനിവെരലാം  ലഭനിക്കുലാം.

ഇപ്രകേഭാരമുള  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  3  മഭാസത്തനിവലഭാരനിക്കല

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(9) ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള

ലജവെ  കേര്ഷകേരുവട  ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മതനിയഭായ  വെനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞു.   ഉത്തമ  കൃഷനി

മുറകേള പഭാലനിച്ചു വകേഭാണസ്റ്റ് ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന കേഭാര്ഷനികേ ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്

20%  അധനികേ വെനില  ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള  വെഴനി  വെനിപണനലാം വചേയ്യുകമ്പഭാള

കേര്ഷകേനസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന.

(10) ലജവെ ഉലപന്നങ്ങളുവട കനരനിട്ടുള വെനിപണനലാം

കകേരളത്തനിവല  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വമചവപട  വെനിപണന  സമൗകേരലലാം

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലത്തവന്ന

വെനിപണനി കേവണത്തുന്നതനിനുലാം  ''കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്''  എന്ന കലബലനിലുള

ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വെനിപണനികേളനില  സസ്വതീകേഭാരലത  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

കവെണനിയുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഈ പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ഉളവപവടയുള  ജനിലകേളനിവല  17  കസറുകേളക്കസ്റ്റ്  പചക്കറനി

കേനിറ്റുകേള  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിവല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  വെനിലപന

നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് 50 ലക്ഷലാം രൂപയുവട പദതനി ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 89

(സനി)  ലജവെകൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലങ്ങള

നലകുന്നതനിനസ്റ്റ്  വെനിവെനിധ പദതനികേളനിലഭായനി  നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം  10  കകേഭാടനി

രൂപയുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1 . കസര് അടനിസഭാനത്തനിലുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

കൃഷനി  ഭവെന  തലത്തനില  ലജവെ  കസറുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  ലജവെകൃഷനി

കപ്രഭാത്സഭാഹന  പ്രവെര്ത്തനലാം  നടത്തനിവെരുന.  നനിലവെനില  155

കസറുകേളക്കഭായനി 116 ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹഭായമഭായനി നലകുന.  ഉത്തമ

കൃഷനി മുറകേള പഭാലനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള ലജവെകൃഷനിക്കസ്റ്റ് വഹകറനിനസ്റ്റ് 3,000 രൂപ

എന്ന  കമത്തനില  ഒരു  കസറനിനസ്റ്റ്  75,000  രൂപ  ധനസഹഭായലാം

നലകേനിവെരുന.

2. ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള

നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  150  പുതനിയ  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2  ലക്ഷലാം  രൂപ വെതീതലാം  ധനസഹഭായലാം  നലകുന.

ഉത്തമ  കൃഷനി  മുറകേള  പഭാലനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാര്ഷനികേ

ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് 20% അധനികേ വെനില ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള വെഴനി വെനിപണനലാം

വചേയ്യു കമ്പഭാള കേര്ഷകേനസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന.  കൂടഭാവത കേര്ഷകേരുവട  കസറുകേള

വെഴനി  ഉത്തമ  കൃഷനി  മുറകേള  പഭാലനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള  ഉലപന്നങ്ങള

നഗരപ്രകദശങ്ങളനിവല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

കസറുകേളക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നലകുന്ന പദതനിയുലാം നനിലവെനിലുണസ്റ്റ്.

3. ലജവെ ഉലപന്നങ്ങളുവട കനരനിട്ടുള വെനിപണനലാം

കകേരളത്തനിവല  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വമചവപട  വെനിപണന  സമൗകേരലലാം

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലതവന്ന

വെനിപണനി കേവണത്തുന്നതനിനുലാം  ''കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്''  എന്ന കലബലനിലുള

ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് വെനിപണനികേളനില സസ്വതീകേഭാരലത ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവെണനിയുലാം

ഉള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഈ  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ഉളവപവടയുള ജനിലകേളനിവല 17 കസറുകേള വെഴനി പചക്കറനി

കേനിറ്റുകേള  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിവല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  വെനിലപന

നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് 50 ലക്ഷലാം രൂപയുവട പദതനി ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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4. ലജവെകേഭാര്ഷനികേ മണ്ഡല അവെഭാര്ഡുകേള

ലജവെകേഭാര്ഷനികേ  വെലഭാപനവമഭായനി  ബനവപട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനതലത്തനില ലജവെകൃഷനി

വെലഭാപനത്തനില മനികേച പ്രവെര്ത്തനങ്ങള കേഭാഴ്ചവെയ്ക്കുന്ന ഒരു കകേഭാര്പകറഷനുലാം

ലജവെകൃഷനിയനികലക്കസ്റ്റ്  മഭാറനിയനിട്ടുള  ജനിലയനിവല  മൂന്നസ്റ്റ്  മനികേച

പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  ഒനലാം  രണ്ടുലാം  മുനലാം  സഭാനങ്ങള  നലകുന.  ഈ

ഇനത്തനില നടപസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 123 ലക്ഷലാം രൂപ മഭാറനിവെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇതു കൂടഭാവത കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പദതനിയഭായ പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വെനികേഭാസസ്റ്റ്
കയഭാജന (PKVY) പദതനിയനില 50 ഏക്കര് വെതീതമുള 119 കസറുകേള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്
കേര്ഷകേര്ക്കഭാവെശലമഭായ  പരനിശതീലനവലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം
നലകുകേയുണഭായനി.   പ്രധഭാനമഭായുലാം  കസര്  അടനിസഭാനത്തനില  പനി.ജനി.എസസ്റ്റ്
സര്ടനിഫനികക്കഷന  നടത്തുന്നതനിനുലാം  ലജവെഗഭാമങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള
ധനസഹഭായമഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഈ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  അനുവെദനിചതസ്റ്റ്.
2016-17-ല ഈ പദതനിക്കഭായനി 594.57 ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവെഴനിക്കുകേയുണഭായനി.

ലജവെ കൃഷനി 
10 (1349) ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അടുക്കള  കൃഷനി,  വടറസസ്റ്റ്  കൃഷനി,  തരനിശസ്റ്റ്  ഭൂമനിയനിവല  ലജവെ  കൃഷനി
തുടങ്ങനിയ കൃഷനിരതീതനികേൾ  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ആവെനിഷരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ് ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ബജറനില എന്തെസ്റ്റ് തുകേയഭാണസ്റ്റ് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടുക്കള  കൃഷനി,  വടറസസ്റ്റ്  കൃഷനി,  തരനിശസ്റ്റ്  ഭൂമനിയനിവല  പചക്കറനി  കൃഷനി

തുടങ്ങനിയ സമഗ പചക്കറനി വെനികേസന പദതനി  - 2017-18-നകേതീഴനില നടപനിലഭാക്കനി

വെരുന.  അടുക്കള കൃഷനിക്കഭായനി സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേള, വെതീടമ്മേമഭാര് എന്നനിവെര് മുകഖന

വെനിവെനിധ  ഇനലാം  വെനിത്തുകേള  അടങ്ങനിയ  40  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  വെനിത്തു  പഭായറ്റുകേള

നലകുന.  കൂടഭാവത  45.45  ലക്ഷലാം പചക്കറനി ലതകേളുലാം കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വെനിതരണലാം

വചേയ്യുന.  വടറസസ്റ്റ്  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  25  കഗഭാ  ബഭാഗുകേള

വെതീതലാം  അടങ്ങനിയ  37000  കഗഭാ  ബഭാഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന.
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കൂടഭാവത മുന വെര്ഷങ്ങളനില നലകേനിയ  75000  കഗഭാ ബഭാഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേളനില വെതീണ്ടുലാം

കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി വെനിത്തസ്റ്റ്,  ലതകേള മറസ്റ്റ് ഉലപഭാദന ഉപഭാധനികേള എന്നനിവെയുലാം

നലകുന.   മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനഭായനി  2600  വചേറുകേനിട  മണനിര  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്

യൂണനിറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാന  ധനസഹഭായലാം  നലകുന.   വചേറുകേനിട

തുളനിനന/തനിരനിനന  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുവെഭാനുലാം  ധനസഹഭായലാം  നലകുന.

കൂടഭാവത വറസനിഡനഷലല അകസഭാസനികയഷനുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ് ഹരനിത ഗ്രൂപ്പുകേള

രൂപതീകേരനിക്കുവെഭാന ധനസഹഭായലാം നലകുന.   ഇതു കൂടഭാവത കേര്ഷകേര്, സസ്വന്തെമഭായനി

ഭൂമനിയനിലഭാത്ത കേര്ഷകേവത്തഭാഴനിലഭാളനികേള,  കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേള,  യൂത്തസ്റ്റ്  കബസ്റ്റ്,  മറസ്റ്റ്

സഭാപനങ്ങള എന്നനിവെയസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകുന.  മുന വെര്ഷങ്ങളനില

കൃഷനി വചേയഭാവത തരനിശഭായനിക്കനിടന്ന ഭൂമനി കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനിമഭാറനി അതുവെഴനി കൂടുതല

തരനിശുഭൂമനി  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുവെഭാനുലാം  ഉലപഭാദനലാം,  ഉലപഭാദനക്ഷമത  എന്നനിവെ

വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാനുലാം അത്തരത്തനില പചക്കറനി കൃഷനിയുവട വെനിസ്തതീര്ണലാം വെര്ദനിപനിക്കുകേ

വെഴനി  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഉലപഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പഞഭായത്തുകേവള

തരനിശുരഹനിത പഞഭായത്തഭാക്കനി മഭാറ്റുകേയുലാം വചേയ്യുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ് ഇതനിവന്റെ പ്രധഭാന

ഉകദ്ദേശലലാം.  തരനിശു നനിലത്തനില പചക്കറനി കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി ഒരു വഹകറനിനസ്റ്റ്

ആവകേ 30,000 രൂപ ധനസഹഭായലാം നലകുന.  ഇതനില 25,000 രൂപ കേര്ഷകേനുലാം

5,000  രൂപ  ഭൂവടമയ്ക്കുലാം  നലകുന.   പദതനി  സലാംബനനിച  പ്രവെര്ത്തന

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ഭമൗതനികേ  ലക്ഷലവലാം  എലഭാ  ജനിലകേളക്കുലാം  നലകേനിക്കഴനിഞ്ഞു.

നടപ്പുവെര്ഷലാം  1000  വഹകര്  തരനിശു  നനിലത്തസ്റ്റ്  പചക്കറനി  കൃഷനി  വചേയ്യുവെഭാനഭാണസ്റ്റ്

ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി 300 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കൂടഭാവത സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന അടുക്കള കൃഷനി,  വടറസസ്റ്റ് കൃഷനി

എന്നനിവെ  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  ജനിലകേളനിവല നഗര പ്രകദശങ്ങളനില തനിരനിനന  (വെനിക്കസ്റ്റ് ഇറനികഗഷന)

ജലകസചേന  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  പചക്കറനി  കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

തനിരനിനന  ജലകസചേന  സലാംവെനിധഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയുള  30  കഗഭാ  ബഭാഗുകേള

ഉളവക്കഭാളന്ന 1664 യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് പദതനി ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

നഭാളനിതുവെവര 619 യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ലജവെ  പചക്കറനി  കൃഷനി  ജനകേതീയ  സലാംരലാംഭമഭായനി  മഭാറ്റുവെഭാന
ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്   ''ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു മുറലാം പചക്കറനി''  എന്ന പദതനി ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതു  പ്രകേഭാരലാം  നനിലവെനിലുള  വെനികേസന  പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി  63  ലക്ഷലാം
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വെതീടുകേളക്കഭാവെശലമഭായ പചക്കറനി വെനിത്തുലാം ലതകേളുലാം ലഭലമഭാക്കുന.  വവെജനിറബനിള
ആന്റെസ്റ്റ് ഫ്രൂടസ്റ്റ്  വപ്രഭാകമഭാഷന കേമൗണ്സനിലനിവന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില വവെണ,  ചേതീര,  മുളകേസ്റ്റ്,
വെഴുതന, പയര് തുടങ്ങനിയ അഞനിനലാം പചക്കറനികേളുവട 57 ലക്ഷലാം വെനിത്തു പഭായറ്റുകേള
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) അടുക്കള കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി വെനിത്തു പഭാക്കറ്റുകേള വെനിതരണലാം
വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  400  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം പചക്കറനി ലതകേള വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
100  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പദതനിയനില  വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.   മട്ടുപഭാവെസ്റ്റ്  കൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില  കഗഭാ  ബഭാഗസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് 555 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം മുന വെര്ഷങ്ങളനിവല കഗഭാ ബഭാഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്
ആവെര്ത്തന  വചേലവകേളക്കഭായനി  150  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  75  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  തുളനിനന/തനിരനിനന
യൂണനിറ്റുകേളക്കഭായനി  45  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ശതീത  ഗ്രൂപ്പുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
25  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  മട്ടുപഭാവെസ്റ്റ് കൃഷനിക്കഭായനി ആവകേ 1850
ലക്ഷലാം  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   1000  വഹകര്  തരനിശുനനിലലാം  കൃഷനി
കയഭാഗലമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് 300 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തനിരനിനന ജലകസചേന സലാംവെനിധഭാനലാം  സജമഭാക്കുവെഭാന  99.84  ലക്ഷലാം  രൂപ
(60%  കകേന്ദ്ര  വെനിഹനിതവലാം  40%  സലാംസഭാന  വെനിഹനിതവലാം)  MIDH  പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു   മുറലാം  പചക്കറനി  പദതനിയനിനകേതീഴനില  63  ലക്ഷലാം
വെതീടുകേളക്കഭാവെശലമഭായ  പചക്കറനി  വെനിത്തുലാം  ലതകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
570 ലക്ഷലാം രൂപ പദതനിയനിനത്തനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്

നതീര ഉലപഭാദന കേമ്പനനികേളുവട പ്രതനിസനനി
11 (1350) ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില  :
ശതീ  .    വകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  നതീര  ഉലഭാദന  കേമ്പനനികേള  കേടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ

പ്രതനിസനനിയനിലഭാവണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നഭാളനികകേര  വെനികേസന  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  കേതീഴനില  എത്ര നതീര  ഉത്പഭാദന
കേമ്പനനികേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്;
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(സനി)  നതീര  ഉലഭാദന  കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര  വെനികേസന  കബഭാര്ഡുലാം,
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം എവന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നലകേനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്;  അതനില
എവന്തെങനിലുലാം സഹഭായലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ  ചേനിലറ  വെനിലനശഭാലകേള  വെഴനി  നതീര
വെനിപണനത്തനിനസ്റ്റ് പദതനിയുകണഭാ;

(ഇ)  നതീര വചേത്തുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം ബജറനിൽ എത്ര തുകേയഭാണസ്റ്റ് നതീക്കനിവെചനിട്ടുളതസ്റ്റ്; എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം
നലകേനിയനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേനില  നതീര  ഉലപഭാദകേ  കേമ്പനനികേള  പ്രഭാരലാംഭകേഭാല  ബുദനിമുട്ടുകേള
കനരനിടുനവവെന്നസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നതീര  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  വെടകേര,
ലകേപ്പുഴ,  തനിരുവകേഭാചനി,  കതജസസ്വനനി,  കപരഭാമ്പ്ര,  കേടത്തനഭാടസ്റ്റ്,  തനിരൂര്,   കേരപ്പുറലാം,
കുറലഭാടനി,  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,   തൃശ്ശൂര്,   കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ പതനിനഭാലസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര
ഉലപഭാദകേ കേമ്പനനികേള പ്രവെ ര്ത്തനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  നതീര  ഉലപഭാദന  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാളനികകേര
ഉലപഭാദകേ  വസഭാലസറനികേള/വഫഡകറഷനുകേളക്കസ്റ്റ്  വകേടനിട  യനസഭാമഗനികേളുവട
വചേലവെനിവന്റെ  25  ശതമഭാനലാം  (പരമഭാവെധനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപ)  അനുവെദനിച്ചു
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അതുപ്രകേഭാരലാം  2015-16-ല  ലകേപ്പുഴ  നഭാളനികകേര  ഉലപഭാദകേ
കേമ്പനനിക്കുലാം  കുറനിയഭാടനി ഫഭാര്കമഴസ്റ്റ്  വപ്രഭാഡന്യൂസര് കേമ്പനനിക്കുലാം കേരപ്പുറലാം കകേഭാക്കനടസ്റ്റ്
വപ്രഭാഡന്യൂകസഴസ്റ്റ് കേമ്പനനിക്കുലാം  50  ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം സബ്സനിഡനിയഭായനി നഭാളനികകേര
വെനികേസന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് മുകഖന കൃഷനി വെകുപനിലനനിനലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17-ല
വെടകേര  കകേഭാക്കനടസ്റ്റ്  ഫഭാര്കമഴസ്റ്റ്  വപ്രഭാഡന്യൂസര് കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ്  നതീര  ഉലപഭാദന യൂണനിറസ്റ്റ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  44.16  ലക്ഷലാം  രൂപ  കൃഷനി  വെകുപനിലനനിനലാം  നഭാളനികകേര
വെനികേസന  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  അനുവെദനിച്ചുനലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നതീര  ഉലപഭാദനലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നതീര  വടകതീഷലന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല,  നഭാളനികകേര  വെനികേസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,
കകേന്ദ്രകതഭാടവെനിള  ഗകവെഷണ  കകേന്ദ്രലാം  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങവള
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ നതീര വടകതീഷലന പരനിശതീലന പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2016-17-ല
കകേരള സലാംസഭാന നഭാളനികകേര വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 75 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിചസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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''വടകകഭാളജനി മനിഷന ഓണ് കകേഭാക്കനടസ്റ്റ് '' എന്ന പദതനിയുവട കേതീഴനില പദതനി
വചേലവെനിവന്റെ  25  ശതമഭാനലാം  പരമഭാവെധനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  സബ്സനിഡനിയഭായനി
നഭാളനികകേര  വെനികേസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര  ഉലപഭാദകേ  കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്
നലകേനിവെരുനണസ്റ്റ്.

നഭാളനികകേര  വെനികേസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  നതീര  ഉലപഭാദനത്തനിനുള  വടകകഭാളജനി
സമൗജനലമഭായനി  നഭാളനികകേര  ഉലപഭാദകേ  കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്  നലകേനിവെരുന.   നതീര
വടകതീഷലനമഭാവര  പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര  വെനികേസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
സഹഭായലാം  നലകുനണസ്റ്റ്.   വവെനഡനിലാംഗസ്റ്റ്  വമഷതീനുകേള/വെനിലപന  കകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നഭാളനികകേര  ഉലപഭാദകേ  വഫഡകറഷനുകേളക്കുലാം  നഭാളനികകേര
ഉലപഭാദകേ  വസഭാലസറനികേളക്കുലാം  നഭാളനികകേര  വെനികേസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നലകുനണസ്റ്റ്. നലകേനിയനിരുന്ന സഹഭായങ്ങവളഭാനലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.

(ഡനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ  തനിരുവെനന്തെപുരവത്ത  പഭാളയലാം,  കേനിഴകക്കകകേഭാട
എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലുള  സഭാളുകേളവെഴനി  നതീര  വെനിപണനലാം  വചേയ്യുവെഭാന  പദതനിയുണസ്റ്റ്.
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ ചേനിലറ വെനിലപനശഭാലകേള വെഴനി നതീര വെനിലപനയനില.

(ഇ)  നതീര  വടകതീഷലനമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം കൃഷനി ഡയറകറുവട ഫണനില നനിന്നസ്റ്റ് 75 ലക്ഷലാം രൂപ നഭാളനികകേര
വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   2014-15  വെര്ഷങ്ങളനില നഭാളനികകേര
വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  വെഴനി  139  കപര്ക്കസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നഭാളനികകേര വെനികേസന കബഭാര്ഡനിവന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാവട 2061  കപര്ക്കസ്റ്റ്
പരനിശതീലനലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വെനിള ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

12 (1351) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന  :
ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജയന  :
ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര്  :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
പരനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഏവതഭാവക്ക  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിളകേളുവട  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പ്രതീമനിയമഭാണസ്റ്റ്
വെര്ദനിപനിക്കഭാവത നനിലനനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുന്നവതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പഭാടകൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന
സമനിതനികേളക്കുലാം ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനവത്ത എലഭാ കേഭാര്ഷനികേ വെനിളകേളക്കുലാം ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവെരുത്തനിയുലാം  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  വെര്ദനിപനിച്ചുലാം
സലാംസഭാന  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  22-03-2017-വല  സ.ഉ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)
നമ്പര്37/2017/കൃഷനി പ്രകേഭാരലാം പുനരഭാവെനിഷരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പുതുക്കനിയ
നനിരക്കുലാം വെനിശദവെനിവെരങ്ങളുലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  പരനിഷരനിച  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വനലസ്റ്റ് ല്ല്,  വതങ്ങസ്റ്റ്,
പചക്കറനി  എന്നതീ  വെനിളകേളക്കഭാണസ്റ്റ്  പ്രതീമനിയലാം  നനിരക്കസ്റ്റ്  വെര്ദനിപനിക്കഭാവത
നനിലനനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വചേറുകേനിട നഭാമമഭാത്ര കേര്ഷകേരഭായ പഭാടകൃഷനി വചേയ്യുന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന  സമനിതനികേളക്കുലാം  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ
13 (1352) ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  :
ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .    എലകദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിളനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സർക്കഭാർ നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന വെനിള ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
പദതനിയുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാരനിവന്റെ  സമഭാനമഭായ  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനിടഭാകണഭാ
പ്രസ്തസ്സുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനവത്ത എലഭാ കേഭാര്ഷനികേ വെനിളകേളക്കുലാം ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവെരുത്തനിയുലാം നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി വെര്ദനിപനിച്ചുലാം സലാംസഭാന
വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  22-3-2017-വല  സ.ഉ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്37/
2017/കൃഷനി  പ്രകേഭാരലാം  പുനരഭാവെനിഷരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഉളവക്കഭാളന്ന ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി *കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പ്രധഭാനമനനി  ഫസല  ബതീമ  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  റഭാബനി
സതീസണനില വനലസ്റ്റ് ല്ല്, വെഭാഴ, മരചതീനനി എന്നതീ വെനിളകേളക്കുലാം കേഭാലഭാവെസഭാധനിഷനിത വെനിള
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി,  2016-17  ഖഭാരനിഫസ്റ്റ്  സതീസണനില വനലസ്റ്റ് ല്ല്,  വെഭാഴ,  കുരുമുളകേസ്റ്റ്,
വതങ്ങസ്റ്റ്,  കേമുകേസ്റ്റ്,  ഇഞനി,  മഞള,  ഏലലാം,  ലപനഭാപനിള,  കേരനിമ്പസ്റ്റ്  എന്നതീ  10
വെനിളകേളക്കുലാം റഭാബനി സതീസണനില വനലസ്റ്റ് ല്ല്, വെഭാഴ, കേശുമഭാവെസ്റ്റ്, കേരനിമ്പസ്റ്റ്, മഭാവെസ്റ്റ്, ശതീതകേഭാല
പചക്കറനികേള  എന്നതീ  വെനിളകേളക്കുലാം  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണലാം
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പ്രധഭാനമനനി  ഫസല  ബതീമ  കയഭാജന  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങള,  കരഭാഗ കേതീടങ്ങളുവട ആകമണങ്ങള എന്നനിവെമൂലലാം പ്രഖലഭാപനിത
വെനിളകേളക്കസ്റ്റ്  അവെയുവട  വെനിജഭാപനിത  പ്രകദശങ്ങളനിലുണഭാകുന്ന  ഉലപഭാദന
നഷത്തനിനസ്റ്റ് ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ നലകുന.

കേഭാലഭാവെസഭാധനിഷനിത  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വെനിളകേളക്കസ്റ്റ്
കദഭാഷമഭായനി  ഭവെനിക്കുന്ന  അന്തെരതീക്ഷ  തഭാപനനിലയനിലുണഭാകുന്ന  വെലതനിയഭാനങ്ങള,
അധനിവൃഷനി, ശക്തമഭായ കേഭാറസ്റ്റ്, തുടര് ദനിവെസങ്ങളനിലുണഭാകുന്ന ശക്തമഭായ മഴ, വെരളച,
കരഭാഗ  കേതീടഭാകമണത്തനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായ  കേഭാലഭാവെസഭാ  സഭാഹചേരലങ്ങള
എന്നനിവെയഭാണസ്റ്റ്  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  നലകുന്നതസ്റ്റ്.   ഓകരഭാ  വെനിജഭാപനിത
പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുള  കേഭാലഭാവെസഭാ  നനിലയങ്ങളനില  കരഖവപടുത്തുന്ന
നനിര്ദ്ദേനിഷ  കേഭാലഭാവെസഭാ  ഘടകേങ്ങളുവട  കതഭാതനിവന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ്
പദതനിയനില ഇനഷസ്വര് വചേയ വെനിളകേളക്കസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം തനിടവപടുത്തുന്നതസ്റ്റ്.

കകേരവൃക്ഷ ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഉലപഭാദനക്ഷമതയുള വതങ്ങുകേള
നശനിക്കുകേയഭാവണങനില കേര്ഷകേനസ്റ്റ് ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  സലാംയുക്തമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന
പ്രധഭാനമനനി ഫസല ബതീമ കയഭാജന  (PMFBY),  കേഭാലഭാവെസ അധനിഷനിത വെനിള
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  (WBCIS)  എന്നതീ  പദതനികേള  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  സമഭാനമഭായ
പദതനിയുവട ഭഭാഗമഭായനിടഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

കുടക്കുഴനി പുഞയനില വനലകൃഷനി

14 (1353) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തഴവെ ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല കുടക്കുഴനി പുഞയനില പഭാടകശഖര സമനിതനി
നടത്തനിയ വനലകൃഷനി, കേഭാലവെര്ഷത്തനില സമതീപത്തുള കതഭാടനിവല ബണസ്റ്റ് തകേര്ന്നസ്റ്റ്
വവെളവലാം പഭായലുലാം കേയറനി നശനിച്ചുവവെന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാടകശഖരസമനിതനിക്കസ്റ്റ്  ഏവതങനിലുലാം  വെനിധത്തനിലുള
ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടക്കുഴനി  പൂഞയുവട സമതീപത്തുകൂടനി  കേടനകപഭാകുന്ന കതഭാടനിലനനിനലാം
വവെളലാം  കേയറനി  കൃഷനിനശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ആവെര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  ബണസ്റ്റ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കുടക്കുഴനി  പഭാടകശഖരത്തനില  2017-18  വെര്ഷലാം  ഒന്നഭാലാം  വെനിളയഭായനി
കൃഷനിയനിറക്കനിയ  50  ഏക്കര്  വനലകൃഷനിക്കുലാം  കേഭാലവെര്ഷവക്കടുതനിയനില
പഭാടകശഖരത്തനിവന്റെ  അരനികേനിലൂവട  കേടനകപഭാകുന്ന  ആറഭാട്ടുപുഴ-വെടക്കഭായല  കതഭാടസ്റ്റ്
കേരകേവെനിഞസ്റ്റ് ഒഴുകേനിയതനിനഭാല ഭഭാഗനികേമഭായ കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്
കേഭാലവെര്ഷലാം ശക്തമഭായനിരുന്നനില.   അതനിനഭാല വവെളലാം വെഭാര്ന്നസ്റ്റ്  കപഭായതുകേഭാരണലാം
കൃഷനിനഭാശലാം  20  ശതമഭാനത്തനില  തഭാവഴയഭാണസ്റ്റ്  സലാംഭവെനിചതസ്റ്റ്.   ഭഭാഗനികേ  കൃഷനി
നഭാശമഭായതനിനഭാല  കൃഷനിനഭാശത്തനിനുള  ആനുകൂലലലാം  അനുവെദനിചനിടനില.   എന്നഭാല
നനിലവെനിലുള  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  2017-18  വെര്ഷവത്ത  വനലകൃഷനി  വെനികേസന  പദതനികേള
മുകഖനയുള ആനുകൂലലലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

വെരളചഭാ ധനസഹഭായലാം

15 (1354) ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2017-2018  സഭാമ്പത്തനികേ  വെർഷത്തനിൽ  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില
വെരളച  മൂലലാം  ഏവതഭാവക്ക  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  എന്തുമഭാത്രലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷലാം
ഉണഭായതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുവണന വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈയനിനത്തനില  ജനിലയനിവല  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  എത്ര  രൂപയുവട  നഷ
പരനിഹഭാരത്തനിനസ്റ്റ് കൃഷനി വെകുപസ്റ്റ് ശനിപഭാര്ശ വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ഈ കേണക്കസ്റ്റ് ഇനലാം തനിരനിച്ചു
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില  എത്ര  തുകേ  വെനിതരണലാം  വചേയഭാനുള  അനുമതനി
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; ഇനനി എത്ര തുകേ വെനിതരണലാം വചേയഭാനുണസ്റ്റ്?

412/2020
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ഉത്തരലാം

(എ) പ്രഥമ വെനിവെര റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില 198.33 വഹകര്
കൃഷനി  വെരളചമൂലലാം  നശനിചതുവകേഭാണസ്റ്റ്  2,02,62,016.4  രൂപയുവട  നഷലാം
ഉണഭായതഭായനിടഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) 61,06,150  രൂപയുവട  വകയനിലാം  നഭാളനിതുവെവര  ശനിപഭാര്ശ
വചേയ്യുകേയുലാം  ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കനി നഷപരനിഹഭാരത്തുകേകേള നലകേനിയുലാം വെരുന.  ഇനലാം
തനിരനിച്ചുള കേണക്കസ്റ്റ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

കമ നമ്പര് ഇനലാം
തുകേ (2017-18)

Dept. Share SDRF Share

1 വെഭാഴ 5,55,796 35,203

2 ജഭാതനിക്ക 600 150

3 വതങ്ങസ്റ്റ് 19,50,944 3,48,904

4 കുരുമുളകേസ്റ്റ് 61,446 19,404

5 അടയ 23,84,135 2,34,568

6 റബര് 4,49,516 65,484

ആവകേ 54,02,437 7,03,713

ലജവെ വെളങ്ങളുവട ഗുണനനിലവെഭാരലാം

16 (1355) ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വെനിപണനിയനില ലഭലമഭായ 80 ശതമഭാനലാം വവജവെവെളങ്ങളുലാം ഗുണനനിലവെഭാരലാം

കുറഞവെയഭാണന്നസ്റ്റ് പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഏതസ്റ്റ് ലകബഭാറടറനിയനില നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയനിലഭാണസ്റ്റ് ഇതു

വതളനിഞതസ്റ്റ്;

(സനി)  കേര്ഷകേര്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  വെരുന്ന  പ്രധഭാനവപട  വവജവെ  വെളങ്ങള

ഏവതലഭാമഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലകേതമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവെയുവട  സഭാമ്പനിളുകേള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഗുണകമന്മേ ഉറപ്പുവെരുത്തഭാനുളള

സലാംവെനിധഭാനലാം നനിലവെനിലുകണഭാ; എങനില വെനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ?
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(എ&ബനി) ലജവെവെളങ്ങളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ്
കനരനിടസ്റ്റ്  പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശഭാല,
റബര് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളനില നടന്നനിട്ടുള ഗകവെഷണ പഠനങ്ങളനില
വെനിപണനിയനില  ലഭലമഭാകുന്ന  ലജവെ  വെളങ്ങളനില  ഗുണനനിലവെഭാരമനിലഭാത്ത  ധഭാരഭാളലാം
ഉലപന്നങ്ങള കേവണത്തനിയനിട്ടുളതഭായനി റനികപഭാര്ട്ടുകേളുണസ്റ്റ്.  ഈ പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനിലവപടതനിവന  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ലജവെ  ഉലപന്നങ്ങളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുള  ഒരു  കേര്മ്മേ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ്
നടപടനികേവളടുത്തുവെരുന.  വഫര്ടനിലലസര് കേണ്കടഭാള ഓര്ഡര്, 1985  പ്രകേഭാരലാം
കനഭാടനിലഫ  വചേയനിട്ടുള  അലാംഗതീകൃത  ലകബഭാറടറനികേളനിലൂവട  കൃഷനി  വെകുപസ്റ്റ്
നടത്തനിയനിട്ടുള ഗുണ പരനികശഭാധനകേളനിവലഭാനലാം ലജവെവെളങ്ങളുവട ഗുണനനിലവെഭാരലാം
കുറഞതഭായനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് വചേയവപടനിടനില.

(സനി)  സനിറനി  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്,  വവെര്മനി  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്,  ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്  മഭാനുവെര്,  ബകയഭാ
എനറനിചസ്റ്റ്ഡസ്റ്റ്  ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്  മഭാനുവെര്,  എല്ലുവപഭാടനി  (അസലാംസ്കൃതലാം),  എല്ലുവപഭാടനി
(നതീരഭാവെനിയനില  സലാംസരനിചതസ്റ്റ്),  കഫഭാകസ്ഫേറസ്റ്റ്  റനിചസ്റ്റ്  ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്  മഭാനുവെര്  എന്നതീ
ഏഴനിനലാം  ലജവെവെളങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  വഫര്ടനിലലസര്  കേണ്കടഭാള  ഓര്ഡര്  1985
പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകൃത  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശയനിക്കവപടനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇവെ
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവെനില  67  ഏജനസനികേളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ്  രജനികസഷന നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അലാംഗതീകൃത ലജവെവെളങ്ങള കൂടഭാവത
പ്രഭാകദശനികേമഭായനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം വെനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം വചേയ്യുന്ന നനിരവെധനി
ഉലപന്നങ്ങളുലാം സലാംസഭാനവത്ത കേര്ഷകേര് ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  വഫര്ടനിലലസര്  കേണ്കടഭാള  ഓര്ഡര്  1985
പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  വചേയവപടനിട്ടുള  ഏഴനിനലാം  ലജവെവെളങ്ങളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള  ചുമതല  കൃഷനിവെകുപനില  നനിക്ഷനിപ്തമഭാണസ്റ്റ്.   എന്നഭാല
ലജവെവെളങ്ങളുവട  ഗുണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനുള  ലകബഭാറടറനി
സലാംവെനിധഭാനലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവെനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  ആസഭാനമഭായനി
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  റതീജനിയണല  വസന്റെര്  കഫഭാര്  ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്  ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്  എന്ന
സഭാപനവത്തയഭാണസ്റ്റ്  നഭാളനിതുവെവര ഗുണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധനയഭായനി  ആശയനിചസ്റ്റ്
വെന്നനിരുന്നതസ്റ്റ്.   ഇക്കഭാരണത്തഭാല  ലജവെവെളങ്ങളുവട  പരനിമനിതമഭായ  സഭാമ്പനിളുകേള
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.   അലാംഗതീകൃത
ലജവെവെളങ്ങളുവട ഗുണനനിലവെഭാര പരനികശഭാധന ശക്തനിവപടുത്തുവെഭാനഭായനി കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ്
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിവല  പടഭാമ്പനിയനില  പുതുതഭായനി  സഭാപനിക്കുന്ന  ലജവെവെള
ഗുണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധനശഭാലയുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാംതവന്ന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വഫര്ടനിലലസര്  കേണ്കടഭാള  ഓര്ഡര്  1985-വന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിയനിടനിലഭാത്ത ലജവെവെളങ്ങളുവട ഗുണനനിലവെഭാര നനിയനണത്തനിനസ്റ്റ്
നനിലവെനില  പരനിമനിതനികേളുണസ്റ്റ്.   എങനിലുലാം  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുവട
സഹകേരണകത്തഭാവട  ഇത്തരലാം  ഉലപന്നങ്ങളുവട  ഗുണനനിലവെഭാര  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിശയനിക്കുന്നതനിനുള  ഒരു  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ്  നടപടനി
ലകേവകേഭാണ്ടുവെരുന.

കൃഷനി വെകുപനിവല അഴനിമതനി
17 (1356) ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  കൃഷനി  വെകുപനില  നടന്നനിട്ടുള
അഴനിമതനികേളുവട വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  കകേസനിവന്റെയുലാം  അകനസ്വഷണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബനവപട  കകേസുകേളനില  ആവരവയലഭാലാം  ശനിക്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തസ്റ്റ്  കൃഷനി  വെകുപനില  നടന്നനിട്ടുള
അഴനിമതനികേളുവട വെനിശദവെനിവെരങ്ങള അനുബനലാം* ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി) 9  കകേസുകേളനില അകനസ്വഷണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനലാം* ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം അഴനിമതനി കകേസുകേളനില
ശനിക്ഷനിചനിട്ടുള  ഉകദലഭാഗസരുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം*  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാവര നനിയമനിക്കുവെഭാന നടപടനി

18 (1357) ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിവല  ചേനില  കൃഷനി  ഭവെനുകേളനില  സനിരലാം  കൃഷനി
ഓഫതീസര്മഭാര്  ഇലഭാത്തതുമൂലലാം  പ്രവെര്ത്തനപുകരഭാഗതനിയനില  തടസലാം  കനരനിടുന്നതസ്റ്റ്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ?

(ബനി)  എങനില  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാവര  നനിയമനിക്കുവെഭാനുള  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കൃഷനി ഓഫതീസര് തസ്തനികേയനിവല പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  2013-ല

കേഭാലഭാവെധനി  അവെസഭാനനിചതനിനുകശഷലാം  പനിന്നതീടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന്നനില.   കൃഷനി

ഓഫതീസര്മഭാരുവട  അഭഭാവെലാം  ശദയനിലവപടതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുമഭായനി  നനിരന്തെരലാം  ബനവപടതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  പബനികേസ്റ്റ്

സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന കൃഷനി ഓഫതീസര് തസ്തനികേയനില നനിയമനത്തനിനുള റഭാങസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ്

24-7-2017-ല  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയനിവല  മുഴുവെന

ഒഴനിവകേളുലാം  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പബനികേസ്റ്റ്

സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷനനില നനിനലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചഭാലുടനതവന്ന നനിയമനലാം

നടത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനികേള  തസ്വരനിതഗതനിയനില

നടനവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

കൃഷനി ആദഭായകേരമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള

19 (1358) ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദസ്റ്റ്  പനി  . :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആദഭായക്കുറവലാം  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ലഭലതക്കുറവലാം  പുതനിയ  തരലാം

കേതീടബഭാധകേളുലാം  വചേറുകേനിട  കേര്ഷകേവര  കൃഷനി  ഉകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

നനിര്ബനനിതരഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കൃഷനി ലഭാഭകേരമഭായ വതഭാഴനിലഭായനി മഭാറനിവയടുക്കുന്നതനിനുചേനിതമഭായ കേര്മ്മേ

പരനിപഭാടനികേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ജതീവെനിതകേഭാലലാം  മുഴുവെന  കേഭാര്ഷനികേ  വൃത്തനിക്കഭായനി  ഉഴനിഞ്ഞുവെച

കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്,  വെനിരമനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് ജതീവെനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് നലകുന്ന അവത പ്രഭാധഭാനലലാം

നലകേനി  വപനഷന  നലകുന്നതനിവനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ  എന്നസ്റ്റ്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  കൃഷനി  ലഭാഭകേരമഭായ  വതഭാഴനിലഭായനി  മഭാറനിവയടുക്കുന്നതനിനുള
കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വെലഭാവെസഭായനികേ  അടനിസഭാനത്തനിലുള  പചക്കറനി  കൃഷനി  വെനികേസനലാം,  പ്രകതലകേ
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല,  ഉലപന്നങ്ങളുവട  സലാംസരണ  മൂലലവെര്ദന  യൂണനിറ്റുകേള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കല,  പ്രഭാകദശനികേ സവെനികശഷതയുള വെനിളകേളുവട കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,
ഗഭാമചേന്തെകേള  ആരലാംഭനിക്കല,  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള,  ലജവെകൃഷനി  തുടങ്ങനിയ
പദതനികേളവെഴനി  കേഭാര്ഷനികേരലാംഗലാം  ആദഭായകേരമഭാക്കുവെഭാനുലാം  ഉലപഭാദനവലാം
ഉലപഭാദനക്ഷമതയുലാം വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന.

(സനി)  60  വെയസസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിച  കൃഷനി  പ്രധഭാന  ഉപജതീവെനമഭാര്ഗ്ഗമഭായനി
സസ്വതീകേരനിച കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നനിലവെനില പ്രതനിമഭാസലാം  1000  രൂപ കേര്ഷകേ വപനഷന
നലകുനണസ്റ്റ്.

എന.ആര്.എഫസ്റ്റ്. ഭൂമനിയനില പചക്കറനി കൃഷനി

20  (1359)  ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല മഭാടക്കത്തറ,  പഭാണകഞരനി,  പുത്തൂര്,
നടത്തറ എന്നതീ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില എന.ആര്.എഫസ്റ്റ്.ഭൂമനിയനില വെര്ഷങ്ങളഭായനി
പചക്കറനി  കൃഷനി  വചേയ്തുവെരുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനിയുവട  ഉടമസത  സലാംബനനിച
കരഖകേളുവട  അപരലഭാപ്തതമൂലലാം  കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ്  നലകുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങകളഭാ  വെനിള
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് ആനുകൂലലങ്ങകളഭാ ലഭനിക്കുന്നനില എന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉണങനില  ഇവെര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണസ്റ്റ്.   സസ്വന്തെമഭാകയഭാ പഭാടത്തനികനഭാ കൃഷനി ഇറക്കുന്ന വചേറുകേനിട
നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില  അലാംഗമഭാകുന്നതനിനുലാം
ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം അര്ഹതയുണസ്റ്റ്. എന്നഭാല മതനിയഭായ റവെനന്യൂ കരഖകേള
ഇലഭാവത  കൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഈ  പദതനിയനില  അലാംഗമഭാകുവെഭാന
കേഴനിയുകേയനില.  ആയതനിനഭാല  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  കൃഷനി  വചേയ്തുവെരുന്ന  കനഭാണ്
റനികവെര്ടബനിള  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ലഭാനഡനില  കൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  കേര്ഷകേവരക്കൂടനി  വെനിള
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തുന്ന  കേഭാരലലാം  വെനലാം,  റവെനന്യൂ  എന്നതീ
വെകുപ്പുകേളുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചസ്റ്റ് തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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തരനിശസ്റ്റ് ഭൂമനി കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേളക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കല
21 (1360) ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ്  കകേഭായ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേളുവട  അധതീനതയനിലുളതുലാം  വെര്ഷങ്ങകളഭാളലാം
തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്നതുമഭായ  സലങ്ങള  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കൃഷനികേളക്കഭായനി  കേര്ഷകേ
കൂടഭായ്മകേളക്കസ്റ്റ്  തഭാലഭാലനികേമഭായനി  നലകുവെഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഈ  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ഒളവെണയനിലുള  വബഭാടഭാണനിക്കല  ഗഭാര്ഡവന്റെ
അധതീനതയനിലുള ഏക്കര് കേണക്കനിനസ്റ്റ് വനലവെയല വെര്ഷങ്ങകളഭാളമഭായനി തരനിശഭായനി
കേനിടക്കുന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്സുത  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  വബഭാടഭാണനിക്കൽ  ഗഭാര്ഡന  വെനിഭഭാവെനലാം  വചേയ
പദതനികേള വെരുന്നതു വെവര  ഹ്രസസ്വകേഭാല വെനിളകേള കൃഷനി  വചേയ്യുവെഭാന പ്രഭാകദശനികേ
കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേളക്കസ്റ്റ് അനുമതനി നലകുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലലാം  പരനിവെര്ത്തനവപടുത്തുകേയുലാം  വനലവെയലനിവന്റെ  സസ്വഭഭാവെലാം
പൂര്ണമഭായനി  മഭാറ്റുകേയുലാം  വചേയഭാത്ത  രതീതനിയനിലുള  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കൃഷനികേളക്കഭായനി
നലകുവെഭാന സഭാധനിക്കുലാം. ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) വബഭാടഭാണനിക്കല ഗഭാര്ഡന വെനിഭഭാവെനലാം വചേയ പദതനികേള വെരുന്നതുവെവര
കമലപറഞ  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  കൃഷനിയനിറക്കഭാന  ഒളവെണ  പഞഭായത്തനിവല  23-ാം
വെഭാര്ഡനിവല കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മ തയഭാറഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിനുള നടപടനികേള ഒളവെണ
കൃഷനി ഓഫതീസര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സുജലലാം സുഫലലാം പദതനി
22 (1361) ശതീ  .   വകേ  .   കുഞനിരഭാമന  :

ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി:
ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന  :
ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ

അനുബന  കമഖലകേവള  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  'സുജലലാം  സുഫലലാം  പദതനി
'ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില  പ്രസ്തസ്സുത  പദതനിയുവട  ലക്ഷലങ്ങള  എവന്തെലഭാലാം;
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനവത്ത  വെനിവെനിധ
പ്രകദശങ്ങളനില  തരനിശഭായനി  കേനിടന്ന  സലങ്ങളനില  കൃഷനിയനിറക്കുവെഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  കുടുലാംബശതീയുവടയുലാം  വതഭാഴനിലുറപ്പു  പദതനിയുവടയുലാം  സഹഭായകത്തഭാവട
തരനിശസ്റ്റ് നനില കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) ' സുജലലാം സുഫലലാം' പദതനിയുവട ലക്ഷലങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. പചക്കറനിയനിലുലാം  മറസ്റ്റ്  അടനിസഭാന  കൃഷനി  ഉലപന്നങ്ങളനിലുലാം  (പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ്
വനലസ്റ്റ് ല്ല്,  പഴവെര്ഗ്ഗങ്ങള)  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത  കനടഭാനുതകുന്ന  വെനിധത്തനില
ശക്തമഭായ ഇടവപടലുകേള നടത്തുകേ.

2. ഗഭാര്ഹനികേ സഭാപനങ്ങളനില ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
രഭാസവെളങ്ങളുവടയുലാം കേതീടനഭാശനിനനികേളുവടയുലാം ഉപകയഭാഗലാം പരമഭാവെധനി കുറചസ്റ്റ്
പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തനി  ലജവെകൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം  സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷലവെസ്തുക്കളുവട  ഉലപഭാദനലാം
വെര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുകേ.

3. വെതീടുകേളനില  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം  തരനിശസ്റ്റ്  കേനിടക്കുന്ന  സലങ്ങള
കൃഷനിക്കുകവെണനി  ഉപകയഭാഗവപടുത്തുകേയുലാം  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  ലഭലമഭാകുന്ന
വപഭാതു  സലങ്ങളനില  വെലഭാപകേമഭായനി  പചക്കറനി,  ഇതര  കൃഷനികേള
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം വചേയസ്റ്റ് ഉലപഭാദനലാം പരമഭാവെധനി വെര്ദനിപനിക്കുകേ.

4. ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് വമചവപട വെനില കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനില
വെനിപണനി സലാംവെനിധഭാനലാം പരനിഷരനിക്കുകേ.

5. ലഭാഭകേരമഭായ  കൃഷനിയനിലൂവടയുലാം  മൂലലവെര്ദനിത  ഉലപന്നങ്ങള
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  സലാംരലാംഭങ്ങളനിലൂവടയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില
പരമഭാവെധനി വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള സൃഷനിക്കുകേ.

6. സമ്പദസ്റ്റ്  വെലവെസയനില  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുവട  സലാംഭഭാവെന
തസ്വരനിതവപടുത്തുകേ.

7. ജലകസഭാതസ്സുകേളക്കുചുറ്റുലാം  മരലാം  വെളര്ത്തുന്നതുളവപവട  കേഭാര്ഷനികേ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിവപടുത്തുകേ.
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(സനി&ഡനി) വനലകൃഷനി  നനിലനനിര്കത്തണതനിവന്റെ  ആവെശലകേതയുലാം

പരനിസനിതനി  സന്തുലനിതഭാവെസ  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം  വനലപഭാടങ്ങള

ഉണഭാകകേണതനിവന്റെ  ആവെശലകേതയുലാം  കേണക്കനിവലടുത്തസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

തരനിശുനനില  വനലകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി

ജനിലകേളക്കസ്റ്റ്  അതനിനപ്രകേഭാരമുള  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങളുവടയുലാം  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയുവടയുലാം  കുടുലാംബശതീ

മനിഷവന്റെയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാവട  2956.70  വഹകര് തരനിശസ്റ്റ്  നനിലലാം  ഈ വെര്ഷലാം

(2017-18)  കൃഷനിയനികലക്കസ്റ്റ്  തനിരനിവകേ വകേഭാണ്ടു വെരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി

വഹകവറഭാന്നനിനസ്റ്റ്  30,000  രൂപ  (മുപതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  നനിരക്കനില

ധനസഹഭായലാം  നലകുലാം.   മുന  വെര്ഷലാം  (2016-17)  തരനിശു  നനില  കൃഷനി  വചേയതസ്റ്റ്

നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  രണഭാലാം   വെര്ഷവത്ത

ആനുകൂലലമഭായനി  വഹകവറഭാന്നനിനസ്റ്റ്  7,000  (ഏഴഭായനിരലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപ

ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  തരനിശുനനില  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനി

ക്കുന്നതനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  10.90  കകേഭാടനി  രൂപ   ബജറസ്റ്റ്

വെനിഹനിതമഭായനി അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 31-7-2017  വെവര  654  വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് ഒന്നഭാലാം

വെര്ഷ തരനിശുനനില വനലകൃഷനിയുലാം 185.60 വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് 2-ാം വെര്ഷ തരനിശു

നനില വനലകൃഷനിയുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സമഗ കേഭാര്ഷനികേ നയലാം

23 (1362) ശതീ  .   അനനില അക്കര   :

ശതീ  .   എലകദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിളനില   :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന   :

ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സമഗ  കേഭാര്ഷനികേ  നയലാം  വകേഭാണ്ടുവെരഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുവട  വെനികേസനത്തനിനുലാം  അഭനിവൃദനിക്കുലാം എവന്തെലഭാലാം

കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നയത്തനില ഉളവപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത നയലാം എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ്

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ലജവെകൃഷനിക്കസ്റ്റ് പ്രഭാധഭാനലലാം നലകേനിവക്കഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തനിനഭായനി
ഒരു ലജവെ കേഭാര്ഷനികേ നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിവല  ഉലപഭാദനവലാം  ഉലപഭാദനക്ഷമതയുലാം  വെര്ദനിപനിച്ചുലാം
കേഭാര്ഷനികേവെനിളകേളുവട  മൂലലവെര്ദനിത  ഉലപന്നങ്ങളുവട  അനനല  സഭാദലതകേള
പരമഭാവെധനി  പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിയുലാം  കേര്ഷകേവന  കേടവക്കണനിയനിലനനിനലാം
രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുവട  വെനികേസനവലാം  അഭനിവൃദനിയുലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം സഹഭായകേരമഭായ കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നയത്തനില ഉളവപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കേര്ഷകേരുവടയുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളുവടയുലാം  ആകരഭാഗല
സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്  ഊന്നല  നലകുന്ന  കേഭാരലങ്ങളുലാം  നയത്തനില  ഉളവപടുത്തഭാന
ലക്ഷലമനിടുനണസ്റ്റ്.  ലജവെ  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  കദശതീയതലത്തനിലുലാം
അന്തെഭാരഭാഷ്ട്രതലത്തനിലുലാം ഉണഭായനിട്ടുള നൂതന മഭാറങ്ങളകൂടനി ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണ്ടുള
പൂതുക്കനിയ ലജവെ കേഭാര്ഷനികേ നയലാം രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുവെഭാനുള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

അകഗഭാ ബസഭാറുകേള

24 (1363) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന  :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്ര  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനവണനലാം
എവെനിവടവയലഭാവമനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയതഭായനി  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം നടപടനികമങ്ങളുലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അകഗഭാ  ഇനഡസതീസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  കേതീഴനില സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഒരു
അകഗഭാ സൂപര് ബസഭാറുലാം പത്തസ്റ്റ് അകഗഭാ ബസഭാറുകേളുലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.

അകഗഭാ സൂപര് ബസഭാര് - തനിരുവെനന്തെപുരലാം

അകഗഭാ ബസഭാറുകേള

1. വകേഭാടഭാരക്കര (വകേഭാലലാം ജനില)

2. പുനലൂര് (വകേഭാലലാം ജനില)

3. പരവൂര് (വകേഭാലലാം ജനില)

4. തനിരുവെല (പത്തനലാംതനിട ജനില)
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5. അത്തഭാണനി (എറണഭാകുളലാം ജനില)

6. അരനിമ്പൂര് (തൃശ്ശൂര് ജനില)

7. പഭാനൂര് (കേണ്ണൂര് ജനില)

8. അമ്പലപ്പുഴ (ആലപ്പുഴ ജനില)

9. കേലപറ (വെയനഭാടസ്റ്റ് ജനില)

10. വതഭാടുപുഴ (ഇടുക്കനി ജനില)

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ആവെശലമുള വെനിത്തു മുതല കേഭാര്ഷനികേ ഉലപന്നങ്ങളനില
നനിനമുള മൂലലവെര്ദനിത ഉലപന്നങ്ങള വെവര ''ഒരു കുടക്കതീഴനില'' ലഭലമഭാക്കുകേ എന്ന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ്  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ ഉടമസതയനിലുള വകേടനിടത്തനില അകഗഭാ സൂപര്
ബസഭാര് തുടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 100 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം 2017-
18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില  150  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ വെര്ഷലാം
തവന്ന തൃശ്ശൂര് അകഗഭാ സൂപര് ബസഭാര് പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   എലഭാ
ജനിലഭാ ആസഭാനങ്ങളനിലുലാം അകഗഭാ ബസഭാറുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കകേരള  അകഗഭാ
ഇനഡസതീസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന പദതനികേള വെനിഭഭാവെനലാം വചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

വനലസ്റ്റ് ല്ല് ഉലപഭാദനലാം
25 (1364) ശതീ  .   വകേ  .   കുഞനിരഭാമന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനു കശഷലാം വനലസ്റ്റ് ല്ല് ഉലപഭാദനലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നടപടനികേളുവട  ഫലമഭായനി  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്ര  വഹകര്
സലത്തസ്റ്റ്  വനലകൃഷനി  അധനികേമഭായനി  വചേയഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ജനില  തനിരനിച്ചുള
കേണക്കസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  വനലകൃഷനി
വെനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  നലകേനിവക്കഭാണസ്റ്റ്  സമഗ  വനലകൃഷനി
വെനികേസന  പദതനി  ആവെനിഷ സ്റ്റ്കേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനികേള  സലാംബനനിച
വെനിശദവെനിവെരങ്ങള അനുബനലാം* ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



108 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 11, 2017

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  സുസനിര  കൃഷനി  വെനികേസന  പദതനി
169535.8  വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് നടപഭാക്കനി.   തരനിശുനനിലകൃഷനിയനിലൂവട  2782.3857
വഹകര്  സലലാം  വനലകൃഷനിയനികലക്കസ്റ്റ്  വകേഭാണ്ടുവെരഭാന  സഭാധനിച്ചു.   ജനിലതനിരനിച്ചുള
കേണക്കസ്റ്റ് അനുബനലാം* ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. കൂടഭാവത 2782 വഹകര് സലത്തസ്റ്റ്
കേരവനലകൃഷനിയുലാം ഒരുപ്പൂകൃഷനി വചേയനിരുന്ന  94  വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് ഇരുപ്പൂകൃഷനിയുലാം
വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേര്ഷകേ ആത്മഹതല
26 (1365) ശതീ  .   വജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതന  : 

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസസ്റ്റ്  : 
ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു  : 
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  രഭാജലത്തസ്റ്റ്  എമ്പഭാടുലാം  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതല  വപരുകുന്നതഭായനി

ആകക്ഷപമുള  സഭാഹചേരലത്തനില  സലാംസഭാനവത്ത  കേര്ഷകേര്
പ്രതനിസനനിയനിലകേവപടഭാതനിരനിക്കഭാന എവന്തെങനിലുലാം പദതനി ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നഭാണലവെനിളകേളുവട  വെനിലത്തകേര്ചയനില  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ആശസ്വഭാസലാം
നലകേഭാനഭായനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള പദതനികേള എവന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കനിയ പ്രധഭാനമനനി ഫസല ബതീമ  കയഭാജന
ദരനിദ്ര  കേര്ഷകേരനിലനനിന്നസ്റ്റ്  പ്രതീമനിയലാം  ഇനത്തനില  വെനതുകേ  ഈടഭാക്കനി
കകേഭാര്പകററ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  നലകേഭാന  മഭാത്രലാം  ഉതകേനിയതഭാവണന്ന  ആകക്ഷപമുള
സഭാഹചേരലത്തനില  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കുന്ന  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
പദതനിയുവട വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേര്ഷകേര്  പ്രതനിസനനികേളനിലകേവപടഭാതനിരനിക്കഭാന  കേഭാര്ഷനികേ
ഉലപന്നങ്ങളുവട  വെനിലയനിടനിവെസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേകക്ഷമത്തനിനുലാം
ഉന്നമനത്തനിനുമഭായനി തഭാവഴപറയുന്ന പദതനികേള ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(i) വനലകൃഷനിക്കഭാവര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള സലാംസഭാന സനിവെനില
സലപസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  നനിലവെനില
കേനികലഭാക്കസ്റ്റ് 22.50 രൂപ നനിരക്കനില വനലസ്റ്റ് ല്ല് സലാംഭരണലാം;

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ii) നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേവര  വെനിലയനിടനിവെനിലനനിന്നസ്റ്റ്  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരവഫഡസ്റ്റ്  മുകഖന  നനിലവെനില  കേനികലഭായസ്റ്റ്  25  രൂപ  നനിരക്കനില
പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം;

(iii) പചക്കറനി  കേര്ഷകേവര  ചൂഷണത്തനിലനനിന്നസ്റ്റ്  കമഭാചേനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഇടത്തട്ടുകേഭാവര  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം
പചക്കറനി  കസറുകേളുലാം  പഞഭായത്തസ്റ്റ്/കബഭാക്കസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനില
വെനിപണനികേള നടത്തുന.

(iv) കൂടഭാവത  സലാംസഭാനവത്ത  6  കേഭാര്ഷനികേ  വമഭാത്ത  വെലഭാപഭാര
വെനിപണനികേളനിലുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  അവെരുവട  ഉലപന്നങ്ങള  കനരനിടസ്റ്റ്
വെനിലക്കുന്നതനിനുള സമൗകേരലലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(v) റബര്  വപ്രഭാഡക്ഷന  ഇനവസന്റെതീവെസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  റബറനിവന്റെ
തഭാങ്ങുവെനിലയുലാം  റബര്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കേനികലഭായസ്റ്റ്  അതഭാതസ്റ്റ്  ദനിവെസലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  വെനിലയുലാം  തമ്മേനിലുള  വെലതലഭാസലാം  റബര്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
സഭാക്ഷലവപടുത്തനിയ  ബനിലനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സബ്സനിഡനിയഭായനി
രജനിസര്  വചേയ  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  അവെരുവട  ബഭാങസ്റ്റ്  അക്കമൗണസ്റ്റ്  മുകഖന
വെനിതരണലാം വചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

(vi) കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കുറഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില  കേഭാര്ഷനികേ  വെഭായ്പകേള
ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അഗനി കേഭാര്ഡസ്റ്റ് കേനിസഭാന വകഡനിറസ്റ്റ് കേഭാര്ഡസ്റ്റ് സമൗകേരലലാം;

(vii) പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം ഉണഭാകുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് സലാംസഭാന
വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരവലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  വെനിള
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരവലാം ധനസഹഭായലാം;

(viii)കേതീടകരഭാഗങ്ങളമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  ഉണഭാകുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില
സമയബനനിതമഭായനി  കേതീടകരഭാഗ  നനിയനണത്തനിനുള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
അവെലലാംബനിക്കുന്നതനിനുള പദതനി;

(ix) 60  വെയസസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭായ  വചേറുകേനിട  നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  പദതനി
നനിബനനകേളക്കസ്റ്റ് അനുസരനിചസ്റ്റ് കേര്ഷകേ വപനഷന

(x) സലാംസഭാന കൃഷനിവെകുപ്പുലാം ത്രനിതല പഞഭായത്തുലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന എലഭാ
പദതനികേളക്കുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
നലകുന.

(xi) വനലനിവന്റെ  വെനില  ഉടവന  ലഭലമഭാക്കുവെഭാന  കവെണനി  വനലസ്റ്റ് ല്ല്  സലാംഭരനിച
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന  പനി.ആര്.എസസ്റ്റ്.  (PRS)  രസതീതസ്റ്റ്  ബഭാങസ്റ്റ്
അക്കമൗണനില  സമര്പനിചഭാല  മൂന  ദനിവെസത്തനിനകേലാം  വനലനിവന്റെ
തഭാങ്ങുവെനില കേര്ഷകേരുവട അക്കമൗണനികലക്കസ്റ്റ് നനികക്ഷപനിക്കുന്ന പദതനിക്കസ്റ്റ്
ഈ വെര്ഷലാം തുടക്കലാം കുറനിച്ചു.
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(ബനി)  റബറനിവന്റെ  വെനിലത്തകേര്ചയനില  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ആശസ്വഭാസലാം
നലകുന്നതനികലക്കഭായനി  കേനികലഭാക്കസ്റ്റ്  150  രൂപ  തഭാങ്ങുവെനില  നനിശയനിചസ്റ്റ്  റബര്
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം കനരനിട്ടു നലകുകേവയന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാവട റബര്
വപ്രഭാഡക്ഷന  ഇനവസന്റെതീവെസ്റ്റ്  സതീലാം  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   റബര്  ഇനവസന്റെതീവെസ്റ്റ്
പദതനിക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില  500  കകേഭാടനി  രൂപ ബജറനില
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ  പ്രധഭാനവപട  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിളകേളക്കുലാം
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവെരുത്തനിയുലാം  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  വെര്ദനിപനിച്ചുലാം
സലാംസഭാന  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പുനരഭാവെനിഷരനിചസ്റ്റ്  22-3-2017-വല
സ.ഉ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)നമ്പര്37/2017/കൃഷനി പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് (അനുബനലാം)*.

കൂടഭാവത പ്രധഭാനമനനി ഫസല ബതീമഭാ  കയഭാജന പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2016-17
റഭാബനി  സതീസണനില  വനലസ്റ്റ് ല്ല്,  വെഭാഴ,  മരനിചതീനനി  എന്നതീ  വെനിളകേളക്കുലാം
കേഭാലഭാവെസഭാധനിഷനിത വെനിള ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി, 2016-17 ഖഭാരനിഫസ്റ്റ് സതീസണനില
വനലസ്റ്റ് ല്ല്,  വെഭാഴ,  കുരുമുളകേസ്റ്റ്,  വതങ്ങസ്റ്റ്,  കേമുകേസ്റ്റ്,  ഇഞനി,  മഞള,  ഏലലാം,  ലപനഭാപനിള,
കേരനിമ്പസ്റ്റ്,  എന്നതീ  10  വെനിളകേളക്കുലാം  റഭാബനി  സതീസണനില  വനലസ്റ്റ് ല്ല്,  വെഭാഴ,  കേശുമഭാവെസ്റ്റ്,
കേരനിമ്പസ്റ്റ്,  മഭാവെസ്റ്റ്,  ശതീതകേഭാല  പചക്കറനികേള  എന്നതീ  വെനിളകേളക്കുലാം  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
പരനിരക്ഷ ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേഭാര്ഷനികേ ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനികേള
27 (1366) ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഏവതലഭാലാം  സസ്വകേഭാരല  കേഭാർഷനികേ  ഇൻഷസ്വറൻസസ്റ്റ്
കേമ്പനനികേളഭാണസ്റ്റ്  നനിലവെനിലുളളതസ്റ്റ്;  2016-2017-ൽ  കേർഷകേരനിൽനനിന്നസ്റ്റ്  ഇവെർ
ഈടഭാക്കനിയ ഇൻഷസ്വറൻസസ്റ്റ് പ്രതീമനിയലാം എത്രയഭാവണനലാം ഇതനിൽ എത്ര തുകേ വകയനിലാം
ഇനത്തനിൽ  നൽകേനിവയനലാം  സലാംസഭാനവത്ത  കേഭാർഷനികേകമഖലയനിലുണഭായ
നഷങ്ങളനിൽ  സസ്വകേഭാരല  ഇൻഷസ്വറൻസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷയുളളവെരുവട  വകയനിലാം  തുകേകേൾ
പൂർണമഭായുലാം നലനിയനിട്ടുകണഭാ എനലാം അറനിയുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാർഷനികേ  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
പദതനിയനില കേഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം എത്ര തുകേയഭാണസ്റ്റ് പ്രതീമനിയലാം ഇനത്തനില
കശഖരനിചതസ്റ്റ്;  ഇതനിൽ  എത്ര  തുകേ  വകയനിലാം  ഇനത്തനിൽ  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  മടക്കനി
നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നഷ പരനിഹഭാര ഇനത്തനില വെനിതരണലാം വചേയ തുകേയുവട
കേണക്കസ്റ്റ്  ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് നലകേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രധഭാനമനനി  ഫസൽ  ബതീമഭാ  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര
തുകേയഭാണസ്റ്റ് 2016-2017 വെർഷത്തനിൽ കേർഷകേർക്കസ്റ്റ് ലഭനിചതസ്റ്റ്; ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം
ഇനനി എത്ര കേർഷകേർക്കസ്റ്റ്, എത്ര തുകേയഭാണസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാര ഇനത്തനില നലഭാനുളതസ്റ്റ്;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ സഹഭായകത്തഭാവട നടപനിലഭാക്കുന്ന
വെനിള ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സസ്വകേഭാരല ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
കേമ്പനനികേവളവയഭാനലാംതവന്ന  പങഭാളനികേളഭാക്കനിയനിരുന്നനില.   2016-17  ഖഭാരനിഫസ്റ്റ്
സതീസണനില  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനിട്ടുള  ബനിഡ്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  കപ്രഭാസസനില  10
സസ്വകേഭാരല  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  കേമ്പനനികേള  പവങടുത്തനിരുന.  അവെയുവട  കപരുവെനിവെരലാം
ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. എചസ്റ്റ്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.സനി. എര്കഗഭാ ജനറല ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

2. ഐ.സനി.ഐ.സനി.ഐ.  വലഭാമ്പഭാര്ഡസ്റ്റ്  ജനറല  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  കേമ്പനനി  
ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

3. ഇകഫഭാ കടഭാക്കനികയഭാ ജനറല ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

4. കചേഭാളമണ്ഡലലാം എലാം.എസസ്റ്റ്. ജനറല ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

5. ടഭാറ-എ.ഐ.ജനി. ജനറല ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

6. ഫന്യൂചര് ജനറല ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

7. റനിലയനസസ്റ്റ് ജനറല ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

8. ബജഭാജസ്റ്റ് അലയനസസ്റ്റ് ജനറല ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

9. എസസ്റ്റ്.ബനി.ഐ. ജനറല ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

10.യൂണനികവെഴല കസഭാലാംകപഭാ ജനറല ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

എന്നഭാല  2016-17  ഖഭാരനിഫസ്റ്റ്  സതീസണനില  പ്രസ്തുത  പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിരുന്നനില.   2016-17 റഭാബനി  സതീസണനില  സസ്വകേഭാരല  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
കേമ്പനനികേളഭാരുലാംതവന്ന പവങടുത്തനില.
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(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  സര്ക്കഭാര്  1,05,98,025.3  രൂപ
സര്ക്കഭാര് ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരമുള പ്രതീമനിയലാം ഇനത്തനില കശഖരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നഷപരനിഹഭാര ഇനത്തനില 2478 കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് 1,59,87,097 രൂപ നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) വെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 2016-17 ഖഭാരനിഫസ്റ്റ് സതീസണനില പ്രധഭാന മനനി ഫസല
ബതീമ  കയഭാജന  പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിരുന്നനില.   2016-17  റഭാബനി  സതീസണനില
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവെനിച  കേര്ഷകേരുവട
അകപക്ഷകേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുലാം വചേയ്യുന.  ടനി അകപക്ഷയനില തതീര്പഭാക്കനി നഷ
പരനിഹഭാര തുകേകേള നലകുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കേര്ഷകേ വപനഷന
28 (1367) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  കേര്ഷകേ  വപനഷന
ലഭനിക്കുന്നവെരുവട എണലാം പഞഭായത്തസ്റ്റ് തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വപനഷന ഏതുമഭാസലാം വെവര വകേഭാടുത്തുവവെന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. നനനികയഭാടസ്റ്റ്-81

2. കേലറ -58

3. പുലമ്പഭാറ -211

4. പഭാകങ്ങഭാടസ്റ്റ് -72

5. വപരനിങ്ങമല – 145

6. വനലനഭാടസ്റ്റ് - 244

7. വെഭാമനപുരലാം - 175

8. പനവൂര് - 186

9. ആനഭാടസ്റ്റ് - 95

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  വെഭാമനപുരലാം  കബഭാക്കനില  വനലനഭാടസ്റ്റ്,  വെഭാമനപുരലാം  എന്നതീ  കൃഷനി
ഭവെനുകേളക്കസ്റ്റ്  2016  നവെലാംബര്  വെവരയുലാം  ബഭാക്കനി  അഞസ്റ്റ്  കൃഷനി  ഭവെനുകേളക്കസ്റ്റ്
ഒകകഭാബര് 2016 വെവരയുലാം വപനഷന വെനിതരണലാം വചേയ്തു.  വനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ് കബഭാക്കനിവല
പനവൂര്  കൃഷനി  ഭവെനസ്റ്റ്  2016  ഡനിസലാംബര്  വെവരയുലാം  ആനഭാടസ്റ്റ്  കൃഷനി  ഭവെനസ്റ്റ്  2016
ഒകകഭാബര് വെവരയുലാം വെനിതരണലാം വചേയ്തു.

കേയ്പഭാടസ്റ്റ്  കൃഷനി
29 (1368) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

നബഭാര്ഡനിവന്റെ  RIDF  XXI  സതീമനില  ഉളവപടുത്തനി  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിൽ
കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിവല  ഏകഴഭാലാം,  പട്ടുവെലാം,  വചേറുകുന്നസ്റ്റ്,  കേണപുരലാം  എന്നതീ
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  കേയ്പഭാടസ്റ്റ്  കൃഷനി  അഭനിവൃദനിവപടുത്തുന്നതനിനുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളുവട  നനിലവെനിലുളള
നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിവല കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനിവല ഏകഴഭാലാം,  പട്ടുവെലാം,  വചേറുകുന്നസ്റ്റ്,
കേണപുരലാം  എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനിവല  കേയ്പഭാടസ്റ്റ്  കൃഷനി  അഭനിവൃദനിവപടുത്തുന്നതനിനുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  നബഭാര്ഡനിവന്റെ  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  XXI  സതീമനില
ഉളവപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ  പ്രവൃത്തനിയുവട  വടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില  കേണപുരലാം  പഞഭായത്തനിവല  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിചനിരുനവവെങനിലുലാം  കേഭാലവെര്ഷലാംകേഭാരണലാം  ഇകപഭാള  നനിര്ത്തനി
വെചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പട്ടുവെലാം പഞഭായത്തനിവല പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് കേരഭാര് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  പദതനികേള  കേഭാലവെര്ഷലാം  കേഴനിഞഭാല  പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   സലലാം
ഉടമയുമഭായനി  കകേസസ്റ്റ്  നനിലവെനിലുളതനിനഭാല  ഏകഴഭാലാം  പഞഭായത്തനിവല  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന  സഭാധനിചനിടനില.   വചേറുകുന്നസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനിവല  പ്രവൃത്തനികേള  റതീ-
വടണര് വചേയസ്റ്റ് വസലക്ഷന കനഭാടതീസസ്റ്റ് കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നഭാളനികകേര കൃഷനി വെനികേസനലാം
30 (1369) കഡഭാ  .   എലാം  .   വകേ  .   മുനതീര്  :
   ശതീ  .   വകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി  :

ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല  :
ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ) നഭാളനികകേര കൃഷനി വെനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് 2016-17 വെര്ഷലാം ആസൂത്രണലാം വചേയ്തു
നടപഭാക്കനിയ പദതനികേളുവട വെനിശദവെനിവെരലാം നലഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനികകേര  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  ഇടവെനിളയഭായനി  പചക്കറനി  കൃഷനിവചേയ്യുന്ന പദതനി
ഇകതഭാവടഭാപലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനിൽ  അതുമൂലലാം  ഉണഭായനിട്ടുളള  കനടങ്ങള വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  വെര്ഷലാം സമഗ നഭാളനികകേര കൃഷനി വെനികേസനത്തനിനഭായനി കസര്
അടനിസഭാനത്തനില കകേരഗഭാമലാം എന്ന സലാംസഭാനഭാവെനിഷ്കൃത പദതനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനി.  500 വഹകര് വെതീതലാം കകേരകൃഷനി വെനിസ്തൃതനിയുള 30
കകേരഗഭാമങ്ങള  പുതുതഭായനി  വതരവഞടുത്തസ്റ്റ്  59  ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്
പ്രകദശങ്ങളനിലഭായനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  3803.7726  ലക്ഷലാം  രൂപ
പദതനിക്കഭായനി വചേലവെനിടുകേയുമുണഭായനി.  പ്രസ്തുത പദതനിയനിലൂവട തടലാം തുറക്കല, കേള
നനിയനണലാം, പുതയനിടല, വതഭാണടുക്കല, കുമ്മേഭായ വെസ്തുക്കള, മഗതീഷലലാം സളകഫറസ്റ്റ്,
ലജവെവെളങ്ങള,  ജതീവെഭാണുവെളലാം,  സസല  സലാംരക്ഷണ  വെസ്തുക്കള  ഇവെ  നലകുകേ,
ഇടവെനിള  കൃഷനി,  കരഭാഗബഭാധനിതമഭായനി  ഉലപഭാദന  ക്ഷമത  കുറഞ  വതങ്ങുകേള
വവെടനിമഭാറനി  പുതനിയ  വതങ്ങനിന  ലതകേള  നടുകേ  തുടങ്ങനിയ  സലാംകയഭാജനിത  വെനിള
പരനിപഭാലന മുറകേള 11977.973 വഹകര് കൃഷനി സലത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.
കൂടഭാവത  1240.75816  വഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്  ജലകസചേന  സമൗകേരലങ്ങള
വെര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  3828  വതങ്ങുകേയറ  യനങ്ങള  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുകേയുലാം
454 ലജവെവെള യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുകേയുലാം പ്രഭാകദശനികേമഭായ ആവെശലങ്ങളക്കഭായനി
14  വതങ്ങനിന  ലത  നഴറനികേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്
അടനിസഭാനത്തനില കൂടഭായ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം മൂലല വെര്ദനിത സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം
പഞഭായത്തുതല  കകേരസമനിതനികേള/വസഭാലസറനികേളക്കസ്റ്റ്  281.54482  ലക്ഷലാം
രൂപയുവട സഹഭായലാം നലകുകേയുമുണഭായനി.

(ബനി &സനി)  ഇല.   2016-17  വെര്ഷലാം  7160.38  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബജറസ്റ്റ്
വെനിഹനിതമഭായനി  വെകേയനിരുത്തനി  ''സമഗ  പചക്കറനികൃഷനി  വെനികേസന  പദതനി''  എന്ന
കപരനില  ബൃഹത്തഭായ  ഒരു പദതനി  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
ആനുകൂലലലാം നലകുന്നതനിനഭാല കകേരഗഭാമലാം പദതനിയനില വതങ്ങനിവന്റെ ഇടവെനിളയഭായനി
കേനിഴങ്ങസ്റ്റ് വെര്ഗ്ഗങ്ങള,  വെഭാഴ,  ഇഞനി,  മഞള മുതലഭായ ഇടവെനിളകേളക്കഭാണസ്റ്റ് കൂടുതല
പ്രഭാമുഖലലാം നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
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വെനിഷരഹനിത നഭാടന പചക്കറനികേള
31 (1370) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ്  : 

ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജന്ദ്രന  : 
ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി  : 
ശതീ  .    കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വെനിഷരഹനിത  നഭാടന  പചക്കറനികേള  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സുലഭമഭായനി

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 'കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്' എന്ന കപരനില നല കൃഷനി മുറകേള പഭാലനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്
ഉലഭാദനിപനിച  വെനിഷരഹനിത  ഉലപന്നങ്ങള  വെനിപണനിയനിവലത്തനിക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ  പചക്കറനികേള  ജനങ്ങള  സസ്വയലാം
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  'ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചക്കറനി'  എന്ന  പദതനി
ആവെനിഷ് ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേര്ഷകേരുവട ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് കേകമ്പഭാളവെനിലകയക്കഭാള ഉയര്ന്ന വെനില
നലകേനി  കശഖരനിചസ്റ്റ്  കഹഭാര്ടനി  കകേഭാര്പസ്റ്റ്  വെഴനി  വപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്നലഭായവെനിലയസ്റ്റ്
നലകുന്നതനിനസ്റ്റ് എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനിഷരഹനിത  നഭാടന  പചക്കറനികേള  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സുലഭമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  10  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  വെനിവെനിധ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സര്ക്കഭാര് വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൃഷനി ഭവെന തലത്തനില ലജവെ
കസറുകേള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  ലജവെകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹന പ്രവെര്ത്തനലാം നടത്തനിവെരുന.
കസര്  അടനിസഭാനത്തനില  ഘടലാംഘടമഭായനി  ലജവെകൃഷനി  വെലഭാപനലാം
സഭാദലമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   ലജവെകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവെനില
155 കസറുകേളക്കഭായനി 116 ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹഭായമഭായനി നലകുന.

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ''കസഫസ്റ്റ് റ്റു ഈറസ്റ്റ്''  പദതനി പ്രകേഭാരലാം വവെളഭായണനി
കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിവല കേതീടനഭാശനിനനി അവെശനിഷ വെനിഷഭാലാംശ പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബസ്റ്റ്
മുകഖന മഭാര്ക്കറനില നനിനലാം പഴലാം,  പചക്കറനി സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചസ്റ്റ് കേതീടനഭാശനിനനി
അവെശനിഷ  വെനിഷഭാലാംശ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം
3 മഭാസത്തനിവലഭാരനിക്കല പരസലവപടുത്തുനണസ്റ്റ്.
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കേര്ഷകേരുവട ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് മതനിയഭായ വെനില ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിലവെനില 65
ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  പുതുതഭായനി  150  ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേളകൂടനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പദതനിയുണസ്റ്റ്.   ഉത്തമ  കൃഷനി  മുറകേള  പഭാലനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാര്ഷനികേ  ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  20%  അധനികേ  വെനില  ഇകക്കഭാ
കഷഭാപ്പുകേള വെഴനി വെനിപണനലാം വചേയ്യുകമ്പഭാള കേര്ഷകേനസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ പചക്കറനി വെനികേസന പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തനി വെതീട്ടുവെളപനിവല പചക്കറനി കൃഷനിക്കഭായനി വെനിത്തുകേള, ലതകേള, ലതകേള
നട്ടുപനിടനിപനിച  കഗഭാ  ബഭാഗുകേള  എന്നനിവെ  നലകുന.  സലാംസഭാനവത്ത  63  ലക്ഷലാം
കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഈ പദതനിയുവട ഗുണഫലലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വെതീട്ടുവെളപനില കൃഷനി വചേയഭാനഭായനി സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേള മുകഖനയുലാം കേര്ഷകേര്
മുകഖനയുലാം പചക്കറനി വെനിത്തുകേള അടങ്ങനിയ 40 ലക്ഷലാം പചക്കറനി വെനിത്തു പഭായറ്റുകേള,
45.45  ലക്ഷലാം പചക്കറനി ലതകേള എന്നനിവെ വെനിതരണലാം വചേയ്തുകേഴനിഞ്ഞു.  വെനിവെനിധ
മഭാധലമങ്ങള  മുകഖനയുലാം  സന്നദ സലാംഘടനകേള മുകഖനയുലാം  17  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി
വെനിത്തു  പഭായറ്റുകേളുവട  വെനിതരണലാം  ഇകപഭാള  നടനവെരുന.   പചക്കറനി  ലതകേള
നട്ടുപനിടനിപനിച  37,000  കഗഭാ ബഭാഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളുവട വെനിതരണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.
കൂടഭാവത  മുന വെര്ഷങ്ങളനില നലകേനിയ കഗഭാ  ബഭാഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളനില  വെതീണ്ടുലാം കൃഷനി
വചേയഭാനഭായനി വെനിത്തസ്റ്റ്,  ലതകേള മറസ്റ്റ് ഉലപഭാദന ഉപഭാധനികേള എന്നനിവെയുലാം നലകുന.
വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.,  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മകസന,  അകഗഭാ-സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  വസന്റെര്,  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  മഭാധലമങ്ങള,
കുടുലാംബശതീ  തുടങ്ങനിയവെരുവട  സലാംയുക്ത  സഹകേരണകത്തഭാവടയഭാണസ്റ്റ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

പദതനിയുവട  പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേളുവട  ചുമതല  ഫഭാലാം  ഇനഫര്കമഷന
ബന്യൂകറഭാ  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന.   ഈ  പദതനിയുവട  പ്രചേരണഭാര്തലാം  ഒരു  'കസഭാഗന'
തയഭാറഭാക്കനി,  അകതഭാവടഭാപലാം  മനനിമഭാര്,  വസലനിബനിറതീസസ്റ്റ്,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള
എന്നനിവെരുവട  പ്രസ്തഭാവെനകേകളഭാടുകൂടനിയ  ശബ്ദകരഖ  ഉളടക്കലാം  വചേയസ്റ്റ്  കറഡനികയഭാ
ഉളവപവടയുള മഭാധലമങ്ങള വെഴനി സലാംകപ്രക്ഷണലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേവെഴനി  ഏകേകദശലാം  25000-കത്തഭാളലാം  വഹകര്
സലത്തസ്റ്റ്  പചക്കറനി  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം  ഏകേകദശലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  ടകണഭാളലാം
പചക്കറനി അധനികേമഭായനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുവെഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.
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ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചക്കറനി  പദതനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഏറവലാം  നല പചക്കറനികത്തഭാടലാം  ഒരുക്കുന്ന വെതീടമ്മേമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ജനിലഭാതലത്തനില  ഒനലാം
രണ്ടുലാം മൂനലാം സഭാനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് യഥഭാകമലാം  15,000  രൂപ, 7,500 രൂപ, 5,000  രൂപ
എന്നനിങ്ങവനയുലാം സലാംസഭാനതലത്തനില യഥഭാകമലാം  1,00,000  രൂപ, 50,000  രൂപ,
25,000  രൂപയുലാം  അവെഭാര്ഡഭായനി  നലകുന.   ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ്  5  ഇനലാം
പചക്കറനികേവളങനിലുലാം  കൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  വെതീടമ്മേമഭാവരയഭാണസ്റ്റ്  അവെഭാര്ഡനിനഭായനി
പരനിഗണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി 5.6 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കേര്ഷകേരുവട പചക്കറനി ഉലപന്നങ്ങള ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  10  ശതമഭാനലാം
ഉയര്ന്ന വെനില നലകേനി കശഖരനിക്കുവെഭാനുലാം ഓണസമൃദനി 2017 പദതനി വെഴനി കേകമ്പഭാള
വെനിലവയക്കഭാള  30  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  വെനിലക്കുറവെനില  നലകുവെഭാനുലാം  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   1500-ഓളലാം  സഭാളുകേളനില  മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  ഈ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലുള  സഭാളുകേള,
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ  സഭാളുകേള,  വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.യുവട  സഭാളുകേള  എന്നനിവെ
വെഴനിയഭാണസ്റ്റ് പദതനി നടപഭാക്കുവെഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

റബര് കേര്ഷകേരുവട പ്രശ്നങ്ങള
32 (1371) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

റബര്  കേര്ഷകേരുവട  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില
നനിനലാം പ്രകതലകേ സഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന
സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

റബര്  വെനിലസനിരതഭാ  പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം
ആവെശലവപട്ടുവകേഭാണ്ടു  സലാംസഭാന  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനി  കകേന്ദ്ര  ധനകേഭാരല
വെകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  റബറനിവന്റെ  തഭാങ്ങുവെനില
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കണവമന്നസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
നനിയമസഭ പ്രകമയത്തനിലൂവടയുലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മഭാകങഭാ ഹബനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം
33 (1372) ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേഴനിഞ  സലാംസഭാന  ബജറനില  പ്രഖലഭാപനിച  വനന്മേഭാറ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  മഭാകങഭാഹബനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന,  കകേരള പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിവല പ്രമുഖ

മഭാവെസ്റ്റ്   കൃഷനി  കമഖലയുവട  വെനികേസനലാം  (വെനിളവെനിസ്തൃതനി  മുതല  വെനിപണനലാം  വെവര)

ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഒരു  സമഗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന  ലക്ഷലമനിടുന.   കകേന്ദ്ര

പദതനിയഭായ രഭാഷ്ട്രതീയ കൃഷനി വെനികേഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന പദതനിയനിലൂവട ഇതനിനഭായനി ഫണസ്റ്റ്

കേവണത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലജവെകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

34 (1373) ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  ലജവെ  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ഏവതങനിലുലാം പദതനികേള ആവെനിഷരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില പദതനി

പ്രകേഭാരലാം  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  ലജവെ  കൃഷനിക്കഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം

ലഭലമഭാക്കുനകണഭാ  എനലാം  ആയതനികലക്കഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണ

നടപടനികേള എവന്തെഭാവക്കയഭാവണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലജവെകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്

നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള എവന്തെഭാവക്കയഭാവണനലാം ആയതനികലക്കഭായനി എത്ര തുകേ

വചേലവെഴനിചനിട്ടുവണനലാം ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സ്കൂളുകേളനില  പചക്കറനി  കൃഷനി

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പചക്കറനി വെനികേസന പദതനി  -  2017-18-ലുളവപടുത്തനി

വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  വെതീട്ടുവെളപനിലുലാം  സ്കൂള  വെളപനിലുലാം  കൃഷനി  വചേയ്യുവെഭാന  സഹഭായലാം

നലകുനണസ്റ്റ്.   ഇതനിനുകവെണ അകപക്ഷകേള സ്കൂള കമധഭാവെനി  മുഖഭാന്തെനിരലാം അതഭാതസ്റ്റ്

കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്/കൃഷനി അസനിസന്റെസ്റ്റ് ഡയറകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലജവെ  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി  2016-17-ല  നടപനിലഭാക്കനിയ

സലാംസഭാനഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേളുലാം ആയതനികലക്കഭായനി വചേലവെഴനിച തുകേ സലാംബനനിച

വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:
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1. കസര് അടനിസഭാനത്തനിലുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള - 305.6099 ലക്ഷലാം രൂപ

ലജവെവെള നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറസ്റ്റ് - 182.50 ലക്ഷലാം രൂപ

2. ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള - 70 ലക്ഷലാം രൂപ

ലജവെ ഉലപന്നങ്ങളുവട കനരനിട്ടുള വെനിപണനലാം - 54 ലക്ഷലാം രൂപ

3. ലജവെ കേഭാര്ഷനികേ മണ്ഡല അവെഭാര്ഡുകേള  - 123 ലക്ഷലാം രൂപ

നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  10  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  വെനിവെനിധ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

1. കസര് അടനിസഭാനത്തനിലുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

നനിലവെനില  155  കസറുകേളക്കഭായനി  116  ലക്ഷലാം  രൂപ
ധനസഹഭായമഭായനി നലകുന.

2.  ലജവെകേഭാര്ഷനികേ മണ്ഡല അവെഭാര്ഡുകേള

ഈ ഇനത്തനില നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം  123  ലക്ഷലാം രൂപ
മഭാറനി വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

3.  കസഫസ്റ്റ് റ്റു ഈറസ്റ്റ്      

25 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ്റ്റ് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

4. ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള

300 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ്റ്റ് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

കൃഷനികയഭാഗലമഭായ തരനിശു ഭൂമനി

35 (1374) ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 46 ലക്ഷലാം ടണ് അരനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന 15  ലക്ഷലാം വഹകര് കൃഷനിഭൂമനി
കവെണവമന്നനിരനിവക്ക ഇകപഭാള കകേരളത്തനില ഒകന്നമുക്കഭാല ലക്ഷലാം വഹകര് കൃഷനിഭൂമനി
മഭാത്രമഭാണുളവതന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ ജനിലകേളനിവല
കൃഷനികയഭാഗലമഭായ തരനിശു ഭൂമനി എത്രവയന്നസ്റ്റ് പറയഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിവല
കൃഷനികയഭാഗലമഭായ തരനിശു ഭൂമനിയുവട കേണക്കസ്റ്റ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന: 

കകേഭാടയലാം 1835.31 വഹകര്

ആലപ്പുഴ 3976 വഹകര്

തൃശ്ശൂര് 3902 വഹകര്

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 4681.22 വഹകര്

കേഭാര്ഷനികേ സമനിതനി രൂപതീകേരണലാം

36 (1375) ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന  :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  സമനിതനികേളനില  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സമനിതനികേളുവട  രൂപതീകേരണലാംവെഴനി  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയസ്റ്റ്
ഉണഭാകേഭാവന്ന പുകരഭാഗതനി വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി പദതനി

37 (1376) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി എന്ന പദതനി വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി പചക്കറനി വെനിത്തുകേള വെനിതരണലാം വചേയ്തു കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനസ്റ്റ്  ഏവതലഭാലാം  ഏജനസനികേവളയഭാണസ്റ്റ്
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  കേര്ഷകേരനിലനനിന്നസ്റ്റ്  എത്ര  ടണ്  പചക്കറനി  കശഖരനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്
പദതനി ലക്ഷലമനിടുന്നവതനലാം ഇവെ കശഖരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏവതലഭാലാം  ഏജനസനികേവള
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുവണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 121

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  വെനിഷരഹനിതമഭായ  പചക്കറനി  വെതീട്ടുവെളപനില  നനിനതവന്ന
ലഭലമഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചസ്റ്റ്   'ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു മുറലാം  പചക്കറനി'  എന്ന പദതനി കൃഷനി
വെകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന.

ഇതനിനഭായനി കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ പചക്കറനി വെനികേസന പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി
വെതീട്ടുവെളപനിവല  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭായനി  വെനിത്തുകേള,  ലതകേള,  ലതകേള
നട്ടുപനിടനിപനിച  കഗഭാബഭാഗുകേള  എന്നനിവെ  നലകുന.   സലാംസഭാനവത്ത  63  ലക്ഷലാം
കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഈ പദതനിയുവട ഗുണഫലലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വെതീട്ടുവെളപനില കൃഷനി വചേയഭാനഭായനി സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേള മുകഖനയുലാം കേര്ഷകേര്
മുകഖനയുലാം  10  രൂപ വെനില വെരുന്ന അഞനിനലാം പചക്കറനി വെനിത്തുകേള അടങ്ങനിയ  40
ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  വെനിത്തു  പഭായറ്റുകേള,  45.45  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  ലതകേള
എന്നനിവെയുവട  വെനിതരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞു.   വെനിത്തു  പഭായറ്റുകേള
വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.-യഭാണസ്റ്റ്  നലകുന്നതസ്റ്റ്.   ഇതനികലക്കഭായനി  500  ലക്ഷലാം  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  വെനിവെനിധ മഭാധലമങ്ങള മുകഖനയുലാം സന്നദ സലാംഘടനകേള
മുകഖനയുലാം  17  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  വെനിത്തു  പഭായറ്റുകേളുവട  വെനിതരണലാം  നടനവെരുന.
ഇതനിനഭായനി  170  ലക്ഷലാം  രൂപ  നതീക്കനിവെചനിരനിക്കുന.   പചക്കറനി  ലതകേള
നട്ടുപനിടനിപനിച  37000   ബഭാഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളുവട  വെനിതരണലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.
ഇതനിനുകവെണനി  555  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെകേവകേഭാളനിചനിരനിക്കുന.   കൂടഭാവത  മുന
വെര്ഷങ്ങളനില  നലകേനിയ  75000  കഗഭാബഭാഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളനില  വെതീണ്ടുലാം  കൃഷനി
വചേയഭാനഭായനി വെനിത്തസ്റ്റ്, ലതകേള, മറസ്റ്റ് ഉലപഭാദന ഉപഭാധനികേള എന്നനിവെയുലാം നലകുന.
ഇതനികലക്കഭായനി 150 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവെഴനി  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  വെതീടനിലുലാം
സസ്വന്തെമഭായനി  കൃഷനി  വചേയ്വതടുത്ത  പചക്കറനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന  കേഴനിയുലാം.
വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.,  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മകസന,  അകഗഭാ-സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  വസന്റെര്,  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  മഭാധലമങ്ങള,
കുടുലാംബശതീ  തുടങ്ങനിയ  എലഭാവെരുവടയുലാം  സലാംയുക്ത  സഹകേരണകത്തഭാവട  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

പദതനിയുവട  പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനികേളുവട  ചുമതല  ഫഭാലാം  ഇനഫര്കമഷന
ബന്യൂകറഭാ  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന.   ഈ  പദതനിയുവട  പ്രചേരണഭാര്തലാം  ഒരു   'കസഭാഗന'
തയഭാറഭാക്കനി  ഇതനികനഭാവടഭാപലാം  മനനിമഭാര്,  വസലനിബനിറതീസസ്റ്റ്,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള
എന്നനിവെരുവട  പ്രസ്തഭാവെനകേകളഭാടുകൂടനിയ  ശബ്ദകരഖ  ഉളടക്കലാം  വചേയസ്റ്റ്  കറഡനികയഭാ,
എഫസ്റ്റ്.എലാം.  കറഡനികയഭാ,  വറയനിലകവെ  ജനിലാംഗനിളസസ്റ്റ്  മുതലഭായ  മഭാധലമങ്ങള  വെഴനി
സലാംകപ്രക്ഷണലാം  വചേയസ്റ്റ്  പദതനിക്കസ്റ്റ്  പ്രചേഭാരണലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത  പ്രമുഖ
പത്രമഭാധലമങ്ങള വെഴനിയുലാം വെനിപുലമഭായ പ്രചേഭാരണലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  
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(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  അഞസ്റ്റ്  ഇനലാം  പചക്കറനി  വെനിത്തുകേള  അടങ്ങുന്ന  പഭായറ്റുകേള
തയഭാറഭാക്കനിയതസ്റ്റ് വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.-യഭാണസ്റ്റ്. പചക്കറനി ലതകേള, കഗഭാബഭാഗുകേള
എന്നനിവെ  പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനിയനിലുള  നഴറനികേള,  സര്ക്കഭാര്  ഫഭാമുകേള,
അകഗഭാ സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  വസന്റെറുകേള,  കേര്മ്മേകസന എന്നതീ ഏജനസനികേള തയഭാറഭാക്കനി
നലകുന.

(ഡനി)  ഏകേകദശലാം  25000-കത്തഭാളലാം  വഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്  പചക്കറനി  കൃഷനി
വെലഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം ഏകേകദശലാം  1  ലക്ഷലാം ടകണഭാളലാം  പചക്കറനി  അധനികേമഭായനി  ഒന്നഭാലാം
സതീസണനില ഉലപഭാദനിപനിക്കുവെഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.  കൃഷനി വെകുപനിവന്റെയുലാം അനുബന
സഭാപനങ്ങളുവടതുമഭായനി  1500-ലധനികേലാം  പചക്കറനി  വെനിപണനികേള  ഈ  വെരുന്ന
ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുവെഭാന  ലക്ഷലമനിടുന.  ഇതനിനഭാവെശലമഭായനി  വെരുന്ന
6000-കത്തഭാളലാം ടണ് പചക്കറനികേള കകേരളത്തനിവല കേര്ഷകേരനില നനിനലാം മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്
വെനിലവയക്കഭാള  10  ശതമഭാനലാം  അധനികേലാം  നലകേനി  സലാംഭരനിക്കുലാം.  കേഭാന്തെല്ലൂര്,  വെടവെട
പഞഭായത്തുകേളനില  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  ശതീതകേഭാല  പചക്കറനികേള  മുഴുവെനുലാം
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേഭാര്ഷനികേ വെനില നനിര്ണയ കേമ്മേതീഷന
38 (1377) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   വകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന:
ശതീ   .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  നഭാണലവെനിളകേളുവട  വെനിലത്തകേര്ചമൂലവലാം  കേടബഭാധലത  കേഭാരണവലാം

കേര്ഷകേര് അനുഭവെനിക്കുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെനിളകേളക്കസ്റ്റ് ഉലഭാദന വചേലവെസ്റ്റ് കപഭാലുലാം ലഭലമലഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില
ഉലഭാദന വചേലവലാം  50  ശതമഭാനലാം  ലഭാഭവലാം  ഉറപഭാക്കഭാന കേര്ഷകേ പ്രതനിനനിധനികേവള
ഉളവപടുത്തനി കേഭാര്ഷനികേ വെനില നനിര്ണയ കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പഞഭാബസ്റ്റ്, കേര്ണഭാടകേ ഉളവപവടയുള പല സലാംസഭാനങ്ങളുലാം കേഭാര്ഷനികേ
കേടങ്ങള  എഴുതനിത്തളനിയതസ്റ്റ്  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനവത്ത  കേര്ഷകേരുവട  രണസ്റ്റ്
ലക്ഷലാംവെവരയുള കേഭാര്ഷനികേ കേടങ്ങള എഴുതനിത്തളന്ന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) ഇക്കഭാരലലാം തലക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

കേഭാര്ഷനികേ വെനിള ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

39 (1378)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഏവതലഭാലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിളകേവളയഭാണസ്റ്റ്  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  നഭാളനിതുവെവരയഭായനി
പ്രസ്തുത പദതനിപ്രകേഭാരലാം എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ് എന്തു തുകേ ആനുകൂലലമഭായനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;
ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  സലാംസഭാനവത്ത  കൂടുതല  വെനിളകേവള
ഉളവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  വെര്ദനിപനിച്ചു  നലകുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിവല
പ്രധഭാനവപട  25  കേഭാര്ഷനികേ വെനിളകേളഭായ വതങ്ങസ്റ്റ്,  വെഭാഴ,  റബര്,  കുരുമുളകേസ്റ്റ്,  കേമുകേസ്റ്റ്,
ഏലലാം,  കേശുമഭാവെസ്റ്റ്,  ലകേതചക്ക,  കേഭാപനി,  ഇഞനി,  കതയനില,  മരചതീനനി,  മഞള,
വകേഭാകക്കഭാ, നനിലക്കടല, എളസ്റ്റ്, പചക്കറനി, ജഭാതനി, ഗഭാമ്പൂ, വവെറനില, പയറുവെര്ഗ്ഗങ്ങള,
കേനിഴങ്ങുവെര്ഗ്ഗങ്ങള  (കചേന,  മധുരക്കനിഴങ്ങസ്റ്റ്),  കേരനിമ്പസ്റ്റ്,  പുകേയനില,  വനലസ്റ്റ് ല്ല്  എന്നതീ
വെനിളകേവള ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം *ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ  പ്രധഭാനവപട  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിളകേളക്കുലാം
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവെരുത്തനിയുലാം  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  വെര്ദനിപനിച്ചുലാം
സലാംസഭാന വെനിള ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി പുനരഭാവെനിഷരനിചസ്റ്റ് 22-3-2017 തതീയതനിയനില
ഉത്തരവെസ്റ്റ് പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  21  വെര്ഷത്തനിനുകശഷലാം ഇകപഭാഴഭാണസ്റ്റ് ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  വെര്ദനിപനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   പുതുക്കനിയതു  പ്രകേഭാരലാം  ഇരടനി  മുതല
13 ഇരടനിവെവരയഭാണസ്റ്റ്.  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ വെര്ദനിപനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പൂകളങര ചേഭാലനി സലാംരക്ഷണലാം
40 (1379) ശതീ  .    പനി  .   ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഒളവെണ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല  പൂകളങര  ചേഭാലനി  സലാംരക്ഷണലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
സനി.ഡബന.ആര്.ഡനി.എമ്മുലാം,  വകേ.എല.ഡനി.സനി.യുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ
പദതനികരഖ നടപനില വെരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച്ചു വെരുന്ന നടപടനികേള എവന്തെലഭാലാം;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഒളവെണ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല  പൂകളങര  ചേഭാലനി  നവെതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ധനസഹഭായകത്തഭാവടയുള  RIDF  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

കേഭാര്ഷനികേ നഷലാം സലാംഭവെനിചവെര്ക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം

41 (1380) ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2012  മുതല  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭവലാം  വെരളചയുലാംമൂലലാം  കേഭാര്ഷനികേ  നഷലാം
സലാംഭവെനിചവെര്ക്കസ്റ്റ്  വെകുപനിലനനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  കനരനിടുന്ന
ബുദനിമുടസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിളകേളുവട  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ  നലകേനി,
ആനുകൂലലത്തനിനഭായനി  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നവെര്ക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇത്തരത്തനില  വെനകതഭാതനില  കൃഷനിനഭാശലാം
സലാംഭവെനിചവെരുവട കേഭാര്ഷനികേ കേടലാം എഴുതനിത്തളളുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സർക്കഭാർ  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില  ആവെനിഷരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയ
വെനിപവെകേരമഭായ  പദതനികേള  എവന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  അവെ  വെനിജയകേരമഭാകണഭാവയന
വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)  2012-13  മുതല  2016-17  വെവര  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ
നനിധനിയനിലനനിനലാം 103.39 കകേഭാടനി രൂപയുവടയുലാം കൃഷനി വെകുപസ്റ്റ് മുകഖന 58.26 കകേഭാടനി
രൂപയുവടയുലാം ധനസഹഭായലാം കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇനനി സലാംസഭാന ദുരന്തെ
പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില നനിനലാം  44.83  കകേഭാടനി രൂപയുവടയുലാം കൃഷനി വെകുപസ്റ്റ് മുകഖന
28.46 കകേഭാടനി രൂപയുവടയുലാം ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുവെഭാനുണസ്റ്റ്.  ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കനി
കുടനിശനികേ ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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(ബനി)  കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവെനിച കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം അകപക്ഷകേള സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ്
മുനഗണനഭാകമലാം  അനുസരനിചസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നലകുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.   കേഭാര്ഷനികേ  കേടലാം  എഴുതനിത്തളന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനില ഇല.

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില  നടപനിലഭാക്കനിയ  പ്രധഭാന
പദതനികേള തഭാവഴപറയുന്നവെയഭാണസ്റ്റ്:

1. തരനിശുനനില  കൃഷനി  വെനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2372  വഹകര്
തരനിശുനനിലത്തസ്റ്റ്  വനലകൃഷനി  പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കനി.   വമത്രഭാന  കേഭായല,
ആറന്മുള  പ്രകദശലാം  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  തരനിശുകേനിടന്ന
വനലപഭാടങ്ങളനില വനല കൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിച്ചു.

2. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി വചേയനിരുന്ന 88.4  വഹകര് വനലപഭാടങ്ങളനില ഇരുപ്പൂ കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കനി.

3. സുരക്ഷനിത  പചക്കറനി  ഉലപഭാദനലാം  കൂടുതല  പ്രചേഭാരണകത്തഭാവടയുലാം
ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാവടയുലാം നടപനിലഭാക്കനി.

4. നല  കേഭാര്ഷനികേ  മുറകേള  അവെലലാംബനിചസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലുലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
കേഭാര്ഷനികേ  ഉലപന്നങ്ങള  കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്  എന്ന  ബഭാനഡസ്റ്റ്
നഭാമത്തനില പുറത്തനിറക്കനി

5. ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഓണസമൃദനി  എന്ന  കപരനില  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
പഴലാം,  പചക്കറനി വെനിപണനികേള നടത്തുകേയുലാം കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  10  മുതല  20
ശതമഭാനലാം വെവര കൂടുതല വെനില നലകേനി ഉലപന്നങ്ങള സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് വെനിപണനി വെനിലയനിലനനിനലാം 30% കൂറഞ നനിരക്കനില
അവെ ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം വചേയ്തു.

6. കനിസ്തുമസസ്റ്റ്, ഈസര്, വെനിഷു എന്നതീ ഉത്സവെങ്ങകളഭാടനുബനനിച്ചുലാം പചക്കറനി
ചേന്തെകേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.

7. കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
തസ്വരനിതവപടുത്തനി

8. കേര്ഷകേ  വപനഷന  പ്രതനിമഭാസലാം  600  രൂപയനില  നനിനലാം  1000
രൂപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തനി

9. കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗവത്ത സമഗവലാം സുസനിരവമഭായ വെനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി
ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി 'സുജലലാം സുഫലലാം'  എന്ന കപരനില ആരലാംഭനിച്ചു.

ഈ പദതനികേവളലഭാലാം വെനിജയകേരമഭാവണനലാം വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേര്ഷകേരുവട വെരുമഭാനലാം ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനുള പദതനികേള
42  (1381) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  :

ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു  :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന  :
ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേർഷകേരുവട വെരുമഭാനലാം  2022-ഓവട ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കേഭാർഷനികകേഭാത്പന്നങ്ങളുവട  രഭാജലഭാന്തെര  വെനിപണനത്തനിനുലാം  വെനിപണനി
പരനിഷഭാരത്തനിനുമഭായനി കകേന്ദ്ര സർക്കഭാർ ഒരു കമഭാഡൽ നനിയമലാം വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതഭായനി
ശദയനിൽവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരളലാം  എ.പനി.എലാം.സനി.  നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കഭാത്തതനിനഭാൽ
ഇത്തരത്തനിലുളള  പദതനികേൾ  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  നഷവപടുവെഭാനുളള
സഭാധലതയുകണഭാ;

(സനി)  ഇതു  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലനനിന്നസ്റ്റ്  ലഭനിച  കേത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി  എന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാരനിവന്റെ  നനിർകദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  2022-ഓവട  കേർഷകേരുവട
വെരുമഭാനലാം ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലുളള പദതനികേൾ
എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ്റ്റ് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  APMC  നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല  പദതനികേവളഭാനലാം
സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  നഷമഭാകേഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  2016-17  ബജറനില പ്രഖലഭാപനിച  '' doubling farmers
income  by  2022''  എന്ന  പ്രഖലഭാപനലാം  നടപനിലവെരുത്തുന്നതുമഭായനി  ബനവപട
വെനിഷയത്തനില  സലാംസഭാനലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുവെഭാന  ലക്ഷലമനിടുന്ന  നയതനങ്ങവള
സലാംബനനിച  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ആവെശലവപട  പ്രകേഭാരലാം  കൃഷനി  വെകുപസ്റ്റ്
നനിശനിത  ഫഭാറത്തനില  നലകേനിയതസ്റ്റ്  അനുബനലാം*

ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേര്ഷകേ/കേര്ഷകേവത്തഭാഴനിലഭാളനി  വെരുമഭാനലാം  2022- ാാമഭാകണഭാവട
ഇരടനിയഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  സമഗ കേര്മ്മേ പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  ശനിപഭാര്ശ
സഹനിതലാം  കകേന്ദ്ര  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവെഷണ  കേമൗണ്സനിലനിനസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേളനിവലയുലാം  കൃഷനി  അനുബന  വെകുപ്പുകേളനിവലയുലാം
ബനവപട  ഉയര്ന്ന  ഉകദലഭാഗസവരയുലാം  സഭാപന  കമധഭാവെനികേവളയുലാം
ഉളവക്കഭാളനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ് ഒരു ഏകകേഭാപന സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  (സമനിതനിയുവട
ഘടന  അനുബനലാം* ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന).   പ്രസ്തുത  സമനിതനിയുവട
കനതൃതസ്വത്തനില  കേര്ഷകേരുവടയുലാം  കേര്ഷകേവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവടയുലാം  വെരുമഭാനലാം
അഞ്ചുവെര്ഷലാംവകേഭാണസ്റ്റ്  ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനുള  സമഗമഭായ  ഒരു  കേര്മ്മേ  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  2022-ഓവട  കേര്ഷകേരുവട
വെരുമഭാനലാം ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലുള പദതനികേള
ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. കൃഷനിവചലവെസ്റ്റ്  പരമഭാവെധനി  കുറചസ്റ്റ്  കേര്ഷകേവന്റെ  വെരുമഭാനലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന   ''കേഭാര്ഷനികേ  യനവെലക്കരണലാം''
(Submission on Agriculture Mechanisation)

2. കേഭാര്ഷനികേ ഉലപന്നങ്ങളുവട കവെകസജസ്റ്റ് പരമഭാവെധനി കുറചസ്റ്റ്  'കകേഭാളഡസ്റ്റ്
വചേയനിന'  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട  കൂടുതല  വെരുമഭാനലാം
ഉറപനിക്കുന്നതനിനഭായുള നഭാഷണല കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന പദതനി

3. കേഭാരലക്ഷമമഭായ ആധുനനികേ ജലകസചേന സലാംവെനിധഭാനങ്ങള.  സൂക്ഷ സ്റ്റ്മ
ജലകസചേനലാം  ഏര്വപടുത്തനി  ഉലപഭാദനവലാം  ഉലപഭാദനക്ഷമതയുലാം
ഉറപഭാക്കുന്ന PMKSY Micro Irrigation പദതനി

4. ഗുണകമന്മേയുള വെനിത്തസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിലൂവട ഉയര്ന്ന
ഉലപഭാദനവലാം  ഉലപഭാദനക്ഷമതയുലാം  ലകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായുള
submission on seeds and planting material പദതനി

5. കേഭാര്ഷനികേ  വെനിഭവെങ്ങളുവട  മൂലലവെര്ദനിത  ഉലപഭാദന  വെലവെസഭായലാം
ശക്തനിവപടുത്തുകേ.   ഇതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  അകഗഭാ
പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേഭാര്ഷനികേ വസനസസസ്റ്റ്
43 (1382)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടത്തനിവെരുന്ന  കേഭാര്ഷനികേ  വസനസസസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയുവട  വെനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  എത്രമഭാത്രലാം  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാവണന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  വസനസസനിലൂവട  ലഭലമഭാകുന്ന  വെനിവെരങ്ങള ഏവതലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1970-71  മുതല  5  വെര്ഷത്തനിവലഭാരനിക്കല  രഭാജലവത്ത  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയുവട  സമഗ  വെനികേസനലാം  അവെകലഭാകേനലാം  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ
കേഭാര്ഷനികേ വസനസസനിലനനിനലാം ലഭലമഭാകുന്ന വെനിവെരങ്ങള കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുവട
വെനികേസനത്തനിനഭായനി  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  അവെ
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം സഹഭായനിക്കുന.

(ബനി) കൃഷനി ഭൂമനിയുവട വെനിസ്തൃതനി, കേഭാര്ഷനികേ ഭൂവെനിനനികയഭാഗലാം, വെളര്ത്തുമൃഗങ്ങള,
കേഭാര്ഷനികേ  ഉപകേരണങ്ങളുവട  ഉപകയഭാഗലാം,  രഭാസവെളങ്ങളുവട  ഉപകയഭാഗലാം  എന്നതീ
വെനിവെരങ്ങള കേഭാര്ഷനികേ വസനസസനിലനനിനലാം ലഭനിക്കുന.  ടനി വെനിവെരങ്ങളനിലനനിനലാം
പുതനിയ  കേഭാര്ഷനികേ  വെനികേസന  രതീതനികേളുവട  പരനികശഭാധനയുലാം  വെനിശകേലനവലാം
നടത്തവപടുകേയുലാം  അവെ  കേഭാര്ഷനികേ  നയരൂപതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  സഹഭായനിക്കുകേയുലാം
വചേയ്യുന.   വസനസസനിലൂവട  ലഭനിച  വെനിവെരങ്ങള  ഇറക്കുമതനി/കേയറ്റുമതനി
തുടങ്ങനിയവെയുവട നയരൂപതീകേരണത്തനിനുലാം സഹഭായനിക്കുന.

കേഭാര്ഷനികേ കേടങ്ങള എഴുതനിത്തളല
44 (1383) ശതീ  .   അനനില അക്കര:

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്:
ശതീ  .   എലകദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിളനില :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  നഭാണലവെനിളകേളുവട  വെനിലത്തകേര്ചയുലാം  രൂക്ഷമഭായ  വെരളചയുലാംമൂലലാം

കേര്ഷകേര്  കേടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനിലഭാവണന്നതസ്റ്റ്  ശദയനിൽ
വപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  പഞഭാബസ്റ്റ്,  കേര്ണഭാടകേ  എന്നതീ  സലാംസഭാനങ്ങളനില  കേഭാര്ഷനികേ  വെഭായ്പ

എഴുതനിത്തളനിയതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില സലാംസഭാനവത്ത കേര്ഷകേരുവട രണസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപ വെവരയുള

കേഭാര്ഷനികേ കേടങ്ങള എഴുതനിത്തളവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  റബര്  കമഖലയനിവല  പ്രതനിസനനി  അതനിജതീവെനിക്കുന്നതനിനഭായനി

റബര് വപ്രഭാഡക്ഷന ഇനവസന്റെതീവെസ്റ്റ് സതീലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  നഭാളനികകേരത്തനിവന്റെ

വെനിലത്തകേര്ച  അതനിജതീവെനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പച  നഭാളനികകേര  സലാംഭരണ  പദതനി

കകേരവഫഡസ്റ്റ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം വെനിളനഭാശലാം കനരനിട കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരമഭായനി വെനിവെനിധ

ജനിലകേളനിലഭായനി ആവകേ 76.16 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തു.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില ഇല.

കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന

45 (1384) ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശസ്വഭാസകേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില  തതീരുമഭാനലാം

എടുക്കുവെഭാന എത്ര അകപക്ഷകേള അവെകശഷനിക്കുനവണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേമ്മേതീഷന തതീര്പഭാക്കനിയ കകേസ്സുകേളനില കേടഭാശസ്വഭാസമഭായനി എത്ര ലക്ഷലാം

രൂപ നലകേഭാന കുടനിശനികേയുവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേടഭാശസ്വഭാസ  കേമ്മേതീഷനനില  കേടഭാശസ്വഭാസത്തനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ  നലകേഭാനുള

അവെസഭാന  തതീയതനിയഭായ  31-10-2015  വെവര  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില

തതീര്പഭാക്കഭാനഭായനി 45,897 അകപക്ഷകേള അവെകശഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലഭലമഭായ  കരഖകേള പ്രകേഭാരലാം  കേമ്മേതീഷന തതീര്പഭാക്കനിയ  കകേസുകേളനില

20,22,92,139 രൂപയുവട കേടഭാശസ്വഭാസലാം അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബഭാക്കനിയുണസ്റ്റ്.

412/2020
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കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന പ്രവെര്ത്തനലാം
46 (1385) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന എന മുതലഭാണസ്റ്റ് നനിലവെനില വെന്നതസ്റ്റ്
എനലാം ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം കേമ്മേതീഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി വചേലവെഭാക്കുന്ന തുകേ
എത്ര എനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനില  വെന്നതു  മുതല  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  കേമ്മേതീഷന  മുമ്പഭാവകേ
എത്തനിയ  പരഭാതനികേള  എത്ര  എനലാം  എത്ര  എണലാം  അതഭാതുവെര്ഷങ്ങളനില
തതീര്പഭാക്കനി എനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്ന കശഷലാം ലഭനിച പരഭാതനികേളനില
എത്ര  എണലാം  തതീര്പഭാക്കനി;  മുനസര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവെനിവല  (2015  ഒകകഭാബര്  31
കേണക്കഭാക്കനി) അകപക്ഷകേളനില എത്ര അകപക്ഷകേൾ തതീര്പഭാക്കഭാനുണസ്റ്റ്; വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന നനിലവെനില വെന്നകശഷലാം ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം എത്ര
തുകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശസ്വഭാസമഭായനി  നലനിവയന്നതനിവന്റെ  വെര്ഷലാം  തനിരനിച്ചുളള  കേണക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  19-3-2007-വല  എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ.നമ്പര്247/2007  നമ്പര്  ഗസറസ്റ്റ്
വെനിജഭാപന  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  കേര്ഷകേ  കേടഭാശസ്വഭാസ  കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരനിച്ചു.
കേമ്മേതീഷവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വചേലവെഭാക്കനിയ  തുകേയുവട  വെനിവെരലാം  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

കമ നമ്പര് വെര്ഷലാം വചേലവെഭാക്കനിയ തുകേ

1 2007-08 47,56,586

2 2008-09 56,97,278

3 2009-10 71,97,351

4 2010-11 74,90,415

5 2011-12 88,47,212

6 2012-13 1,06,78,872

7 2013-14 1,45,92,680

8 2014-15 1,46,86,333

9 2015-16 1,61,54,957

10 2016-17 1,90,53,042



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 131

(ബനി)  കേമ്മേതീഷനനില  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള  അവെസഭാന
തതീയതനിയഭായ  31-5-2009  വെവര  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളുവട  എണലാം  411782
ആയനിരുന.  വെയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില  31-10-2011-നുമുമ്പസ്റ്റ്  എടുത്ത  വെഭായ്പകേള
കേടഭാശസ്വഭാസത്തനിനസ്റ്റ്  പരനിഗണനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനിവനതുടര്ന്നസ്റ്റ്  21750
അകപക്ഷകേള ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി. തുടര്ന്നസ്റ്റ്  31-10-2015 വെവര കേടഭാശസ്വഭാസത്തനിനുള
വെലക്തനിഗത  അകപക്ഷ സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉത്തരവെഭായതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
ലഭനിച  43666  അകപക്ഷകേള  ഉളവപവട  ആവകേ  477198  അകപക്ഷകേള
കേമ്മേതീഷനനില ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.   വെര്ഷലാം  തനിരനിചസ്റ്റ്  അല കേമ്മേതീഷനനില രജനിസര്
വചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്. ബഭാങസ്റ്റ് കസറസ്റ്റ്വമന്റെസ്റ്റ് വെരുത്തനി പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് വെനിചേഭാരണയസ്റ്റ് വെയ്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്
വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.   ആയതനിനഭാല  അതഭാതസ്റ്റ്  വെര്ഷലാം  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള  അതഭാതു
വെര്ഷലാം  തവന്ന  തതീര്പഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമലഭാത്തതനിനഭാല  അപ്രകേഭാരലാം  ഒരു
കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമല.

(സനി)  അകപക്ഷകേള സസ്വതീകേരനിക്കുവെഭാനുള അവെസഭാന തതീയതനി  31-10-2015
ആയനിരുന.   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  അകപക്ഷകേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  അധനികേഭാരവപടുത്തനിയനിടനില.   മുന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലയളവെനില
65476  അകപക്ഷകേള കേമ്മേതീഷനനില ലഭനിചനിരുന.  ഇതനില  30431  അകപക്ഷകേള
തതീര്പഭാക്കഭാനഭായനി കേമ്മേതീഷനനില ബഭാക്കനിയുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  കേടഭാശസ്വഭാസത്തനിനഭായനി  നലകേനിയ  തുകേയുവട  വെര്ഷലാം
തനിരനിച്ചുള കേണക്കസ്റ്റ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

വെര്ഷലാം തുകേ

2007-08 -

2008-09 22,17,22,598

2009-10 16,00,21,997

2010-11 24,28,07,780

2011-12 22,17,10,414

2012-13 21,74,00,000

2013-14 15,00,00,000

2014-15 20,00,00,000

2015-16 20,00,00,000

2016-17 20,00,00,000

ആവകേ 181,36,62,789
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കേഭാര്ഷനികേ മൂലലവെര്ദനിത വെലവെസഭായങ്ങള
47 (1386) ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി  :

ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര്  :
ശതീ  .   എന  .   എ  .  വനലനിക്കുന്നസ്റ്റ്  :
വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്ന കശഷലാം കേഭാര്ഷനികേ മൂലലവെര്ദനിത

വെലവെസഭായങ്ങള കേർഷകേരുവട കനതൃതസ്വത്തനിൽ  സഭാപനിചസ്റ്റ് ലഭാഭകേരമഭായനി നടത്തുന്ന

കേഭാരലത്തനില എവന്തെലഭാലാം കനടങ്ങൾ ലകേവെരനിക്കഭാനഭായനി; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെയസ്റ്റ്  സകപഭാര്ടതീവെസ്റ്റ്  ആകകേണ  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേൾ  സഭാപനിക്കുന്ന

നടപടനി ഏതു ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ നഭാളനിതുവെവര വചേലവെഴനിച്ചുവവെന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം കേഭാര്ഷനികേ മൂലലവെര്ദനിത

വെലവെസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള മുവന്നഭാരുക്കവമന്ന നനിലയനില ''ലവെഗ 2016''

എന്ന  കപരനില  പ്രദര്ശനവലാം  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  ശനിലപശഭാലയുലാം  തനിരുവെനന്തെപുരത്തസ്റ്റ്

സലാംഘടനിപനിച്ചു.   മൂലലവെര്ദനിത  ലവെവെനിദലവെലക്കരണത്തനിനുള  അനന്തെ

സഭാദലതകേള  മുന്നനില  കേണ്ടുവകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ശനിലപശഭാല  സലാംഘടനിപനിചതസ്റ്റ്.

ഈ ശനിലപശഭാലയനിലനനിനലാം  പ്രകചേഭാദനലാം  ഉളവക്കഭാണസ്റ്റ്  ധഭാരഭാളലാം  കേര്ഷകേര് ഈ

കമഖലയനികലക്കസ്റ്റ് വെരുവെഭാന തഭാലപരലലാം പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

 (ബനി &സനി) ഇതനിനസ്റ്റ്  പനിനബലമഭായനി  17  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  വനലസ്റ്റ് ല്ല്, വതങ്ങസ്റ്റ്, റബര്, ചേക്ക,

വെഭാഴ,  പചക്കറനി,  സുഗനദ്രവെലങ്ങള,  മഭാങ്ങ,  കതന  എന്നനിവെയഭായനി  ആവകേ  17

പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ് കവെണനിയുള സഭാദലതഭാ

പഠനലാം നടത്തനി  DPR   തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  NABARD-വന്റെ കേണ്സളടനസനി

ആയ  NABCONS-വന  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ആദലഗഡുവെഭായ 6,98,500 രൂപ NABCONS-നസ്റ്റ് അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വനലകൃഷനി വെലഭാപനലാം
48 (1387) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  പുതുതഭായനി  എത്ര
വഹകര് പ്രകദശത്തസ്റ്റ് വനലകൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുവെഭാന കേഴനിഞനിടുണസ്റ്റ് ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  ഏകതതസ്റ്റ്  സലങ്ങളനില  എത്ര  വഹകര്  വെതീതലാം
സലത്തഭാണസ്റ്റ് വനലകൃഷനി വെലഭാപനലാം സഭാധലമഭായതസ്റ്റ്;

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത ആവകേ വനലവെയല വെനിസ്തൃതനി എത്ര വഹകറഭാവണന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തരനിശുഭൂമനി  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനിയതുലാം  (4290.812  വഹകര്)
കേരവനലകൃഷനി  (2743.2237)  വചേയനിപനിചതുമഭായനി പുതുതഭായനി  7034.0357  വഹകര്
സലത്തസ്റ്റ് വനലകൃഷനി വെലഭാപനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) എലഭാ ജനിലയനിലുലാം വനലകൃഷനി സഭാദലമഭായ എലഭാ പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം കൃഷനി
വചേയനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കേരവനലകൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വനലകൃഷനി  വെലഭാപനലാം  സലാംബനനിച  ജനില  തനിരനിച്ചുള കേണക്കസ്റ്റ്
അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  ഇക്കഭാകണഭാമനികസ്റ്റ്  &  സഭാറനിസനികസ്റ്റ്  വെകുപസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിച  കേണക്കസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  1.9687  ലക്ഷലാം  വഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്
വനലകൃഷനി  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനിവല  കേണക്കസ്റ്റ്
ഇക്കഭാകണഭാമനിക്കസ്റ്റ്സസ്റ്റ് & സഭാറനിസനികസ്റ്റ്  വെകുപസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.  2016-17 വെര്ഷലാം
സുസനിര  കൃഷനി  വെനികേസന  പദതനി  169535.8  വഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനി.
തരനിശുനനില  കൃഷനിയനിലൂവട  2782.3857  വഹകര്  സലലാം  വനലകൃഷനിയനികലക്കസ്റ്റ്
വകേഭാണ്ടുവെന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തരനിശുരഹനിത നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം
49 (1388) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  തരനിശുരഹനിത  മണ്ഡലമഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തരനിശു  കേനിടക്കുന്ന  ഭൂമനിയുവട  കേണക്കസ്റ്റ്  കൃഷനിഭവെന
അടനിസഭാനത്തനില തയഭാറഭാക്കനിട്ടുകണഭാ;

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  എങനിൽ  അതുപ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ കൃഷനിഭവെവന്റെയുലാം കേതീഴനില എത്ര ഏക്കര്
വെതീതലാം തരനിശു ഭൂമനിയുണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഇവെയനില കൃഷനി ഇറക്കനി തരനിശുരഹനിത മണ്ഡലമഭാക്കഭാന എവന്തെഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  കൃഷനി  വെകുപ്പു  മുകഖന  എവന്തെലഭാലാം  സഹഭായങ്ങള  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
നലകുവെഭാന കേഴനിയുലാം; വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)കചേലക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലവപടുന്ന 9 കൃഷനിഭവെവന്റെ കേതീഴനിലഭായനി
തഭാവഴപറയുലാംപ്രകേഭാരലാം 967 ഏക്കര് കൃഷനികയഭാഗലമഭായ തരനിശുനനിലമുണസ്റ്റ്:

കബഭാക്കസ്റ്റ് കൃഷനിഭവെന തരനിശുനനിലലാം വെനിസ്തതീര്ണലാം
(ഏക്കര്)

പഴയന്നൂര്

പഴയന്നൂര് 175

വകേഭാണഭാഴനി 67.5

കചേലക്കര 115

പഭാഞഭാള 25

തനിരുവെനിലസ്വഭാമല 80

വെളകത്തഭാള നഗര് 187.5

വെടക്കഭാകഞരനി
കദശമലാംഗലലാം 182

വെരവൂര് 95

മുളര്ക്കര 40

ആവകേ 967 ഏക്കര്

(സനി&ഡനി) കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം വനലകൃഷനിക്കസ്റ്റ്
നലകുന്ന  എലഭാ  സഹഭായങ്ങളുലാം  വനല്ലുലപഭാദകേ  കബഭാണസുലാം  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ
പദതനി  പ്രകേഭാരമുള  സഹഭായങ്ങളുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നലകുനണസ്റ്റ്.   കൃഷനി  ഭവെന
തലത്തനിലുലാം കബഭാക്കസ്റ്റ് തലത്തനിലുലാം മതീറനിലാംഗുകേള സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ് കബഭാധവെലക്കരണവലാം
അവെകലഭാകേനവലാം നടത്തുനണസ്റ്റ്.
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വനലകൃഷനിയനികലക്കസ്റ്റ്  മുഴുവെന  തരനിശുനനിലങ്ങവളയുലാം  മടക്കനിവക്കഭാണസ്റ്റ്
വെരുന്നതനിനുകവെണനി  തരനിശുനനില  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  കേര്ഷകേനുലാം  ഭൂവടമകേളക്കുലാം
സഹഭായധനമഭായനി വഹകവറഭാന്നനിനസ്റ്റ് ഒന്നഭാലാം വെര്ഷവത്ത കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  30,000  രൂപയുലാം
രണഭാലാം വെര്ഷലാം  7,000 രൂപയുലാം നലകുന.  സമഗ വനലകൃഷനി വെനികേസന പദതനി
(സുസനിര  വനലകൃഷനി  വെനികേസനലാം)  പ്രകേഭാരലാം  വഹകവറഭാന്നനിനസ്റ്റ്
ഉലപഭാദകനഭാപഭാധനികേളുവട  വചേലവെനിനഭായനി  1,500  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില
നലകുന.  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനിയുമഭായനി  ബനവപടുത്തനി  കൂലനിവചലവെസ്റ്റ്
സബ്സനിഡനി  വഹകവറഭാന്നനിനസ്റ്റ്  17,000  രൂപ  നലകുന.   ഇതനിനു  പുറവമ  തൃശ്ശൂര്
ജനിലവയ  തരനിശുരഹനിത  ജനിലയഭാക്കനി  മഭാറ്റുവെഭാന  കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില
വെനിശദമഭായ കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തരനിശുരഹനിത
മണ്ഡലമഭാക്കുവെഭാന പഞഭായത്തസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനില കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാക്കനി
മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില  ഒരു  ആക്ഷന  പഭാന  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വെനിവെനിധ
കസഭാതസ്സുകേളനില  നനിനള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങള  കകഭാഡതീകേരനിചസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ഈ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവെഭാനഭായനി  കൃഷനി വെകുപനിവല ഒരു ഉകദലഭാഗസവന ചുമതല നലകേനി
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.

രഭാഷ്ട്രതീയ കൃഷനി വെനികേഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന

50 (1389) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വെകുപസ്റ്റ്  യൂടനിലലകസഷന  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  യഥഭാസമയലാം
നലകേഭാത്തതു  കേഭാരണലാം  രഭാഷ്ട്രതീയ  കൃഷനി  വെനികേഭാസസ്റ്റ്  കയഭാജനക്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രലാം  ഫണസ്റ്റ്
നനികഷധനിചതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(ബനി)  എങനില  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  കകേന്ദ്ര  സഹഭായമഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
തടയവപടതസ്റ്റ്;

(സനി)  യൂടനിലലകസഷന  സര്ടനിഫനിക്കറനിനുപുറവമ  കകേന്ദ്രലാം  ആവെശലവപട
പരനിഷരനിച  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നലകേനിയനിവലന്നതസ്റ്റ്
ശരനിയഭാകണഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  ഇനനിയുലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  പദതനി  മുടക്കലാം  വെരഭാവത
മുകന്നഭാട്ടു  വകേഭാണ്ടു  കപഭാകുന്നതനിനുലാം  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.  പദതനിയനില  അനുവെദനിച  തുകേയ്ക്കുള

യൂടനിലലകസഷന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിക്കഭാത്തതു കേഭാരണലാം

നഭാളനിതുവെവര  ഒരു  ഫണ്ടുലാം  തടയവപടനിടനില.   പദതനിയനിനകേതീഴനില  അനുവെദനിച

തുകേയ്ക്കുള യൂടനിലലകസഷന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് യഥഭാസമയലാം സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.  പദതനിയനില  ഫണസ്റ്റ്

അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള  പുതുക്കനിയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  മഭാര്ഗ്ഗ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം അനുസരനിചഭാണസ്റ്റ് കപ്രഭാജക്ടുകേള സമര്പനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.-യനില  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചസ്റ്റ്

അനുവെദനിക്കുന്ന  തുകേ  സലാംസഭാനവത്ത  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  തുകേയ്ക്കുള

കപ്രഭാജക്ടുകേള തയഭാറഭാക്കനി കസറസ്റ്റ് വലവെല സഭാലാംഗ്ഷനനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനിയുവട അലാംഗതീകേഭാരലാം

ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ് നലകുകേയുമഭാണസ്റ്റ്  വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  സമയബനനിതമഭായനി ഫണസ്റ്റ്

ലഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.                           

പചക്കറനി സസ്വയലാം പരലഭാപ്തത

51 (1390) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   അബ്ദു റബസ്റ്റ്   :

ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന   :

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്   :

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പചക്കറനി  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തതയ്ക്കുകവെണനിയുള  ജനകേതീയ  കേഭാമ്പയനിനനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  2016-17  വെര്ഷത്തനില  ലകേവെരനിക്കഭാനഭായ  കനടങ്ങള  എവന്തെലഭാലാം  ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) തരനിശു ഭൂമനികേള പചക്കറനി കൃഷനിക്കസ്റ്റ് ഉപയുക്തമഭാക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവെനില  (2016-17 വെര്ഷത്തനില)  ലകേവെരനിച  കനടങ്ങള
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  പചക്കറനിയുവട  വെനിപണനലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുവെഭാന
എവന്തെലഭാലാം സലാംവെനിധഭാനലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17-ല പചക്കറനി വെനികേസന പദതനി ഘടകേങ്ങള മുകഖന 31217.30

വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് പചക്കറനി കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനി ഏകേകദശലാം 3.89  ലക്ഷലാം വമടനികേസ്റ്റ്

ടണ് പചക്കറനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുവെഭാന കേഴനിഞ്ഞു. 2016-17-ല സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആവകേ

52830 വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് പചക്കറനി കൃഷനി നടത്തുവെഭാനുലാം 7.25 ലക്ഷലാം വമടനികേസ്റ്റ് ടണ്

പചക്കറനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുവെഭാനുലാം സഭാധനിച്ചു.  2016-17-ല നടപനിലഭാക്കനിയ പചക്കറനി

വെനികേസന പദതനികേളനിലൂവട ലകേവെരനിക്കഭാനഭായ കനടങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന.

1. പുരയനിടങ്ങളനില പചക്കറനി  കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

നടത്തനിയ പദതനി വെഴനി 14998.33 വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് 151047.24 വമടനികേസ്റ്റ്

ടണ് പചക്കറനികേള ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിച്ചു.

2. അര്ബന കസറുകേള വെഴനി മട്ടുപഭാവ കൃഷനിയനിലൂവട 781.5 വഹകര് സലത്തു

നനിനലാം 7155.06 വമടനികേസ്റ്റ് ടണ് പചക്കറനികേള ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിച്ചു.

3. വെനിദലഭാര്തനികേവള പവങടുപനിച്ചുവകേഭാണ്ടുലാം സഭാപനങ്ങള വെഴനിയുലാം പചക്കറനി

കൃഷനി തുടങ്ങനി.

4. ജനിലഭാ കസറുകേള വെഴനി 4841.65 വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് കൃഷനി വചേയസ്റ്റ് 82775.8

വമടനികേസ്റ്റ് ടണ് പചക്കറനികേള ഇതുവെവര ഉലപഭാദനിപനിക്കുവെഭാന സഭാധനിച്ചു.

5. തരനിശുനനില കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നലകേനിയതനില 9967.06

വമടനികേസ്റ്റ് ടണ് പചക്കറനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുവെഭാന സഭാധനിച്ചു.

6. പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള/മഭാധലമങ്ങളവെഴനി  വെനിത്തുകേള  വെനിതരണലാം

വചേയതനിലൂവട 1000 വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് കൃഷനി വചേയതനില 10000 വമടനികേസ്റ്റ്

ടണ് പചക്കറനികേള ഉലപഭാദനിപനിക്കുവെഭാന സഭാധനിച്ചു.

7. മണ  പരനികശഭാധനയുവട  അടനിസഭാനത്തനില  സൂക്ഷ്മമൂലകേങ്ങളുവട

വെളപ്രകയഭാഗലാം നടത്തനി 71.48 വഹകര് സലത്തുനനിനലാം 228.068 വമടനികേസ്റ്റ്

ടണ് പചക്കറനികേള ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിച്ചു.

8. മഴ മറകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു.

9. സങര  വെര്ഗ്ഗ  വെനിളകേളുവട  പരതീക്ഷണകത്തഭാടങ്ങള  വെഴനി  24.4  വഹകര്

സലത്തസ്റ്റ്  കൃഷനി  വചേയതനിലനനിനലാം  403.1  വമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്  പചക്കറനികേള

ഉലപഭാദനിപനിച്ചു.
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(ബനി)  2016-17  വെര്ഷത്തനില  പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി

തരനിശു ഭൂമനിയനില  696.61  വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് കൃഷനി വചേയസ്റ്റ്  10516  വമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്

പചക്കറനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുവെഭാന കേഴനിഞ്ഞു.

(സനി)

1. പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  42  കബഭാക്കുതല  വഫഡകററഡസ്റ്റ്
മഭാര്ക്കറ്റുകേള,  244  കേര്ഷകേ  കസര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  എന്നനിവെ  സനിരലാം
മഭാര്ക്കറ്റുകേളഭായനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  ഈ മഭാര്ക്കറ്റുകേള വെഴനി കേര്ഷകേരുവട
ഉലപന്നങ്ങള സലാംഭരനിച്ചു വെനിപണനലാം നടത്തനിവെരുന.

2. കേഭാന്തെല്ലൂര്,  വെടവെട എന്നനിവെനിടങ്ങളനില നനിനള ശതീതകേഭാല പചക്കറനികേള
മുഴുവെനഭായുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ് സലാംഭരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറ്റു
പചക്കറനികേളുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ് വെനിപണനികേള വെഴനി വെനിറഴനിക്കുനണസ്റ്റ്.

3. ഓണലാം, വെനിഷു സതീസണുകേളനില പ്രകതലകേ മഭാര്ക്കറ്റുകേള വെഴനി 10 ശതമഭാനലാം
അധനികേവെനിലയസ്റ്റ്  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  വെനിപണനലാം  നടത്തുനണസ്റ്റ്.   കൃഷനി
വെകുപനികന്റെതഭായനി 2017-18 ഓണത്തനിനസ്റ്റ് 1500 മഭാര്ക്കറ്റുകേള നടത്തുലാം.

4. വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.  277  സസ്വഭാശയ  വെനിപണനികേള  വെഴനി
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള സലാംഭരനിചസ്റ്റ് വെനിപണനലാം നടത്തനി വെരുന.

5. കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെ  65  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  വെഴനിയുലാം  ജനി.എ.പനി.
സര്ടനിലഫഡസ്റ്റ്  കകേരള  ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്  ബഭാനഡനിലുള  പചക്കറനികേള
സലാംഭരനിചസ്റ്റ് വെനിപണനലാം നടത്തനി വെരുന.

വെനിപണനലാം  സുഗമമഭാക്കഭാനഭായനി  കേര്ഷകേരുവട  ഓകരഭാ  മഭാസവത്തയുലാം
ഉലപഭാദനലാം സലാംബനനിച കേണക്കുകേള കസറസ്റ്റ് വവെജനിറബനിള വസല കശഖരനിചസ്റ്റ് മനിച
ഉലപഭാദന  ബുളറനിന  പുറത്തനിറക്കുനണസ്റ്റ്.   കേഭാര്ഷനികേ  വെനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ
വെകുപസ്റ്റ് വവെബസ്റ്റ് ലസറനില ആയതസ്റ്റ് ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.

വനലകൃഷനി വെനികേസന പദതനികേള
52 (1391)   ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ്   :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില   :
ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തസ്റ്റ്   :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വനലകൃഷനി വെനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്

ആവെനിഷരനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയവതന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തസ്സുത പദതനികേളനുസരനിചസ്റ്റ് എത്ര വഹകര് സലത്തഭാണസ്റ്റ് പുതുതഭായനി
വനലകൃഷനി ആരലാംഭനിചവതന്നസ്റ്റ് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനല്ലുലഭാദനത്തനില  എന്തു  കനടമഭാണസ്റ്റ്  ഇതുവെഴനി  ലകേവെരനിചവതന്നസ്റ്റ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനലകൃഷനി  വെനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  സമഗ  വനലകൃഷനി  വെനികേസനലാം  എന്ന
സലാംസഭാനഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനി  നടപഭാക്കുന.   പദതനി  സലാംബനനിച  വെനിശദവെനിവെരലാം
അനുബനലാം * ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  സുസനിര  കൃഷനി  വെനികേസന  പദതനി
169535.8  വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് നടപഭാക്കനി.  തരനിശുനനില കൃഷനിയനിലൂവട  2782.3857
വഹകര് സലലാം വനലകൃഷനിയനികലക്കസ്റ്റ് വകേഭാണ്ടുവെരഭാന സഭാധനിച്ചു.

(സനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം  549275  ടണ് വനലസ്റ്റ് ല്ല്  ഉലപഭാദനിപനിച്ചു.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനിവല  കേണക്കസ്റ്റ്  ഇവക്കകണഭാമനികസ്റ്റ്  &  സഭാറനിസനികസ്റ്റ്
വെകുപസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.   കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെ  കേണക്കസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  1500  ഏക്കര്  സലത്തസ്റ്റ്  പുതനിയതഭായനി  വനലകൃഷനി
ഇറക്കുവെഭാന കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആലത്തൂര് കമഭാഡല ലറസസ്റ്റ് മനില

53 (1392) ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന  :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂരനിവല കമഭാഡല ലറസസ്റ്റ് മനിലനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം തുടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്
എവന്തെലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് ഇനനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളവതന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനില  പൂര്ത്തനിയഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  സലാംബനനിച  വെനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2010-ല  പ്രവെര്ത്തനലാം  നനിലച  പ്രസ്തുത  ലറസസ്റ്റ്  മനില
പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  23  ലക്ഷലാം  രൂപ  മുടക്കനി  അടനിയന്തെര  അറകുറപണനികേള
നടത്തനി  പ്രവെര്ത്തനസജമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടുതല  കമന്മേയുള  അരനി
ഉലപഭാദനിപനിക്കുവെഭാന കസഭാര്ടകസ്റ്റ് വമഷതീന സഭാപനികക്കണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിനുള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ടഭാനകസ്ഫേഭാര്മര്,  ജനകററര് എന്നനിവെയുവട അറകുറപണനികേള നടത്തനി.
കബഭായനിലര്,  പഭാര്കബഭായനിലനിലാംഗസ്റ്റ്/മനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള,  ലവെദനതതീകേരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,  എഫ്ളുവെന്റെസ്റ്റ്  ടതീറസ്റ്റ്വമന്റെസ്റ്റ്  പഭാന്റെസ്റ്റ്  എന്നനിവെയുവട  അറകുറപണനികേള
വടണര് ക്ഷണനിചസ്റ്റ് നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മധുരക്കളസ്റ്റ് ഉലപഭാദനലാം

54 (1393) ശതീ  .    അനനില അക്കര   : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) നഭാളനികകേര വെനികേസന കകേഭാർപകറഷൻ മുൻ എലാം.ഡനി ശതീ. ബനിജു പ്രഭഭാകേർ
വതങ്ങനിൽ  നനിന്നസ്റ്റ്  മധുരക്കളസ്റ്റ്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച പഠന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉവണങനില ആയതനിവന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഉണസ്റ്റ്.  പഠനറനികപഭാര്ടനിവന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മധുരക്കളസ്റ്റ് ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള പദതനി
55 (1394) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  :

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില:
ശതീ  .    എലകദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിളനില  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വതങ്ങനില  നനിനലാം  മധുരക്കളസ്റ്റ്  ഉലഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനവത്ത നക്ഷത്ര
കഹഭാടലുകേള വെഴനി വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് നഭാളനികകേര വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന
എവന്തെങനിലുലാം പദതനി സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു  എന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  മനികേച  വെരുമഭാനവലാം  വചേത്തസ്റ്റ്
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കജഭാലനിയുലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നനിലവെനിലുള ഏവതങനിലുലാം നനിയമത്തനില കഭദഗതനി വെരുകത്തണതുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണസ്റ്റ്.   നഭാളനികകേര വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന സമര്പനിച പദതനി
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഓണഭാട്ടുകേര പ്രകതലകേ സഭാമ്പത്തനികേ കമഖല
56 (1395)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ്    : തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ബജറനില  പ്രഖലഭാപനിച  'ഓണഭാട്ടുകേര  പ്രകതലകേ
സഭാമ്പത്തനികേ കമഖല'  ആക്കുന്നതുമഭായനി ബനവപടസ്റ്റ്  കൃഷനി വെകുപസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള
നടപടനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭാവെശലമഭായ ഭൂമനി മഭാകവെലനിക്കര ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടത്തനിലനനിന്നസ്റ്റ്
ഏവറടുക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏറവമധനികേലാം  പചക്കറനി  കൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  പ്രകദശവമന്ന  നനിലയനില
അവെനിവട  ഒരു  വപഭാതുവെനിപണന  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത വെഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില പ്രകതലകേ
കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസന കമഖല  (SAZ)  എന്ന പുതനിയ പദതനി ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  വെനികേസന  കമഖല  എന്ന  ആശയലാം  സലാംകയഭാജനിതവലാം
ഫലപ്രദവമഭായനി  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്രതീകൃതവലാം  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്
അധനിഷനിതവമഭായ ഇടവപടലുകേകളഭാവട കേവണത്തനിയനിട്ടുള സഭാദലതഭാ കമഖലകേളനില
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.  ഓണഭാട്ടുകേര  പ്രകദശവത്ത
വനലകൃഷനിയുവട പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ വെനികേസന കമഖലയനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഈ  കമഖലയനിവല  വെനിള  വെനികേസന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  മൂലലവെര്ദനവെസ്റ്റ്  മുതലഭായ
കേഭാരലങ്ങളുലാം  കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  പദതനികേളനിനകേതീഴനിലത്തവന്ന
ഏവറടുക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  അടനിസഭാന  സമൗകേരല  വെനികേസനത്തനിനുലാം  മറസ്റ്റ്  അടനിയന്തെര
ഇടവപടലുകേളക്കുമഭായനി പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖല എന്ന പദതനി ശതീര്ഷകേത്തനില
മഭാറനിവവെചനിട്ടുള തുകേ വെനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.   വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  പദതനിക്കസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുന്ന  വെനിഷയലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഈ പദതനിയനില വെനിള പരനിപഭാലനലാം, മൂലലവെര്ദനവെസ്റ്റ്,  മറസ്റ്റ് അടനിസഭാന
സമൗകേരല വെനികേസനലാം എന്നതീ ഘടകേങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കേര്ഷകേരുവട
ഉടമസതയനിലുള  സലങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
മഭാകവെലനിക്കര  ജനിലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടത്തനിവല  ഭൂമനി  വനലകൃഷനിക്കസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമല.
അവെനിവട ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  കേര്ഷകേ  വെനിപണനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  
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ചേഭാലപ്പുറലാം പഭാടകശഖരലാം 
57 (1396) ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാചനി തഭാലൂക്കനിവല ചേഭാലപുറലാം പഭാടകശഖരലാം കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുവെഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  വചേലഭാനലാം  പഭാണനിക്കുടനി  കറഭാഡനില  അമ്പതസ്റ്റ്  വെര്ഷങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മുനപസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിചതുലാം ടനി കൃഷനിയനിടത്തനികലക്കുള തകേര്നകേനിടക്കുന്നതുമഭായ സ്ളയനിസസ്റ്റ് പുനര്
നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാന തുകേ അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങനില തുകേ അനുവെദനിക്കഭാന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പഭാടകശഖരത്തസ്റ്റ്  കൃഷനി  വചേയഭാന ആവെശലമഭായ  കമഭാകടഭാര്വഷഡസ്റ്റ്,
കമഭാകടഭാര് , വപടനിപറ, എന്നനിവെ ലഭലമഭാക്കുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേഭാചനി തഭാലൂക്കനിവല ചേഭാലപ്പുറലാം പഭാടകശഖരലാം കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുവെഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ചേഭാലപ്പുറലാം  പഭാടകശഖരത്തനിവല  സ്ലൂയനിസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.  പദതനിയനില  ഫണസ്റ്റ്  അനുവെദനിചനിരുനവവെങനിലുലാം  തുകേ
അപരലഭാപ്തമഭായതനിനഭാല  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിഞനില.   സ്ലൂയനിസസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  എലാം.എല.എ.  ഫണസ്റ്റ്  അനുവെദനിചനിരുന  എങനിലുലാം  ആ
പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിരുന്നനില.  

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

 പചക്കറനി കൃഷനിയനില സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത

58 (1397)    ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ്   : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളലാം പചക്കറനി കൃഷനിയനില സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത കനടഭാന എവന്തെങനിലുലാം
പദതനി ആവെനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) വെതീടുകേളനില പചക്കറനി നടഭാന സഹഭായലാം നലകുന്ന എവന്തെങനിലുലാം പദതനി
നനിലവെനിലുകണഭാ; എങനില ഇതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസനത്തസ്റ്റ്  കൃഷനി  വെകുപസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ഏവറടുത്തസ്റ്റ്,  ഉന്നത  നനിലവെഭാരമുള
പചക്കറനി കൃഷനി നടത്തുവെഭാന പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ കമഖലയനിലുലാം  പചക്കറനി കൃഷനി സലാംഘങ്ങള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
നടപഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളവത്ത  പചക്കറനി  കൃഷനിയനില  സസ്വയലാം
പരലഭാപ്തതയനിവലത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി  വെകുപസ്റ്റ്  പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനി
ആവെനിഷരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം പചക്കറനി വെനികേസന പദതനിക്കഭായനി 85 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണസ്റ്റ് ബജറനില വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്. ടനി പദതനിയനില വെതീടുകേളനില പചക്കറനി
കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വെതീട്ടുവെളപനിവല  പചക്കറനി  കൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി വെനിദലഭാര്തനികേള, കൃഷനിക്കഭാര് എന്നനിവെര്ക്കഭായനി  40 ലക്ഷലാം
പചക്കറനി  വെനിത്തസ്റ്റ്  കേനിറ്റുകേള സമൗജനലമഭായനി  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുലാം.   കൂടഭാവത  45.45
ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  ലതകേള  വെതീട്ടുവെളപനിവല  കൃഷനിക്കഭായനി  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന.
മട്ടുപഭാവെനിവല  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  37000  കഗഭാബഭാഗസ്റ്റ്
യൂണനിറ്റുകേള  നലകുകേയുലാം  കഗഭാബഭാഗുകേകളഭാവടഭാപലാം  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള,  സൂക്ഷ്മ
ജലകസചേന/തനിരനിനന  ജലകസചേനലാം  എന്നനിവെയ്ക്കുലാം  സഹഭായലാം  നലകുന.   മുന
കൃഷനിക്കഭായനി നലകേനിയ കഗഭാബഭാഗുകേള പുനരുജതീവെനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം
നലകുന.  മഭാധലമങ്ങള വെഴനി വെതീട്ടുവെളപനിവല കൃഷനിക്കസ്റ്റ് പചക്കറനി വെനിത്തസ്റ്റ് വെനിതരണലാം
വചേയ്യുന.  മുരനിങ്ങ,  കേറനികവെപനില,  ശതീമചേക്ക,  അഗത്തനി എന്നതീ വൃക്ഷലത്തകേളുവട
കേനിറസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം,  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനിവല  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭായനി  കേണനികേഭാ
ജലകസചേനലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന പദതനി, നഗരങ്ങളനിവല പചക്കറനി കൃഷനിക്കഭായനി
മനിനനി കപഭാളതീ ഹമൗസസ്റ്റ് കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം എന്നനിവെ 2017-18-ല നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

കൂടഭാവത പചക്കറനികേളുവട ഉലപഭാദനവലാം ഉലപഭാദനക്ഷമതയുലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്ന
കൃതലതഭാ  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നലകേല,  ഗുണകമന്മേയുള  90  ലക്ഷലാം
പചക്കറനിലത്തകേള  ഉലപഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം  വചേയല,  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
പദതനി,  കേര്ഷകേര്ക്കഭായുള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  തുടങ്ങനിയവെ
വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ. വെഴനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി)  വെതീട്ടുവെളപനിവല കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു
മുറലാം പചക്കറനി എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  ഈ പദതനിയനിനകേതീഴനില സ്കൂള
വെനിദലഭാര്തനികേള മുകഖനയുലാം കേര്ഷകേര് മുകഖനയുലാം  10 രൂപ വെനില വെരുന്ന അഞനിനലാം
പചക്കറനി വെനിത്തുകേള അടങ്ങനിയ 40 ലക്ഷലാം പചക്കറനി വെനിത്തു പഭായറ്റുകേളുലാം വെനിതരണലാം
വചേയ്തു കേഴനിഞ്ഞു.  45.45  ലക്ഷലാം പചക്കറനി ലതകേളുവട വെനിതരണലാം നടനവെരുന.
പചക്കറനി  വെനിത്തു  പഭായറ്റുകേള  വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.യഭാണസ്റ്റ്  നലകുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതനികലക്കഭായനി  500  ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  വെനിവെനിധ മഭാധലമങ്ങള
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മുകഖനയുലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേള  മുകഖനയുലാം  17  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  വെനിത്തു
പഭായറ്റുകേളുവട  വെനിതരണലാം  നടനവെരുന.   ഇതനിനഭായനി  170  ലക്ഷലാം  രൂപ
നതീക്കനിവെചനിരനിക്കുന.  പചക്കറനി  ലതകേള  നട്ടുപനിടനിപനിച  37000  കഗഭാബഭാഗസ്റ്റ്
യൂണനിറ്റുകേളുവട  വെനിതരണലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  ഇതനിനുകവെണനി  555  ലക്ഷലാം  രൂപ
വെകേവകേഭാളനിചനിരനിക്കുന. കൂടഭാവത മുന വെര്ഷങ്ങളനില നലകേനിയ 75000  കഗഭാബഭാഗസ്റ്റ്
യൂണനിറ്റുകേളനില  വെതീണ്ടുലാം  കൃഷനി  വചേയഭാനഭായനി  വെനിത്തസ്റ്റ്,  ലതകേള,  മറസ്റ്റ്  ഉലപഭാദന
ഉപഭാധനികേള  എന്നനിവെയുലാം  നലകുന.   ഇതനികലക്കഭായനി  150  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതുവെഴനി ഓണക്കഭാലത്തുലാം അതു കേഴനിഞ്ഞുലാം ഓകരഭാ
വെതീടനിലുലാം സസ്വന്തെമഭായനി കൃഷനി വചേയ്വതടുത്ത പചക്കറനി ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന കേഴനിയുലാം.
വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.,  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മകസന,  അകഗഭാ-സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  വസന്റെര്,  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  മഭാധലമങ്ങള,
കുടുലാംബശതീ  തുടങ്ങനിയ  എലഭാവെരുവടയുലാം  സലാംയുക്ത  സഹകേരണകത്തഭാവടയഭാണസ്റ്റ്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില  പചക്കറനി  കൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നഗരവെഭാസനികേളനില  കൃഷനികയഭാടുള  ആഭനിമുഖലലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.  'ഹരനിതനഗരനി'  എന്ന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണസ്റ്റ്.   

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  പചക്കറനി കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  14  ജനിലകേളനിലഭായനി നനിലവെനില  800
പചക്കറനി  കസറുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   2017-18  വെര്ഷലാം  200  കസറുകേളകൂടനി
പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

 വെനിത്തുകേളുവട ഗുണനനിലവെഭാരലാം

59 (1398) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കൃഷനി ഓഫതീസുകേള വെഴനി വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്ന പചക്കറനി
വെനിത്തുകേളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വമചവപട ഗുണനനിലവെഭാരലാം ഉള വെനിത്തുകേള വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില ഇതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനി  2017-18-നകേതീഴനില
പചക്കറനി വെനിത്തസ്റ്റ് പഭായറ്റുകേള വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ് വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.-യഭാണസ്റ്റ്.
കൃഷനിഭവെനുകേളനിലൂവട  വെനിതരണത്തനിനഭായനി  എത്തുന്ന വെനിത്തുകേളുവട  അങ്കുരണകശഷനി
കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവെരുത്തുനണസ്റ്റ്.  വെനിത്തുകേളുവട
അങ്കുരണകശഷനി  80  ശതമഭാനത്തനില  തഭാവഴയഭാവണങനില  ഈ  കേഭാരലലാം  വെനിത്തസ്റ്റ്
വെനിതരണലാം  നടത്തനിയ  ഏജനസനികേവള  അറനിയനിചസ്റ്റ്  വെനിത്തുകേള  മഭാറനി  വെഭാങ്ങനി  തുടര്
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനിയുവട  ബഭാഹല
നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി  ചുമതലവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  വസന്റെര്  കഫഭാര്  മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ്
വഡവെലപ്വമന്റെസ്റ്റ്  (സനി.എലാം.ഡനി.)  ഓകരഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ലഭനിക്കുന്ന  വെനിത്തുകേളുവട
അങ്കുരണകശഷനി പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നലകുകേയുലാം വചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) വമചവപട ഗുണനനിലവെഭാരമുള വെനിത്തുകേളഭാണസ്റ്റ് വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നവതന്നസ്റ്റ്
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  വമചവപട  ഗുണനനിലവെഭാരമുള  വെനിത്തുകേള  കകേരള  സലാംസഭാന  വെനിത്തസ്റ്റ്
വെനികേസന അകതഭാറനിറനി, സര്ക്കഭാര് സതീഡസ്റ്റ് ഫഭാമുകേള, വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ. എന്നനിവെ
മുകഖന ഉലപഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നലകുന്നതനിനുള നടപടനികേള കൃഷനി വെകുപസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.   കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്ന  വെനിത്തുകേളുവട  ഗുണകമന്മേ
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നലകുന്നതനിനുള സമൗകേരലലാം കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ കേതീഴനിലുള
ആലപ്പുഴയനിവല  കസറസ്റ്റ്  സതീഡസ്റ്റ്  വടസനിലാംഗസ്റ്റ്  ലഭാബസ്റ്റ്,  തനിരുവെനന്തെപുരത്തുള
പഭാകറഭാട്ടുകകേഭാണലാം വെനിത്തു പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബസ്റ്റ്,  കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുവട
കേതീഴനില  പടഭാമ്പനിയനിലുള  വെനിത്തു  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബസ്റ്റ്  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വെനിത്തസ്റ്റ്  ഉലപഭാദന  സലാംഭരണ  വെനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  നനിനലാം
വെനിത്തസ്റ്റ്  സഭാമ്പനിള  കശഖരനിചസ്റ്റ്  ഗുണകമന്മേ  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനഭായനി
കബഭാക്കുതല  കൃഷനി  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ഡയറകര്മഭാവര  സതീഡസ്റ്റ്  ഇനവസകര്മഭാരഭായനി
സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വെനിത്തസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേളുലാം കൃഷനി വെകുപസ്റ്റ് ലകേവക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പചക്കറനി വെനിലവെര്ദന നനിയനണലാം 

60 (1399)     ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഓണക്കഭാലകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പചക്കറനി  വെനിലവെര്ദന
നനിയനനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

412/2020
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ഓണക്കഭാലകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പചക്കറനി  വെനിലവെര്ദന
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്,  വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.  എന്നനിവെയുവട
സഹകേരണകത്തഭാവട  കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ്  ഓണസമൃദനി  2017  എന്ന  പദതനി
നടപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

ഈ പദതനിയനിലൂവട കേര്ഷകേര് ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന കേഭാര്ഷനികകേഭാലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കേകമ്പഭാള വെനിലകയക്കഭാള  10%  അധനികേ വെനില നലകേനി കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം കനരനിടസ്റ്റ്
കശഖരനിചസ്റ്റ്  കേകമ്പഭാളവെനിലകയക്കഭാള  30%  കുറചസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുവെഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് നലഭായമഭായ വെനിലയസ്റ്റ് പഴലാം-
പചക്കറനികേള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  1500-ഓളലാം  സഭാളുകേള സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
കൃഷനിവെകുപനിവന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുവെഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
കൂടഭാവത  കുടുലാംബശതീ,  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  സനിവെനില  സലപസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന,  കേണ്സന്യൂമര്വഫഡസ്റ്റ്  എന്നനിവെയുവട  ആഭനിമുഖലത്തനിലുള  ഓണലാം
മഭാര്ക്കറ്റുകേള  വെഴനിയുലാം  പചക്കറനികേള  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇതനിനു  പുറകമ  ഈ  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്   63  ലക്ഷലാം  കുടുലാംബങ്ങളവെഴനി
'ഓണത്തനിവനഭാരു  മുറലാം  പചക്കറനി'  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തുടക്കലാം
കുറനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വനലകൃഷനി വെനികേസനത്തനിനഭായനി ഫണസ്റ്റ്
61 (1400) ശതീ  .    പനി  .    വജ  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലകൃഷനി  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം
സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭനിച്ചുവകേഭാണനിരുന്ന  ഫണസ്റ്റ്  ഇക്കുറനി  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കഭാവത  കപഭായതനിനസ്റ്റ്  ഉത്തരവെഭാദനികേള  ആവരലഭാലാം;
ഇവെര്വക്കതനിവര നടപടനിവയടുക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  വനലകൃഷനി  വെനികേസനലാം  സലാംബനനിച  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം,
യൂടനിലലകസഷന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം  രഭാഷ്ട്രതീയ  കൃഷനി  വെനികേഭാസസ്റ്റ്  കയഭാജന

(ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.)യനില  നഭാഷണല  ഫുഡസ്റ്റ്  വസകേന്യൂരനിറനി  മനിഷന  പദതനിയുവട

പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം എന്ന ഘടകേത്തനില ഉളവപടുത്തനി  'പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം ഒരുക്കുകേ'

എന്ന കപ്രഭാജകനിനഭാണസ്റ്റ് മുന വെര്ഷങ്ങളനില വനലകൃഷനിക്കസ്റ്റ് തുകേ അനുവെദനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.

എന്നഭാല  2017-18  മുതല  (പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവെത്സര  കേഭാലലാം)  പശഭാത്തല

വെനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  കൂടുതല  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകുന്ന  വെനികേസന  പദതനികേള

ഏവറടുക്കണവമന്നഭാണസ്റ്റ്  പുതുക്കനിയ  ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.-യുവട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശത്തനില

അറനിയനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   കകേരളത്തനില  നഭാഷണല  ഫുഡസ്റ്റ്  വസകേന്യൂരനിറനി  മനിഷന

പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില  വനലകൃഷനി  വെനികേസന  പദതനി

നടപനില  വെരുത്തുന്നതനിനഭാലുലാം  കകേരളത്തനിവല  മുഴുവെന  വനലകൃഷനിയുലാം

പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തുവെഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില  എന്ന

കേഭാരണത്തഭാലുലാം  സലാംസഭാനലാം  സമര്പനിച  81  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള  വനലകൃഷനി

വെനികേസനത്തനിനുള കപ്രഭാജകസ്റ്റ് 28-6-2017-ല കചേര്ന്ന കസറസ്റ്റ് വലവെല സഭാങ്ഷനനിലാംഗസ്റ്റ്

കേമ്മേനിറനി   നനിരഭാകേരനിക്കുകേയഭാണുണഭായതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം

ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.-യനില അനുവെദനിക്കുന്ന  ഫണനില യഭാവതഭാരു കുറവലാം ഉണഭായനിടനില.

(ബനി)   ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.  പദതനിയനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവെദനിക്കുന്ന

ഫണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം  ഇക്കുറനി  ഉണഭായനിടനില.   പ്രസ്തുത  പദതനിയനില

വനലകൃഷനിക്കസ്റ്റ്  സഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്   സമര്പനിച  81  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള

കപ്രഭാജകനിനസ്റ്റ് അനുമതനി ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ മഭാത്രകമ ഉണഭായനിട്ടുള.

(സനി)  2017-18  വെര്ഷത്തനില  വനലനിവന്റെ  ഉലപഭാദനക്ഷമത  വെര്ദനിപനിക്കല

എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില  1,80,000  വഹകര്  വനലകൃഷനിക്കസ്റ്റ്  സഹഭായലാം

അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  81  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി  യഥഭാസമയലാം

സമര്പനിക്കുകേയുലാം ആയതസ്റ്റ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസരുവട പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം

28-6-2017-ല കചേര്ന്ന എസസ്റ്റ്.എല.എസസ്റ്റ്.സനി.  മതീറനിലാംഗനില ചേര്ച വചേയവപടുകേയുലാം

വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2015-16  വെവര അനുവെദനിച മുഴുവെന തുകേയ്ക്കുലാം  2016-17-ല അനുവെദനിച

തുകേയുവട 60 ശതമഭാനത്തനിനുലാം യൂടനിലലകസഷന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്

സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  തുകേയനില  വനലകൃഷനിക്കസ്റ്റ്  അനുവെദനിച  തുകേയുലാം  ഉളവപടുലാം.

ആയതനിനഭാല 2017-18-വല ഫണസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒരു തടസവമനില.
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പചക്കറനി ഉലപഭാദനത്തനില സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത  
62 (1401) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി  :

ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി  :
ശതീ  .   വകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന  :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പചക്കറനി  ഉൽപഭാദനത്തനിൽ  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത

ലകേവെരനിക്കുന്നതനിനുലാം അതുവെഴനി ഓണക്കഭാലത്തുലാം മറസ്റ്റ്  ഉത്സവെകേഭാലത്തുലാം ഉണഭാകുന്ന
അമനിതമഭായ വെനില വെര്ദനവെസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനുലാം ആവെനിഷ്ക്കരനിച പദതനിയുവട പുകരഭാഗതനി
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പചക്കറനി കൃഷനിക്കഭായനി പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കസഭാണ് ആരലാംഭനിക്കുവമന്ന
പ്രഖലഭാപനലാം  നടപനിലഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു  വെഴനി  ലക്ഷലമഭാക്കുന്ന  കനടങ്ങള
എവന്തെലഭാവമന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  രഭാസകേതീടനഭാശനിനനി  ഒഴനിവെഭാക്കനിവക്കഭാണ്ടുള  കൃഷനിരതീതനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അയല  സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിന്നസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം
ഉലപന്നങ്ങള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വെനിറഴനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എവന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2017-18-ല  കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ്
സമഗ പചക്കറനി വെനികേസന പദതനിയനില 85 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഓണക്കഭാലത്തുലാം മറസ്റ്റ് ഉത്സവെകേഭാലത്തുലാം ഉണഭാകുന്ന അമനിതമഭായ വെനിലവെര്ദനവെസ്റ്റ്
തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേ  വെനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വെകുപസ്റ്റ്,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്,
വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ. എന്നനിവെയുവട സഹകേരണകത്തഭാവട ഓണസമൃദനി 2017 എന്ന
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

കേര്ഷകേനസ്റ്റ്  അവെരുവട  ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വമഭാത്ത  വെലഭാപഭാര  വെനിലവയക്കഭാള
10 ശതമഭാനലാം കൂടനിയ നനിരക്കസ്റ്റ് നലകേനി സലാംഭരണലാം നടത്തുകേയുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  വെനിലവയക്കഭാള  30  ശതമഭാനലാം കുറഞ വെനിലയസ്റ്റ്  വെനിപണനലാം നടത്തുകേയുലാം
വചേയ്യുന.   ആവകേ  1500  പഴലാം-പചക്കറനി  സഭാളുകേളഭാണസ്റ്റ്  ആഗസസ്റ്റ്  30  മുതല
വസപ്റലാംബര് 3 വെവര തുറക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭായനി  കദവെനികുളലാം,  കേഞനിക്കുഴനി,  പഴയന്നൂര്,  ചേനിറ്റൂര്-
വകേഭാലകങഭാടസ്റ്റ്  കമഖലകേളനില  പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കസഭാണ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
പദതനി ആവെനിഷരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഈ പ്രകദശങ്ങളനില വെനിത്തു മുതല വെനിപണനി വെവര എലഭാ കമഖലകേളനിലുമുള സമഗ
വെനികേസനലാംവെഴനി  പരമഭാവെധനി  ഉലപഭാദനവലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നല  വെനില  ലഭനിക്കത്തക്ക
വെനിധത്തനിലുള വെനിപണന സമൗകേരലലാം ഒരുക്കുകേയുലാം വചേയ്യുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ് ഈ പദതനി
വകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   വെനിളകേളുവട മൂലലവെര്ദനവെനിനുലാം അകതഭാവടഭാപലാം  പരമഭാവെധനി
വെനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  സമൗകേരലവലാം  ഉണഭാക്കുകേ,  ഇതുവെഴനി  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനി
ആദഭായകേരമഭായനി മഭാറ്റുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ് ഈ പദതനിയുവട അന്തെനിമ ലക്ഷലലാം.  

(സനി)  കകേരളത്തനില  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതുലാം  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില  വെനിലപനയസ്റ്റ്
എത്തുന്നതുമഭായ  പചക്കറനികേള  സുരക്ഷനിതമഭാകണഭാ  (safe  to  eat)  എന
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ആയതസ്റ്റ് വപഭാതുജനങ്ങവള അറനിയനിക്കുന്നതനിനുമഭായുള ഒരു
പദതനി  പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനി  2017-18-ല  ഉളവപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  75  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.
കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലനനിനലാം  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില  നനിനലാം  കശഖരനിക്കുന്ന  പചക്കറനി
സഭാമ്പനിളുകേള  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  വവെളഭായണനിയനിവല  കേതീടനഭാശനിനനി  അവെശനിഷ
പരനികശഭാധന  ലഭാബനില   (PRRAL)  എത്തനിചഭാണസ്റ്റ്  കേതീടനഭാശനിനനിയുവട  അലാംശലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പരനികശഭാധനഫലങ്ങള കകേരള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ വവെബ്ലസറനിലുലാം
പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലുലാം വപഭാതുജനങ്ങളുവട അറനിവെനികലക്കഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന. 

വനലകൃഷനി വെനികേസത്തനിനഭായുള കകേന്ദ്ര ഫണസ്റ്റ്
63 (1402) ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലകൃഷനി വെനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്രത്തനിലനനിന്നസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തനിനു
ഫണസ്റ്റ് ലഭനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  എത്ര  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  ഫണ്ടു  ലഭനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുനവവെനലാം
ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം ലഭനിക്കുന്ന തുകേ എത്രയഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏവതങനിലുലാം  വെര്ഷലാം  ഫണസ്റ്റ്  മുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഏതസ്റ്റ്
വെര്ഷമഭാവണനലാം മുടങ്ങഭാനുളള കേഭാരണവമന്തെഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  വെര്ഷലാം  പ്രസ്തുത  ഫണസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഉവണങനില  ലഭനിച  തുകേ  എത്രയഭാവണനലാം  ഇവലങനില  എകപഭാള  ലഭനിക്കുവമനലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാന  കൃഷനി  വെകുപസ്റ്റ്  ഫണ്ടു  വെനിനനികയഭാഗവമഭായനി  ബനവപട
യൂടനിവവലകസഷന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  വെനിശദമഭായ  പദതനിയുലാം  കൃതലമഭായനി
സമര്പനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം ഇക്കുറനി  ഫണസ്റ്റ്  നനികഷധനിക്കവപട്ടു  എന്ന ആകക്ഷപലാം
ശരനിയഭാകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)   വനലകൃഷനി  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  കദശതീയ  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  പദതനി
പ്രകേഭാരവലാം ആര്.എ.ഡനി.എന.എലാം.എസസ്റ്റ്.എ. പദതനി പ്രകേഭാരവലാം ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.
പദതനി  പ്രകേഭാരവലാം  നലകേനിയനിട്ടുള  തുകേവയ  സലാംബനനിച്ചുള  വെനിവെരലാം  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:
വെര്ഷലാം കദശതീയ  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ

പദതനി
(എന.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എലാം.)
(ലക്ഷലാം രൂപ)

ആര്.എ.ഡനി.എന.
എലാം.എസസ്റ്റ്.എ.
(ലക്ഷലാം രൂപ)

ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.
(ലക്ഷലാം രൂപ)

2007-08 .. .. 50

2008-09 188.85 .. 389.03

2009-10 277.72 .. 672.5

2010-11 209.88 .. 2500

2011-12 228.28 .. 1925

2012-13 136.73 .. 3000

2013-14 88.83 .. 3375

2014-15 312.28 500 5400

2015-16 76.55 150 8100

2016-17 ഇല ഇല 4500

2017-18 പദതനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഫണസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

.. ..

(സനി) ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ. പദതനി പ്രകേഭാരമുള ഫണസ്റ്റ് മുടങ്ങനിയനിടനില.  2016-17
വെര്ഷലാം  എന.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എലാം.,  ആര്.എ.ഡനി.  ഫണസ്റ്റ്  മുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  60  ശതമഭാനവലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  40  ശതമഭാനവലാം  എന്ന
രതീതനിയനിലുള  ഫണസ്റ്റ്  വെനിഭജനരതീതനി  നനിലവെനില  വെന്നതുലാം  കേഭാലഭാവെസയുലാം  കൃഷനി
സമയവലാം  അനുസരനിചസ്റ്റ്  മുന  വെര്ഷവത്ത  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതനിനുണഭായ കേഭാലതഭാമസവലാം കേഭാരണമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഈ  വെര്ഷലാം  ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇതുവെവര  ഫണസ്റ്റ്
ലഭനിചനിടനില.  പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവെത്സര പദതനിയനികലക്കുള ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.യുവട



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 151

പുതുക്കനിയ  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  പശഭാത്തല  വെനികേസനലാം  സഭാദലമഭാക്കുന്ന
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭാണസ്റ്റ് ഊന്നല നലകുന്നതസ്റ്റ്.  വനലകൃഷനി വെനികേസനത്തനിനഭായനി കൃഷനി
വെകുപസ്റ്റ്  സമര്പനിച  81  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  28-6-2017-നസ്റ്റ്  കൂടനിയ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസര് അലാംഗമഭായനിട്ടുള  കസറസ്റ്റ്  വലവെല സഭാങ്ഷനനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി
പ്രസ്തുത കേഭാരണത്തഭാല നനിരഭാകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.

എന.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എലാം.  പ്രകേഭാരലാം  174.385  ലക്ഷലാം  രൂപ,
എന.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എലാം.  ലറസസ്റ്റ്  –29.155  ലക്ഷലാം  രൂപ,  എന.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എലാം.
പളസസസ്റ്റ്-0.675  ലക്ഷലാം രൂപ,  എന.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എലാം.  കകേഭാഴസ്റ്റ്  വസറനിയല എന്നതീ
പദതനികേളക്കഭായനി  2017-18  വെര്ഷലാം സര്ക്കഭാര് സമര്പനിച ആക്ഷന പഭാന കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 60%  തുകേയഭായ 122.529 ലക്ഷലാം രൂപ നടപ്പുവെര്ഷലാം
ലഭനിക്കുവമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   

(ഇ)  അലാംഗതീകേരനിക്കവപട  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള  തുകേ  അതഭാതസ്റ്റ്  വെര്ഷലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുണഭായ  ബുദനിമുട്ടുകേള  പദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  യഥഭാസമയലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ധന  വെനിനനികയഭാഗ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം വെരുത്തനിയതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ. പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2015-16 വെര്ഷലാം വെവര ലഭനിച തുകേയുവട
മുഴുവെന യൂടനിലലകസഷന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
2016-17-ല  ലഭനിച  തുകേയുവട  60%  യൂടനിലലകസഷന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മുനവെര്ഷവത്ത  60%  യൂടനിലലകസഷന  സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ
വവെളനിചത്തനില അടുത്ത വെര്ഷവത്ത ഫണസ്റ്റ് അനുവെദനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.     

വനലകൃഷനി വെലഭാപനത്തനിനഭായനി പദതനികേള

64 (1403) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലകൃഷനി  വെലഭാപനലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന
പദതനികേള ഏവതലഭാമഭാണസ്റ്റ് ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പദതനികേളക്കുലാം  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  എത്ര  തുകേ
വെതീതലാം വെകേയനിരുത്തനിവയനലാം എത്ര വചേലവെഴനിച്ചുവവെനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനില നടപനിലഭാക്കനിയ ഓകരഭാ പദതനിയുവടയുലാം ഭമൗതനികേ ലക്ഷലലാം
എന്തെഭായനിരുനവവെനലാം ഓകരഭാ  പദതനിയനിലുലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില
ഭമൗതനികേലക്ഷലലാം ലകേവെരനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ എനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  വനലകൃഷനി
വെനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  നലകേനിവക്കഭാണസ്റ്റ്  സമഗ  വനലകൃഷനി
വെനികേസന പദതനി ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനലകൃഷനി വെലഭാപനലാം സഭാദലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്ന പദതനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. സുസനിര വനലകൃഷനി

2. വെനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള ഫണസ്റ്റ്.

3. പ്രകതലകേ വനലനിനങ്ങളുവട കൃഷനിക്കുള കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുവട പ്രവെര്ത്തന വചേലവെനിനഭായുള പദതനി.

5. കേരവനലകൃഷനി വെനികേസനലാം

6. തരനിശുനനിലകൃഷനി

7. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി, ഇരുപ്പൂ കൃഷനി.

8. വനലകൃഷനി ഉലപഭാദന കബഭാണസസ്റ്റ് (കനഭാണ് പഭാന)

9. കേഭാര്ഷനികേ സമൗജനല ലവെദനതനി പദതനി (കനഭാണ് പഭാന)

(ബനി  &  സനി)  ഓകരഭാ  പദതനികേളക്കുലാം  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം
വചേലവെഴനിച  തുകേ  സലാംബനനിച്ചുലാം  ഭമൗതനികേലക്ഷലലാം  ലകേവെരനിചതു  സലാംബനനിച്ചുമുള
വെനിശദവെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  

കകേഭാള കമഖലയനില വെനിത്തസ്റ്റ് സലാംഭരണ വെനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങള 

65 (1404) ശതീ  .    മുരളനി വപരുവനലനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

തൃശ്ശൂര്-വപഭാന്നഭാനനി കകേഭാള കമഖല കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ് വെനിത്തസ്റ്റ് സലാംഭരണ-വെനിതരണ
കകേന്ദ്രങ്ങള,  വെനിത്തനിവന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധനയഭായനി  ലഭാബുകേള  എന്നനിവെ
സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇതു  സലാംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നനിലവെനില  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില. 

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേറുവെ കൃഷനി 

66 (1405) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കേറുവെപട കൃഷനി വചേയ്യുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  എത്ര  ഏക്കര്  സലത്തഭാണസ്റ്റ്  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നവതനലാം

ആയതനിവന്റെ ഉലപഭാദന വെനിവെരങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഉണസ്റ്റ്.  ഡയറകകററസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇക്കകണഭാമനികസ്റ്റ്  &  സഭാറനിസനികസ്റ്റ്

വെകുപനിവന്റെ 2015-16-വല സര്കവ്വേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം 122 വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് കേറുവെ

കൃഷനി വചേയ്യുനണസ്റ്റ്. ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കസ്റ്റ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 1 വഹകര്

വകേഭാലലാം ഇല

പത്തനലാംതനിട 1 വഹകര്

ആലപ്പുഴ 7 വഹകര്

കകേഭാടയലാം 5 വഹകര്

ഇടുക്കനി 24 വഹകര്

എറണഭാകുളലാം 8 വഹകര്

തൃശ്ശൂര് 27 വഹകര്

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 1 വഹകര്

മലപ്പുറലാം 7 വഹകര്

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 21 വഹകര്

വെയനഭാടസ്റ്റ് 9 വഹകര്

കേണ്ണൂര് 9 വഹകര്

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 2 വഹകര്

ഉലപഭാദനലാം സലാംബനനിച കേണക്കുകേള ഡയറകകററസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇക്കകണഭാമനികസ്റ്റ് &

സഭാറനിസനികസ്റ്റ് വെകുപനില ലഭലമല.
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ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി പദതനി 
67 (1406)  ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പചക്കറനി കൃഷനി വെനികേസനത്തനിനഭായനി ആവെനിഷരനിചനിട്ടുള 'ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം
പചക്കറനി' എന്ന പദതനിവയക്കുറനിചസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  വെനിഷരഹനിതമഭായ  പചക്കറനി  വെതീട്ടുവെളപനില  നനിനതവന്ന
ലഭലമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചസ്റ്റ് 'ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി' എന്ന പദതനി കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന.  ഇതനിനഭായനി കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ പചക്കറനി വെനികേസന പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തനി വെതീട്ടുവെളപനിവല പചക്കറനി കൃഷനിക്കഭായനി വെനിത്തുകേള, ലതകേള, ലതകേള
നട്ടുപനിടനിപനിച  കഗഭാബഭാഗുകേള  എന്നനിവെ  നലകുന.   സലാംസഭാനവത്ത  63  ലക്ഷലാം
കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഈ പദതനിയുവട ഗുണഫലലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വെതീട്ടുവെളപനില കൃഷനി വചേയഭാനഭായനി സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേള മുകഖനയുലാം കേര്ഷകേര്
മുകഖനയുലാം  10  രൂപ വെനില വെരുന്ന അഞനിനലാം പചക്കറനി വെനിത്തുകേള അടങ്ങനിയ  40
ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  വെനിത്തു  പഭായറ്റുകേള,  45.45  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  ലതകേള
എന്നനിവെയുവട  വെനിതരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  വെനിത്തു  പഭായറ്റുകേള
വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.-യഭാണസ്റ്റ്  നലകുന്നതസ്റ്റ്.   ഇതനികലക്കഭായനി  500  ലക്ഷലാം  രൂപ
വെനികേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  വെനിവെനിധ മഭാധലമങ്ങള മുകഖനയുലാം സന്നദ സലാംഘടനകേള
മുകഖനയുലാം  17  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  വെനിത്തു  പഭായറ്റുകേളുവട  വെനിതരണലാം  നടനവെരുന.
ഇതനിനഭായനി 170 ലക്ഷലാം രൂപ നതീക്കനിവെചനിരനിക്കുന. പചക്കറനി ലതകേള നട്ടുപനിടനിപനിച
37000 കഗഭാബഭാഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള വെനിതരണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. ഇതനിനുകവെണനി 555
ലക്ഷലാം രൂപവെകേവകേഭാളനിചനിരനിക്കുന.  കൂടഭാവത മുന വെര്ഷങ്ങളനില നലകേനിയ 75000
കഗഭാബഭാഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളനില  വെതീണ്ടുലാം  കൃഷനി  വചേയഭാനഭായനി  വെനിത്തസ്റ്റ്,  ലതകേള,  മറസ്റ്റ്
ഉലപഭാദന  ഉപഭാധനികേള  എന്നനിവെയുലാം  നലകുന.   ഇതനികലക്കഭായനി  150  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവെഴനി  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  വെതീടനിലുലാം
സസ്വന്തെമഭായനി  കൃഷനി  വചേയ്വതടുത്ത  പചക്കറനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന  കേഴനിയുലാം,
വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.,  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മകസന,  അകഗഭാ  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  വസന്റെര്,  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  മഭാധലമങ്ങള,
കുടുലാംബശതീ  തുടങ്ങനിയവെരുവട  സലാംയുക്ത  സഹകേരണകത്തഭാവടയഭാണസ്റ്റ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
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പദതനിയുവട  പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനികേളുവട  ചുമതല  ഫഭാലാം  ഇനഫര്കമഷന
ബന്യൂകറഭാ  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന.  ഈ  പദതനിയുവട  പ്രചേരണഭാര്തലാം  ഒരു  'കസഭാഗന'
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനികനഭാവടഭാപലാം  മനനിമഭാര്,  വസലനിബനിറതീസസ്റ്റ്,
ജനപ്രതനിനനിധനികേള  എന്നനിവെരുവട  പ്രസ്തഭാവെനകേകളഭാടുകൂടനിയ  ശബ്ദകരഖ  ഉളടക്കലാം
വചേയസ്റ്റ്  കറഡനികയഭാ,  എഫസ്റ്റ്.എലാം.  കറഡനികയഭാ,  വറയനിലകവെ  ജനിലാംഗനിളസസ്റ്റ്  മുതലഭായ
മഭാധലമങ്ങള വെഴനി  സലാംകപ്രക്ഷണലാം  വചേയസ്റ്റ്  പദതനിക്കസ്റ്റ്  പ്രചേഭാരണലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാവത പ്രമുഖ പത്രമഭാധലമങ്ങള വെഴനിയുലാം വെനിപുലമഭായ പ്രചേഭാരണലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേവെഴനി  ഏകേകദശലാം  25000-കത്തഭാളലാം  വഹകര്
സലത്തസ്റ്റ്  പചക്കറനി  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം  ഏകേകദശലാം  1  ലക്ഷലാം  ടകണഭാളലാം
പചക്കറനി അധനികേമഭായനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുവെഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടുന. 

ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചക്കറനി  പദതനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഏറവലാം  നല പചക്കറനികത്തഭാടലാം  ഒരുക്കുന്ന വെതീടമ്മേമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ജനിലഭാതലത്തനില  ഒനലാം
രണ്ടുലാം മൂനലാം സഭാനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് യഥഭാകമലാം 15,000 രൂപ, 7,500 രൂപ, 5000 രൂപയുലാം
സലാംസഭാനതലത്തനില യഥഭാകമലാം 1,00,000 രൂപ, 50,000 രൂപ, 25,000 രൂപയുലാം
അവെഭാര്ഡഭായനി  നലകുന.   ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ്  5  ഇനലാം  പചക്കറനികേവളങനിലുലാം  കൃഷനി
വചേയ്യുന്ന വെതീടമ്മേമഭാവരയഭാണസ്റ്റ് അവെഭാര്ഡനിനഭായനി പരനിഗണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി 5.6
ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പനി.എലാം.വകേ.എസസ്റ്റ്.ലവെ. പ്രവൃത്തനികേള

68 (1407) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.വകേ.എസസ്റ്റ്.ലവെ.  (പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായസ്റ്റ്  കയഭാജന)
പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  നടന  വെരുന്ന
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഏവതലഭാവമന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനുലാം  അനുവെദനിചനിട്ടുള  തുകേ
എത്രവയന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനത്തനികന്റെയുലാം  നനിലവെനിവല  സനിതനി
എവന്തെന്നസ്റ്റ് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പനി.എലാം.വകേ.എസസ്റ്റ്.ലവെ.  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  ഒറപഭാലലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങവളഭാനലാം  ഇകപഭാള
നടനവെരുന്നനില. 
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അകഗഭാണമനികേസ്റ്റ് റനിസര്ചസ്റ്റ് കസഷന

69 (1408)   ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനിയനിവല  അകഗഭാണമനികേസ്റ്റ്  റനിസര്ചസ്റ്റ്  കസഷവന്റെ
നവെതീകേരണത്തനിനുലാം വെനികേസനത്തനിനുലാം എവന്തെങനിലുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)ഈ സഭാപനലാം ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന വെനിത്തുകേള സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ
ഒരു  "സതീഡസ്റ്റ്  കസഭാര്"  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  10.34  ലക്ഷലാം  രൂപ  വചേലവെനില  ജലസലാംരക്ഷണ-സലാംഭരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  2015-16,  2016-17  കേഭാലയളവെനില  ചേഭാലക്കുടനി  അകഗഭാണമനികേസ്റ്റ്
റനിസര്ചസ്റ്റ് കസഷനനില നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.  കൂടഭാവത കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശഭാല
ഗകവെഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങളുവടയുലാം  അനുബന  ഫഭാമുകേളുവടയുലാം  വെനികേസനത്തനിനഭായനി
ആവെനിഷരനിച്ചു നടപഭാക്കനിവെരുന്ന പദതനികേവളലഭാലാംതവന്ന ചേഭാലക്കുടനി  അകഗഭാണമനികേസ്റ്റ്
റനിസര്ചസ്റ്റ് കസഷനുലാം ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്.  

(ബനി) ആധുനനികേ രതീതനിയനിലുള ഒരു “സതീഡസ്റ്റ് കസഭാര്”നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
30  ലക്ഷലാം  രൂപ  എസനികമറ്റുള  ഒരു  വപ്രഭാകപഭാസല  അകഗഭാണമനികേസ്റ്റ്  റനിസര്ചസ്റ്റ്
കസഷന  കമധഭാവെനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല
ഇതനിനഭാവെശലമഭായ തുകേ എലാം.എല.എ.യുവട ആസ്തനി വെനികേസന ഫണനില ഉളവപടുത്തനി
ലഭലമഭാക്കഭാന കവെണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

    റബറനിവന്റെ വെനിലത്തകേര്ച

70 (1409) ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റബറനിവന്റെ  വെനിലതകേര്ച  കനരനികടണതനിവന്റെ  ആവെശലകേത
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  വെനിലത്തകേര്ച  കനരനിടഭാന  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കനരകത്ത  വെനിലത്തകേര്ചയുണഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില  ഏര്വപടുത്തനിയ
സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി സലാംവെനിധഭാനലാം ഇകപഭാഴുലാം നനിലവെനിലുകണഭാ;  കേഴനിഞ വെര്ഷലാം
എത്ര കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഇതനിവന്റെ ആനുകൂലലലാം നലകേനി ; ഇതുവെഴനി എത്ര തുകേ വചേലവെഴനിച്ചു
എനള കേണക്കസ്റ്റ് ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് നലകേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  റബറനിവന്റെ വെനിലത്തകേര്ച കനരനിടുന്നതനിനുകവെണനി
റബര് വപ്രഭാഡക്ഷന ഇനവസന്റെതീവെസ്റ്റ് സതീലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ധനകേഭാരല വെകുപ്പുലാം
റബര് കബഭാര്ഡുലാം സലാംയുക്തമഭായഭാണസ്റ്റ് പദതനി നടപഭാക്കനിവെരുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  റബര് വപ്രഭാഡക്ഷന ഇനവസന്റെതീവെസ്റ്റ് സതീലാം നനിലവെനില നടപനിലഭാക്കനി
വെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഈ സതീലാം പ്രകേഭാരമുള സബ്സനിഡനി വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ് ജൂലല
മുതല ജൂണ് വെവരയുള കേഭാലഘടലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ്.   ഈ പദതനിയുവട
രണഭാലാം ഘടലാം 2017 ജൂണ് 30-നസ്റ്റ് അവെസഭാനനിക്കുകേയുലാം  മൂന്നഭാലാം ഘടലാം 2017 ജൂലല 1
മുതല ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2015 ജൂലല മുതല 2016  ജൂണ് വെവരയുള
ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനിവലയുലാം  2016  ജൂലല  മുതല  2017  ജൂണ്  വെവരയുള  രണഭാലാം
ഘടത്തനിവലയുലാം കേഭാലയളവെനില യഥഭാകമലാം 301604, 277175 കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഇതനിവന്റെ
ആനുകൂലലലാം  നലകുകേയുലാം  ഇതനിനഭായനി  ആവകേ  776.24  കകേഭാടനി  രൂപ
വചേലവെഴനിക്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വെഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില  ജനില  തനിരനിച്ചുള
കേണക്കുകേള അനുബനമഭായനി വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

പളനികയഭാള പഭാടകശഖരത്തനില കൃഷനി

71 (1410) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേവെണക്കലസ്റ്റ് ല്ല്  റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജസ്റ്റ്  വെന്നകതഭാവട  മഭാവൂര്
ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല  200  വഹകര്  വെരുന്ന  പളനികയഭാള  പഭാടകശഖരത്തനില
കൃഷനിയനിറക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാവത വെന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലനിഫസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷനവെഴനി  വകേടനികേനിടക്കുന്ന  വവെളളലാം  മഭാറനിവെനിടസ്റ്റ്  ഈ
സലത്തസ്റ്റ് കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സനി.  ഡബന.  ആര്.  ഡനി.  എലാം.  നടത്തനിയ പഠനലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ പദതനി ഏവറടുത്തസ്റ്റ് നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് സന്നദമഭാവകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേവെണക്കലസ്റ്റ് ല്ല്  റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജസ്റ്റ്  വെന്നകതഭാവട  മഭാവൂര്
ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല  200  വഹകര്  വെരുന്ന  പളനികയഭാള  പഭാടകശഖരത്തനില
കൃഷനിയനിറക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാവത വെന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



158 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 11, 2017

(ബനി)  കൃഷനി വെകുപനിനസ്റ്റ്  പഠന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭലമഭായനിടനില.   ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ടനി  പദതനിയുവട  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  വചേറുകേനിട  ജലകസചേന  വെകുപസ്റ്റ്
മുകഖനയഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം
72 (1411) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  നനിരവെധനി  പഞഭായത്തുകേളനില  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണലാം
ശരനിയഭായ രതീതനിയനില നടക്കുന്നനില എന്ന വെസ്തുത ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  സലാംഭരനിച  കതങ്ങയുവട  വെനില  നലകുന്നതനിവല  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സമൗകേരലപ്രദവലാം  കുറമറതുലാം  കൂടുതല  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്
വെലഭാപനിപനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുലാം  സലാംഭരണലാം  നടത്തുന്നതനിവന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേത
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനികയഭാഗനിച സബസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അവെതരനിപനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിവല  പ്രധഭാനവപട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേകമ്പഭാള  വെനില  സലാംഭരണ  വെനിലവയക്കഭാള  ഉയര്ന  നനിലക്കുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില തഭാങ്ങുവെനിലയനില പചകത്തങ്ങ സലാംഭരനിക്കുന്നതനില പ്രസക്തനിയനില.
എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണലാം  കൂടുതല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി
വെനിപുലതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  നഭാളനികകേരത്തനിനസ്റ്റ്  വെനിലയനിടനിയുന്ന  സഭാഹചേരലമുണഭായഭാലുടന
പചനഭാളനികകേര സലാംഭരണലാം ആരലാംഭനിക്കുവെഭാനുള തയവറടുപസ്റ്റ് നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

വെരളചയുലാം കൃഷനിനഭാശവലാം

73 (1412) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനവലാം  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലുലാം  2016  മുതല
നഭാളനിതുവെവരയുണഭായ വകേഭാടുലാംകവെനലുലാം വെരളചയുലാം വകേഭാണ്ടുണഭായനിട്ടുള കൃഷനിനഭാശലാം
എത്ര തുകേയുകടതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് പ്രകതലകേലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പ്രധഭാന വെനിളകേളഭായ വനലസ്റ്റ് ല്ല്, വെഭാഴ, വതങ്ങസ്റ്റ്, കുരുമുളകേസ്റ്റ്, പചക്കറനി , ഏലലാം,
റബര്,  കേഭാപനി,  അടയ,  ഇഞനി,  മറസ്റ്റ്  പഴവെര്ഗ്ഗങ്ങള  എന്നനിവെവയ  ഇക്കഭാലയളവെനില
വെരളച എപ്രകേഭാരലാം ബഭാധനിച്ചു എനളതുലാം സലാംസഭാനത്തുലാം പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലുലാം
ഇതുമൂലമുണഭായ കേഭാര്ഷനികേ നഷവലാം എത്ര എന്നസ്റ്റ് ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  റവെനന്യൂ-കൃഷനി  വെകുപ്പുമനനിമഭാര്  2017  മഭാര്ചസ്റ്റ്  28-നസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രകൃഷനി  വെകുപ്പുമനനിവയ  കേണസ്റ്റ്  വെരളച  വമകമ്മേഭാറഭാണലാം  നലകുകേയുലാം
കകേന്ദ്രസലാംഘലാം  ഏപ്രനില  19  മുതല  21 വെവര  സലാംസഭാനലാം  സനര്ശനിചസ്റ്റ്
വെനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  വചേയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എത്ര  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
ലഭലമഭായനി എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇക്കഭാലയളവെനില കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവെനിച കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് എന്തു സഹഭായലാം
നലകേനി  എനലാം,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിവല  എത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  എന്തു  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കനി എനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രഥമ  വെനിവെര  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വകേഭാടുലാംകവെനലുലാം
വെരളചയുലാംമൂലലാം  45398.86  വഹകര്  കൃഷനി  നശനിചതഭായനിടഭാണസ്റ്റ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  179142  കേര്ഷകേരുവട  45398.86  വഹകര് നശനിചതനിലൂവട
875.35  കകേഭാടനി രൂപയുവട നഷലാം ഉണഭായനിട്ടുളതഭായനിടഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില  19539.054  വഹകറനില  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവെനിചതഭായനി
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ജനില  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കുകേള  അനുബനലാം* ആയനി
വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിച്ചുള കേണക്കുകേള അനുബനമഭായനി* വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുവെവര
ലഭനിചനിടനില.

(ഡനി)  ഇക്കഭാലയളവെനില  ജനിലഭാ  തലത്തനില  വനലകൃഷനി  നഭാശലാം  സലാംഭവെനിച
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  സമൗജനലമഭായനി  വെനിത്തസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുകേയുലാം   പഭാലഭാക്കഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനിവല  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  കൃഷനി  ഭവെന  മുകഖന  കൃഷനിനഭാശത്തനിനുള
ധനസഹഭായത്തനിനസ്റ്റ്  വകയനിലാം  കശഖരനിച്ചുവെരനികേയുലാം  വചേയ്യുന.   കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് സഹഭായധനലാം വെനിതരണലാം വചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് ലജവെപചക്കറനിയുലാം പഴവെര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം 

74 (1413) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  വെരുന്ന  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,
സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവെയുവട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  സലാംസഭാനവത്ത
ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വെനിഷരഹനിതമഭായ  ലജവെപചക്കറനിയുലാം,  പഴവെര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  നലഭായമഭായ
വെനിലയസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  എവന്തെലഭാ ലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുവെഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  നതീക്കനിവവെചനിട്ടുവണന്ന  കേഭാരലലാം
വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓണക്കഭാലകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പചക്കറനി  വെനിലവെര്ദന
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുകടയുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്,
വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.  എന്നനിവെയുവടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാവട  കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ്
ഓണസമൃദനി 2017 എന്ന പദതനി നടപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

ഈ പദതനിയനിലൂവട  കേര്ഷകേര് ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന കേഭാര്ഷനികകേഭാലപന്നങ്ങള
വെനിപണനിവെനിലകയക്കഭാള  10%  അധനികേ  വെനില  നലകേനി  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം
സലാംഭരനിക്കുന്ന ലജവെ പചക്കറനികേള വെനിപണനി വെനിലകയക്കഭാള  30%  വെനിലക്കുറവെനില
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് വെനിതരണലാം വചേയ്യുകേയുമഭാണസ്റ്റ് പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം.

(ബനി)  കമലപ്രകേഭാരമുള  1500–ഓളലാം  സഭാളുകേള  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  900  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ടനി  പദതനി  വെനിഭഭാവെനലാം
വചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം

75 (1414)  ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില  മുനവെര്ഷങ്ങളനില  പ്രകൃതനി
കക്ഷഭാഭത്തനിലവപടസ്റ്റ്  വെനിളനഭാശലാം  സലാംഭവെനിച  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കഭാനുള
നഷപരനിഹഭാരലാം സലാംബനനിച കേണക്കുകേള കൃഷനിഭവെന തനിരനിചസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഷപരനിഹഭാരലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടതനിവന്റെ
കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഷപരനിഹഭാരലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2013  നവെലാംബര്  മുതല  നഭാളനിതുവെവര  തനിരുവെമ്പഭാടനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നലകേഭാനുള  തുകേകേളുവട  കൃഷനി  ഭവെന  തനിരനിച്ചുള
കേണക്കസ്റ്റ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

കമനമ്പര് തനിരുവെമ്പഭാടനി നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിവല കൃഷനിഭവെനുകേള

നഷപരനിഹഭാര തുകേ

1 കകേഭാടകഞരനി 23,57,395

2 തനിരുവെമ്പഭാടനി 63,99,600

3 കൂടരഞനി 27,79,225

4 പുതുപഭാടനി 21,00,695

5 കേഭാരകശരനി 55,14,900

6 മുക്കലാം 13,20,445

7 വകേഭാടനിയത്തൂര് 36,36,319

ആവകേ 2,41,08,579

(ബനി) 2013-ല വകയനിലാം സമര്പനിക്കുന്ന സമയത്തസ്റ്റ് ഇ-കപയ്വമന്റെസ്റ്റ് സമ്പ്രദഭായലാം
നനിലവെനിലനിലഭായനിരുന.  നനിലവെനില  ഇ-കപയ്വമന്റെസ്റ്റ്  മുകഖന  നഷപരനിഹഭാരലാം
നലകകേണതനിനഭാല  കൃഷനി  ഭവെനുകേള  മുഖഭാന്തെനിരലാം  ഓകരഭാ  കേര്ഷകേരുവടയുലാം  ബഭാങസ്റ്റ്
അക്കമൗണസ്റ്റ്  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  കശഖരനിചസ്റ്റ്  ഇ-കപയ്വമന്റെസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന.   ഇകപഭാള  ജനിലഭാകേളകറനിലനനിനലാം
1,46,86,780  രൂപ വവെളവപഭാക്ക ഇനത്തനിലുലാം വെരളചക്കഭായനി  19,07,480  രൂപയുലാം
അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലനനിനലാം  2013  ജൂവവല മുതല  2013  ഒകകഭാബര് വെവര
2595  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  80,78,442  രൂപ  പൂര്ണമഭായ  കതഭാതനില  അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കുടനിശനികേത്തുകേ  നലകേഭാനുള  എസസ്റ്റ്.ഡനി.ആര്.എഫസ്റ്റ്.  വെനിഹനിതലാം  ജനിലഭാ
കേളകറനിലനനിനലാം  2017  ജൂണ് മഭാസത്തനില ലഭനിചതസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനുള
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന.   കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളകര്  അനുവെദനിച
ഫണനിനഭാനുപഭാതനികേമഭായനി കൃഷനി ഡയറകകററനിലനനിനലാം  1-4-2015  മുതലുള കൃഷനി
നഭാശങ്ങളക്കുള  സലാംസഭാന  വെനിഹനിതലാം  നലകുന്നതനിനുള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി) അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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കൃഷനിവെകുപനിവല പുതനിയ പദതനികേള

76 (1415) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പ്രകയഭാജനവപടുന്ന  എവന്തെഭാവക്ക  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ്  നഭാളനിതുവെവര
ആവെനിഷരനിചനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതഭാവക്ക  പുതനിയ  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനവണന്നസ്റ്റ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായ ചുവെവട പറയുന്ന വെനിവെനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന:

(i) വെനിളവെനിസ്തൃതനിക്കുലാം  ഉലപഭാദന  വെര്ദനവെനിനുമഭായനി  പ്രധഭാനമഭായനി
വനലകൃഷനി  വെനികേസനലാം,  പചക്കറനി  വെനികേസനലാം,  കേനിഴങ്ങസ്റ്റ്-
പയര്വെര്ഗ്ഗങ്ങളുവട  വെനികേസനലാം,  നഭാളനികകേര  വെനികേസനലാം,
സുഗനവെലഞ്ജന വെനിള വെനികേസനലാം എന്നവെയ്ക്കുള പദതനികേള;

(ii) കൂടഭാവത  മണനിവന്റെയുലാം  വെനിളയുവടയുലാം  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനവലാം
അവെയുവട ഉലപഭാദനക്ഷമത ഉയര്ത്തുന്നതനിനുമുള പദതനികേള,  വെനിള
ആകരഭാഗല പരനിപഭാലന പദതനികേള എന്നനിവെയുലാം;

(iii) ഒപലാം പ്രഭാകദശനികേ പ്രഭാധഭാനലമുള വെനിളകേളക്കുള പദതനികേള,  ലഹ-
വടകേസ്റ്റ്  കൃഷനിക്കുള  പദതനികേള,  ലജവെകൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനികേള,  ജലകസചേന  സമൗകേരലലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള പദതനികേള എന്നനിവെയുലാം;

(iv) അകതഭാവടഭാപലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ
കസവെനങ്ങളക്കുലാം  ഗുണകമന്മേയുള  നടതീല  വെസ്തുക്കള  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  വെനിവെരസഭാകങതനികേ  വെനിദലയുവട  സഹഭായകത്തഭാവടയുലാം
അലഭാവതയുമുള  കേഭാര്ഷനികേ  വെനിജഭാന  വെലഭാപന  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

ഈ  പദതനികേള  കൂടഭാവത,  കേഭാര്ഷനികേ  ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല  വെനില
ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇടത്തട്ടുകേഭാരുവട  ചൂഷണലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനി  വെനിപണനലാം
നടത്തുന്നതനിനുമുള  പദതനികേളുലാം  ഉലപന്നങ്ങളുവട  മൂലലവെര്ദനവെസ്റ്റ്
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 
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(ബനി)  തഭാവഴപറയുന്ന പുതനിയ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഈ വെര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്:

1. പ്രഭാകദശനികേ സവെനികശഷതകേളുള വെനിളകേളുവട വെനികേസനലാം  :

വചേറുധഭാനലങ്ങള,  എളസ്റ്റ്,  നനിലക്കടല,  കേരനിമ്പസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  വെനിളകേളുവട
വെനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  ഊന്നല  നലകുന്ന  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  ബജറനില
3.30 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തുകേയുലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2. പഴവെര്ഗ്ഗങ്ങള  ,   പുഷ്പങ്ങള  ,   ഒമൗഷധ സസലങ്ങള എന്നനിവെയുവട വെനികേസനലാം :

തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില  വെഭാഴക്കൃഷനിയുവട  ഒരു  പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുലാം
ഇടുക്കനി,  വെയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില  പുഷ്പകൃഷനിക്കുള  പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   ഇടുക്കനി,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം,
വെയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില  ഔഷധ  സസലകൃഷനിക്കസ്റ്റ്  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,
തനിരുവെനന്തെപുരവത്ത  ബകയഭാ  വടകകഭാളജനി  &  കമഭാഡല  കഫഭാറനികേളചര്
വസന്റെര്  ശഭാക്തതീകേരണലാം  എന്നനിവെയുലാം  ഈ  പദതനിയുവട  ഘടകേങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി 6.75 കകേഭാടനി രൂപ ബജറനില വെകേയനിരുത്തുകേയുലാം 2.75
കകേഭാടനി  രൂപയസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ബഭാക്കനി
4  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനിക്കുള  വപ്രഭാകപഭാസലനില  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

3.നഭാടന  വെനിത്തനിനങ്ങളുവട  ലജവെലവെവെനിദല  സലാംരക്ഷണവലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം  :

പ്രഭാകദശനികേവലാം പരമ്പരഭാഗതവമഭായ എലഭാ വെനിളകേളുവടയുലാം വെനിത്തനിനങ്ങളുവടയുലാം
കശഖരണലാം,  ഇവെയുവട  സലാംരക്ഷണലാം,  കൃഷനി  വെലഭാപനലാം,  സതീഡസ്റ്റ്  ബഭാങസ്റ്റ്
സഭാപനിക്കല എന്നനിവെ ലടബല കമഖലയസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ പ്രഭാധഭാനലലാം നലകേനി
ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.  2.50 കകേഭാടനി രൂപ ഈ പദതനിക്കഭായനി 2017-
18  വെര്ഷത്തനില  ബജറനില  വെകേയനിരുത്തുകേയുലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നലകുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുലാം വചേയനിരനിക്കുന.

4. പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖല  :

സലാംകയഭാജനിതവലാം  ഫലപ്രദവമഭായനി  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്രതീകൃതവലാം
കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  അധനിഷനിതവമഭായ  ഇടവപടലുകേകളഭാവട  കേവണത്തനിയനിട്ടുള
സഭാദലതഭാ  കമഖലകേളനില  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ഓകരഭാ
കമഖലയനിലുലാം  ഉലപഭാദനലാം,  വെനിപണനലാം,  സലാംസരണലാം,  മൂലലവെര്ദനവെസ്റ്റ്,
ജലകസചേനലാം  എന്നനിവെ  ഉളവപടുത്തനിയുള  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്
അടനിസഭാനത്തനില  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അടനിസഭാന  സമൗകേരല
വെനികേസനത്തനിനുലാം അടനിയന്തെര ഇടവപടലുകേളക്കുമഭായനി  10  കകേഭാടനി രൂപ ഈ
പദതനി ശതീര്ഷകേത്തനില വെകേയനിരുത്തുകേയുലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുലാം വചേയ്യുന.
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ലജവെപചക്കറനി കൃഷനി

 77 (1416) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് തരനിശു ഭൂമനിയനില ലജവെപചക്കറനി കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
പദതനി നനിലവെനിലുകണഭാ;

(ബനി)കുടുലാംബശതീ,  സസ്വയലാംസഹഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള എന്നനിവെവരക്കൂടനി
ഉളവപടുത്തനി പദതനി വെനിപുലമഭാക്കുവെഭാന തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ  പചക്കറനിയുവട  നവലഭാരു  ശതമഭാനലാം
ഇവെനിവടത്തവന്ന  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം  വെനിപുലമഭാവയഭാരു  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനി സമയബനനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങനില വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  തരനിശു  ഭൂമനിയനില  ലജവെപചക്കറനി  കൃഷനി
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  മഭാത്രലാം  പദതനി  നനിലവെനിലനില.   എന്നഭാല  പചക്കറനി  വെനികേസന
പദതനി അനുസരനിചസ്റ്റ് 2017-18 വെര്ഷലാം തരനിശു ഭൂമനിയനില സുരക്ഷനിത പചക്കറനി കൃഷനി
നടപഭാക്കഭാന പദതനി നനിലവെനിലുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലവെനിലുള  പദതനിയനിലവപടുത്തനി  കുടുലാംബശതീ,  സസ്വയലാം  സഹഭായ
സലാംഘങ്ങള  എന്നനിവെവയക്കൂടനി  ഉളവപടുത്തനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
നലകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി)  തരനിശു  ഭൂമനിയനില  വെനിപുലമഭായ  രതീതനിയനില  പചക്കറനി  കൃഷനി
വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കൃഷനിവെകുപനിവന്റെ ലജവെപചക്കറനി കൃഷനി
78 (1417)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് കനരനിടസ്റ്റ് ലജവെപചക്കറനി കൃഷനി എവെനിവടവയലഭാലാം വചേയ്യുനണസ്റ്റ്;
ഏവതലഭാലാം പചക്കറനികേളഭാണസ്റ്റ് കൃഷനിവചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സർക്കഭാർ  ഭൂമനിയനിലുലാം  തരനിശസ്റ്റ്  ഭൂമനിയനിലുലാം  വെകുപസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  കൃഷനി
നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ കേതീഴനിലുള വെനിവെനിധ കൃഷനി ഫഭാമുകേളനില ഉത്തമ കൃഷനി
മുറകേള പഭാലനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ് പചക്കറനി കൃഷനി വചേയ്തുവെരുന.  ഏകേകദശലാം  100  വഹകര്
സലത്തസ്റ്റ്  വെനിവെനിധ  ഇനലാം  പചക്കറനികേള  വെനിത്തുലപഭാദനത്തനിനുലാം
പചക്കറനികേളക്കുമഭായനി കൃഷനി വചേയ്യുന.  വവെണ, വവെളരനി, പഭാവെല, പടവെലലാം, ചേതീര,
മുളകേസ്റ്റ്, പയര്, വെഴുതന, കകേഭാവെല മുതലഭായവെയഭാണസ്റ്റ് പ്രധഭാനമഭായുലാം കൃഷനി വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലുലാം  തരനിശു ഭൂമനിയനിലുലാം  കൃഷനി വെകുപസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  കൃഷനി
നടത്തുന്നനില.   എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  തരനിശുനനിലലാം  കൃഷനികയഭാഗലമഭായനി
മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ്  2017-18-വല  പചക്കറനി  വെനികേസന  പദതനിയനിനകേതീഴനില  കേര്ഷകേര്,
സസ്വന്തെമഭായനി ഭൂമനിയനിലഭാത്ത കേര്ഷകേവത്തഭാഴനിലഭാളനികേള,  കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേള,  യൂത്തസ്റ്റ്
കബസ്റ്റ്,  മറസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങള എന്നനിവെയസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകുനണസ്റ്റ്.  മുന
വെര്ഷങ്ങളനില കൃഷനി വചേയഭാവത തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനി കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനി മഭാറനി
അതുവെഴനി  കൂടുതല  തരനിശുഭൂമനി  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുവെഭാനുലാം  ഉലപഭാദനലാം,
ഉലപഭാദനക്ഷമത എന്നനിവെ വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാനുലാം അത്തരത്തനില പചക്കറനി കൃഷനിയുവട
വെനിസ്തതീര്ണലാം വെര്ദനിപനിക്കുകേവെഴനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഉലപഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പഞഭായത്തുകേവള തരനിശുരഹനിത പഞഭായത്തഭാക്കനി മഭാറ്റുകേയുലാം വചേയ്യുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ്
ഇതനിവന്റെ പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശലലാം. 

വചേടനിപഭാടലാം പഭാടകശഖരത്തനില കൃഷനി

79  (1418) ശതീ  .    കജഭാണ്  വഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിവല ഇടവക്കഭാചനി വെനികലജനില വെര്ഷങ്ങകളഭാളലാം കൃഷനി
വചേയനിരുന്ന  3  ഏക്കകറഭാളലാം  വെരുന്ന  വചേടനിപഭാടലാം  പഭാടകശഖരത്തനില  കൃഷനി
വചേയഭാനഭായനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എവന്തെലഭാവമന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പഭാടകശഖരത്തനിവല  ഭൂമനി  ആരുവടവയലഭാലാം  ലകേവെശമഭാവണന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ പഭാടകശഖരത്തസ്റ്റ് കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ അടനിസഭാന
സമൗകേരലവെനികേസനത്തനിനഭായുള പദതനിയുവട വപ്രഭാകപഭാസല സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  വപ്രഭാകപഭാസല  സലാംബനനിച  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇതനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആരഭാണസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകകേണവതന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  വചേടനിപഭാടലാം  പഭാടകശഖരസമനിതനിയനിവല  അലാംഗങ്ങള  ആവരലഭാമഭാവണന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  വചേടനിപഭാടലാം പഭാടകശഖരത്തനില കൃഷനി വചേയ്യുവെഭാനഭായനി വപടനിയുലാം പറയുലാം
സഭാപനിക്കഭാന വകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷനനില കപ്രഭാജകസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചനിട്ടുളളതുലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുളതുമഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഭൂവടമകേളുവട  ലനിസസ്റ്റ്  പഭാടകശഖര  സമനിതനികേളുവട  സഹഭായകത്തഭാവട
തയഭാറഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന.

(സനി&ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.  അടനിസഭാന സമൗകേരല വെനികേസനത്തനിനഭായുള വപടനിയുലാം
പറയുലാം  സഭാപനിക്കഭാന  3  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  വപ്രഭാകപഭാസല  വകേഭാചനി
കകേഭാര്പകറഷനനില  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ഡനി.പനി.സനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നമ്പര്
DPC411/33/17DPC/DPO EKM  ആയനി അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തു.

(ഇ)  വചേടനിപഭാടലാം  പഭാടകശഖരസമനിതനി  സജതീവെ പ്രവെര്ത്തനലാം ഇലഭാത്തതഭാണസ്റ്റ്.
രജനികസഷന പുതുക്കഭാനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നഭാണലവെനിളകേളുലാം സുഗനവെലഞ്ജനങ്ങളുലാം കനരനിടുന്ന വെനിലത്തകേര്ച

 80 (1419) ശതീ  .   വകേ  .   സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ്   : 
ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ്   : 
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു   : 
ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജന്ദ്രന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സമ്പദ്ഘടനയുവട മുഖല വെരുമഭാനമഭാർഗ്ഗമഭായ നഭാണലവെനിളകേളുലാം
സുഗനവെലഞ്ജനങ്ങളുലാം  കനരനിടുന്ന  വെനിലത്തകേര്ചയുവട  മുഖലകേഭാരണലാം  ആസനിയഭാന
കപഭാലൂള  ആകഗഭാള  വെനിപണന  കേരഭാറുകേളഭായതനിനഭാല  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്
സലാംസഭാനവത്ത  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കഭാന  കവെണ
സഹഭായലാം  ആവെശലവപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നനിലപഭാടസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റബര്,  ഏലലാം,  കേരുമുളകേസ്റ്റ്,  വവെളനിവചണ  തുടങ്ങനിയ  പ്രധഭാന
കേഭാര്ഷനികകേഭാലപന്നങ്ങള  അനനിയനനിതമഭായ  ഇറക്കുമതനിമൂലലാം  വെനിലത്തകേര്ച
കനരനിടുന്നതനിനഭാല  ഇവെയുവട  ഇറക്കുമതനിച്ചുങലാം  വെര്ദനിപനിക്കഭാകനഭാ  ഇറക്കുമതനി
നനിയനനിക്കഭാകനഭാ  ഉള  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  ആവെശലത്തനികനഭാടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
ഏവതങനിലുലാം തരത്തനിലുള കേര്ഷകേ അനുകൂല നനിലപഭാടസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില  സലാംസഭാനവത്ത  കേര്ഷകേവര  കൂടുതല
പഭാപരഭാക്കുന്ന , ആസനിയഭാന രഭാജലങ്ങള തമ്മേനിലുള പ്രഭാകദശനികേ സമഗ സഭാമ്പത്തനികേ
പങഭാളനിത്തലാം  (ആര്.സനി.ഇ.പനി.)  എന്ന  കൂടുതല  അപകേടകേഭാരനിയഭായ  കേരഭാറനില
ഏര്വപടഭാനുള  നതീക്കത്തനിലനനിന്നസ്റ്റ്  പനിന്തെനിരനിയഭാന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്
ആവെശലവപടുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സസ്വതന  വെലഭാപഭാര  കേരഭാറുകേളുവട  ഫലമഭായനി  കകേരളത്തനിവല
നഭാണലവെനിളകേള വെനിലത്തകേര്ച കനരനിടുനവവെനലാം അതനിവന കനരനിടുന്നതനിനുകവെണനി
ഇറക്കുമതനിച്ചുങലാം  വെര്ദനിപനിക്കുകേ,  ഇറക്കുമതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കുകേ  എന്നനിങ്ങവനയുള
സലാംരക്ഷണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സസ്വതീകേരനിക്കണവമനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവനഭാടസ്റ്റ്
ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആര്.സനി.ഇ.പനി. ഉളവപവടയുള കേരഭാറുകേളുവട ചേര്ചഭാകവെളയനില
കകേരളത്തനിവല കേഭാര്ഷനികേ ഉലപന്നങ്ങളുവട  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിവലടുത്തസ്റ്റ്  മഭാത്രവമ
തതീരുമഭാനങ്ങള ലകേവകേഭാളകേയുളവവെന്നസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സസ്വഭാഭഭാവെനികേ  റബറനിനസ്റ്റ്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ചുമത്തഭാവന്ന  ഏറവലാം  കൂടനിയ
ഇറക്കുമതനിച്ചുങമഭായ  25%  ചുമത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്  (25%  or  Rs.30 ഏതഭാകണഭാ  കുറവെസ്റ്റ്).
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  സമ്മേര്ദ്ദേവത്തത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  വവെളനിവചണയുവട  വെനിലവയ
ബഭാധനിക്കുന്ന  പഭാലാം  ഓയനില  കകേരളത്തനിവല  തുറമുഖങ്ങളനിലക്കൂടനി  ഇറക്കുമതനി
വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ് നനിര്ത്തലഭാക്കനിവക്കഭാണസ്റ്റ് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരഭാര്  കകേരളത്തനിവന്റെ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയസ്റ്റ്  വെലനിയ
ഭതീഷണനിയഭാവണനലാം  കേഭാര്ഷനികേ ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കേരഭാറനില പൂര്ണ സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപഭാക്കണവമനലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്
ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലജവെകൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കഭാന പദതനി
81 (1420) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എൻകഡഭാസളഫഭാന  കേതീടനഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗനിക്കവപട  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
ജനിലയനില  ഏവതഭാവക്ക  കേതീടനഭാശനിനനികേളഭാണസ്റ്റ്  നനികരഭാധനിചനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവെ  ജനിലയനില  ലഭലമഭാകുന്ന  വെനിവെരലാം  വെകുപനിവന്റെ
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എൻകഡഭാസളഫഭാന  പ്രകയഭാഗലാംമൂലലാം  ദുരനിതത്തനിലഭായ
പഞഭായത്തുകേളനില  ലജവെകൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കഭാന  നടപടനികേൾ  എവന്തെങനിലുലാം
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനിഷഭാലാംശലാം  കൂടനിയ  ചുവെപ്പുലാം  മഞയുലാം  കലബലുകേളനില  വെനിലക്കവപടുന്ന
രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേളുവട ഉലപഭാദനവലാം വെനിതരണവലാം ഉപകയഭാഗവലാം കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
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ജനിലയനില  പൂര്ണമഭായുലാം  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇവെ  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില
ലഭലമഭാകുന്ന വെനിവെരലാം ശദയനിലവപടനിടനില. 

(ബനി) 2011-12  മുതല കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിവല  6  കബഭാക്കസ്റ്റ് പരനിധനിയനിലുലാം
കൃഷനിഭവെനവെഴനി  ലജവെകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  2012-13-ല  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലവയ  ലജവെജനിലയഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പഞഭായത്തസ്റ്റ്  തലത്തനില  കേര്ഷകേകബഭാധവെലക്കരണലാം,  ലജവെകൃഷനി
പരനിശതീലനലാം,  പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം  തയഭാറഭാക്കല,  റൂറല/വവെര്മനി  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  ധനസഹഭായലാം,  പുതനിയ  ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്  കസറനിനുള
ധനസഹഭായലാം,  പഴയ ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ് കസര് ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുള ധനസഹഭായലാം
എന്നതീ പദതനികേള നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പുതനിയ  ലജവെകേര്ഷകേ  യൂണനിറസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  പഴയ  യൂണനിറസ്റ്റ്
ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകേനിവെരുന.   ലജവെകൃഷനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മനികേച  രതീതനിയനില  ലജവെകൃഷനി  നടപനിലഭാക്കനിയ
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് അവെഭാര്ഡുലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വനലനിയഭാമ്പതനി ഓറഞസ്റ്റ് & വവെജനിറബനിള ഫഭാലാം 

82 (1421) ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലനിയഭാമ്പതനി ഓറഞസ്റ്റ്  &  വവെജനിറബനിള ഫഭാമനിവന്റെ നവെതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്
എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനില  നടത്തനിയനിട്ടുളള  പ്രവൃത്തനികേള  സലാംബനനിച  വെനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനലനിയഭാമ്പതനി ഓറഞസ്റ്റ്  &  വവെജനിറബനിള ഫഭാമനിവന്റെ നവെതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്
തഭാവഴപറയുന്ന പദതനികേള കകേരള കൃഷനി വെകുപസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

പദതനി അടങല തുകേ   (  ലക്ഷത്തനില  )

വടയനിനതീസസ്റ്റ് കഹഭാസല നനിര്മ്മേഭാണലാം 103

വചേക്കസ്റ്റ് ഡഭാമനിവന്റെ പുനരുദഭാരണലാം 29
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വനലനിയഭാമ്പതനി  ഓറഞസ്റ്റ്  &  വവെജനിറബനിള  ഫഭാമനിവന്റെ  നവെതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്
തഭാവഴപറയുന്ന  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  കകേരള  കൃഷനി  വെകുപസ്റ്റ്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിനു പുറവമ വനലനിയഭാമ്പതനി ഫഭാമനിവന നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം മഭാതൃകേഭാ ഫഭാമഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുമുള  വെനിശദ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കഭാന  WAPCOS-വന
ഏലപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിചഭാല  ഉടവന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുലാം.

സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനി കേളചര് മനിഷന പദതനി അടങലതുകേ
(ലക്ഷത്തനില)

1.  ലഹവടകേസ്റ്റ് നഴറനി–വസക്കനഡറനി 
ഹഭാര്ഡണനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുലാം മഭാതൃസസല 
കശഖരവലാം 

10

2.  ഭക്ഷലസലാംസരണ യൂണനിറനിവന്റെ പരനിപൂര്ണ 
യനവെലക്കരണലാം 

48

3. ലഹ വഡനസനിറനി ഓറഞസ്റ്റ് കൃഷനി 20  
വഹകറനില

13

(ബനി)  നനിലവെനില  നടത്തനിയനിട്ടുള  പ്രവൃത്തനികേള  അനുബനമഭായനി*

ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവെളര്ത്തുന്ന പദതനി

83 (1422) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജസ്റ്റ്    : തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വെനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി

നടപനിലഭാക്കുന്ന  കപ്രഭാത്സഭാഹനപദതനികേളുവട  മഭാതൃകേയനില  ഫലവൃക്ഷങ്ങള

നട്ടുവെളര്ത്തുന്നതസ്റ്റ് കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  വെതീടനില  ഒരു  ഫലവൃക്ഷവമങനിലുലാം  നട്ടുവെളര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്

സഹഭായകേരമഭാകുന്ന തരത്തനില പദതനി ആവെനിഷ്ക്കരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനികലക്കഭായനി  കുറഞ കേഭാലയളവെനില ഫലങ്ങള തരുന്ന നലയനിനലാം

ഒട്ടുലതകേള കൃഷനിവെകുപ്പു മുകഖന വപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങനില  അവെയുവട വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാന കഹഭാളടനിക്കളചര് മനിഷന മുഖഭാന്തെനിരലാം 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷത്തനില മനിഷന കഫഭാര് ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ് വഡവെലപ്വമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കഹഭാര്ടനിക്കളചര്
പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുവട  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
പ്രഭാകതീസനിവന  അടനിസഭാനവപടുത്തനി  ഫലവൃക്ഷ  വെനിളകേളഭായ  പപഭായയുവട
വെനിളവെനിസ്തൃതനി  വെലഭാപനലാം,  മഭാവെസ്റ്റ്,  കപര,  ലനിചനി,  മഭാതളലാം,  ആപനിള,  നഭാരകേലാം
എന്നനിവെയുവട  അതനിസഭാന്ദ്രതഭാ  കൃഷനി,  അളടഭാ  അതനി  സഭാന്ദ്രതഭാകൃഷനി,  പഭാവെനിവന്റെ
സൂക്ഷ്മ  ജലകസചേന  സലാംവെനിധഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയുള  പുതനിയ  കൃഷനികത്തഭാടങ്ങള
സഭാപനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

(ബനി&സനി)  കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലുള  കൃഷനികത്തഭാടങ്ങളനിലുലാം  കകേരള
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുവട  കൃഷനികത്തഭാടങ്ങളനിലുലാം  ഫലവൃക്ഷ  ലതകേളുവട
ഗുണകമന്മേകയറനിയ നടതീല വെസ്തുക്കള ഉലപഭാദനിപനിചസ്റ്റ് വെനിതരണലാം വചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  ഇവെ
കൃഷനിഭവെനുകേളനിലൂവടയുലാം  മറസ്റ്റ്  വെനിലപന ശഭാലകേളനിലൂവടയുലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില
വെനിവെനിധ  പദതനികേളനില  ഉളവപടുത്തനി  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത  ഹരനിത
കകേരളലാം  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  ഫലവൃക്ഷ  ലതകേള  സമൗജനലമഭായനി  വെനിതരണലാം
വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ  പദതനി  വെനിപുലമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.   ഇതനിനഭായനി  കുടുലാംബശതീവെഴനിയുലാം  വതഭാഴനിലുറപ്പുപദതനിവെഴനിയുലാം
ഗുണകമന്മേയുള  നലയനിനലാം  ഫലവൃക്ഷ  ലതകേള ഉലപഭാദനിപനിക്കുവെഭാനുലാം  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുവെഭാനുമുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

പചക്കറനികേളുവട വെനില വെര്ദനവെസ്റ്റ്
84 (1423) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പചക്കറനികേളുവട വെനില വെര്ദനവെസ്റ്റ് നനിയനനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് എവന്തെഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പചക്കറനികേളുവട  വെനിലവെര്ദന  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്,
വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ. എന്നനിവെയുവട സഹകേരണകത്തഭാവട കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ് ഓണസമൃദനി
2017 എന്ന  പദതനി ഈ ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് നടപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

ഈ  പദതനിയനിലൂവട  സലാംസഭാനവത്ത  കേര്ഷകേര്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
പചക്കറനിക്കസ്റ്റ്  വെനിപണനി വെനിലവയക്കഭാള  10%  അധനികേലാം വെനില കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നലകേനി
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സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് വെനിപണനി വെനിലവയക്കഭാള  30%  വെവര കുറഞ
വെനിലയസ്റ്റ് പഴലാം, പചക്കറനികേള ലഭലമഭാക്കുന്ന 1500-ഓളലാം സഭാളുകേള 2017 ഓഗസസ്റ്റ് 30
മുതല വസപ്റലാംബര് 3 വെവര സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം നടത്തുവെഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇകതഭാവടഭാപലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  സനിവെനില  സലപസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന,
കേണ്സന്യൂമര്വഫഡസ്റ്റ്,  കുടുലാംബശതീ  എന്നനിവെയുവട  ഓണമഭാര്ക്കറ്റുകേളവെഴനിയുലാം  കുറഞ
നനിരക്കനില  ഗുണനനിലവെഭാരമുള  പചക്കറനികേള  വെനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  എലഭാ  വെതീടുകേളനിലുലാം  ഒരു
പചക്കറനികത്തഭാടലാം  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാവട  63  ലക്ഷലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പചക്കറനി
കൃഷനിക്കഭാവെശലമഭായ  വെനിത്തസ്റ്റ്,  കഗഭാബഭാഗസ്റ്റ്,  വെളലാം  തുടങ്ങനിയവെ  വെനിതരണലാം  വചേയസ്റ്റ്  63
ലക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങളനിലൂവട  'ഓണത്തനിവനഭാരു മുറലാം പചക്കറനി'  എന്ന വെനിപുലമഭായ ഒരു
പദതനിയുലാം ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഫലാംഗസസ്റ്റ് ബഭാധനിചസ്റ്റ് കൃഷനി നഭാശലാം

85 (1424) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം  കുലകശഖരപുരലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലുലാം  ഫലവൃക്ഷങ്ങളുവട  ഇലകേളക്കസ്റ്റ്  ഫലാംഗസസ്റ്റ്  ബഭാധനിചസ്റ്റ്  കൃഷനി
നശനിക്കുന്ന വെനിവെരലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുണഭായനിട്ടുള  ആശങകേള  അകേറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ്
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനവവെന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഷയത്തനില  സലാംകയഭാജനിത  കേതീടനനിയനണലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം  കുലകശഖരപുരലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലുലാം ഫലാംഗസസ്റ്റ് ബഭാധമൂലമല മറനിചസ്റ്റ്  വവെളതീചയുവട ശലലലാംമൂലമഭാണസ്റ്റ്
കൃഷനി നശനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതു സലാംബനനിച പത്രവെഭാര്ത്തകേള
ജനിലഭാ  ഓഫതീസസ്റ്റ്  തലത്തനില  നലകുകേയുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.
ഇരുന്നൂറനിലധനികേലാം  വെനിളകേവള  വവെളതീചകേള  ബഭാധനിക്കുന്നതഭായനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
വചേയവപടനിട്ടുവണങനിലുലാം  വതങ്ങുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇവെയുവട  ആകമണലാം  കൂടുതലഭായനി
കേഭാണുന്നതസ്റ്റ്.   വെഭാഴ,  പപഭായ,  കേറനികവെപസ്റ്റ്,  പചക്കറനികേള,  കേനിഴങ്ങുവെര്ഗ്ഗ  വെനിളകേള
എന്നനിവെവയയുലാം  ഇവെ  ആകമനിക്കുന.   വവെളതീചകേള  ഓലയുവട  അടനിവെശത്തസ്റ്റ്
വെളകഞഭാ അര്ദവൃത്തഭാകൃതനിയനികലഭാ വെരനികേളഭാകയഭാ വവെളുത്ത പഞനി കപഭാവലകയഭാ
ആണസ്റ്റ് കേഭാണവപടുന്നതസ്റ്റ്. 
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(ബനി) കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുമഭായനി ബനവപട സഭാകങതനികേ ടതീലാം
കൃഷനിയനിടങ്ങള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് പ്രതനിവെനിധനി നനിര്ണയനിക്കുകേയുലാം നനിയനണത്തനിനഭായനി
ലജവെ  കേതീടനഭാശനിനനി  തളനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.   അതനിനഭാല  ഇവെനിടങ്ങളനില  ഇകപഭാള
വവെളതീചയുവട  ആകമണലാം  നനിയനണവെനികധയമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വവെളതീച  ശലലലാം
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  തലത്തനില  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  അവെകബഭാധ  കഭാസ്സുകേളുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  വവെളതീചകേവള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേള
ആവെശലമനില.  ചേനിലന്തെനികേള,  കലഡനികബഡസ്റ്റ്  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  വചേറുവെണ്ടുകേള,
മനിത്രകേതീടങ്ങള എന്നനിവെ വവെളതീചകേവള തനിന്നസ്റ്റ് നശനിപനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ചേഭാരപൂപലനിവന്റെ
കേറുത്തപഭാടുകേള  നതീക്കലാം  വചേയഭാന  ഒരു  ശതമഭാനലാം  വെതീരലമുള  കേഞനിപശ
തളനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ഫലപ്രദമഭാണസ്റ്റ്.   ലജവെനനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗവമന്ന  നനിലയനില  ഇകക്കഭാ
കഷഭാപ്പുകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  ലഭനിക്കുന്ന  വലക്കഭാനനി  20  ഗഭാലാം  ഒരു  ലനിറര്  വവെളത്തനില
കേലര്ത്തനി ഇലകേളുവട അടനിയനില വെതീഴത്തക്കവെണലാം തളനിച്ചുവകേഭാടുക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കൃഷനിഭവെന
86 (1425)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനില  വെനിളവൂര്ക്കല  പഞഭായത്തനില  കൃഷനിഭവെന
ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായുളള  നടപടനികമങ്ങള  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ്റ്റ്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വെനിളവൂര്ക്കല പഞഭായത്തനില കൃഷനിഭവെന നനിലവെനിലുണസ്റ്റ്.

പ്രധഭാനമനനി ഫസല ബതീമഭാ കയഭാജന
87 (1426) ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    വകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  പ്രധഭാനമനനിയുവട  ഫസല  ബതീമഭാ  കയഭാജന  പ്രകേഭാരലാം  വെനിളകേളക്കസ്റ്റ്

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഏവതഭാവക്ക  സഭാഹചേരലങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  ആനുകൂലലത്തനിനസ്റ്റ്
അര്ഹരഭാവന്നതസ്റ്റ്;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 173

(ബനി)  വെനിളകേളക്കസ്റ്റ്  വെഭായ്പ  എടുത്തനിട്ടുള  കേര്ഷകേര്  നനിര്ബനമഭായുലാം  ഇമൗ
പദതനിയനില അലാംഗമഭാകകേണതുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവനറ  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയുവട
ആനുകൂലലലാം ഇമൗ പദതനി പ്രകേഭാരമുള ആനുകൂലലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പുറകമ ലഭനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാർ  നടപനിലഭാക്കനിയ  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  കേര്ഷകേവര
വെനിളനഭാശലാംമൂലമുള  ദുരനിതത്തനിലനനിനലാം  കേരകേയറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ്  എത്രമഭാത്രലാം
സഹഭായകേമഭായനിട്ടുവണന അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്. 30-6-2017-വല ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)നമ്പര്  653/2017/എഡനി നമ്പര്
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  2017-18  ഖഭാരനിഫസ്റ്റ്  സതീസണനില സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അഗനികേളചറല
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  കേമ്പനനി  മുകഖന  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
വെനിജഭാപനമഭായനി.

വെരളച,  വവെളവപഭാക്കലാം,  ഉരുളവപഭാടല,  വകേഭാടുങഭാറസ്റ്റ്,  കപമഭാരനി,  ചുഴലനിക്കഭാറസ്റ്റ്,
അതനഷ്ണലാം,  ഇടനിമനിന്നല,  സസ്വഭാഭഭാവെനികേമഭായനി  ഉണഭാകുന്ന  തതീപനിടനിത്തലാം  മുതലഭായ
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങളമൂലകമഭാ  കരഭാഗകേതീടങ്ങളുവട  ആകമണലാംമൂലകമഭാ  പ്രഖലഭാപനിത
വെനിളകേളക്കുണഭാകുന്ന  ഉലപഭാദന  നഷത്തനിലനനിനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
സലാംരക്ഷണവലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം ഈ പദതനി മുകഖന നലകുന. 

(ബനി) പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുള വെനിളകേള കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനുകവെണനി
ബഭാങ്കുകേള,  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള എന്നനിവെ മുകഖന കേഭാര്ഷനികേ വെഭായ്പ  എടുക്കുന്ന
കേര്ഷകേര്  നനിര്ബനമഭായുലാം  മറ്റുള  കേര്ഷകേര്  സസ്വന്തെലാം  തഭാലപരലപ്രകേഭാരവലാം
പദതനിയനില അലാംഗങ്ങളഭാകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനിലുലാം  കകേന്ദ്ര-
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  സലാംയുക്തമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന്ന  പ്രധഭാനമനനി
ഫസല  ബതീമ  കയഭാജന  എന്ന  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനിലുലാം  വവെകവ്വേവറ
അലാംഗതസ്വലാം  കനടനിയനിട്ടുള  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  പദതനിയുവടയുലാം  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം  31-6-2017  വെവര
3311  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  1,98,20,347  രൂപ  വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
നഷപരനിഹഭാരമഭായനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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കൃഷനി ആഫതീസര് തസ്തനികേ

88 (1427) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്ര  കൃഷനി  ആഫതീസര്മഭാരുവട  തസ്തനികേകേളഭാണസ്റ്റ്
നനിലവെനില ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി)  അവെ  നനികേത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എവന്തെഭാവക്കയഭാണസ്റ്റ്;
വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവെനില  224  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  തസ്തനികേ
ഒഴനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുന.  ഇതനില  196  എണലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വെഴനിയുലാം  28  എണലാം
വപ്രഭാകമഭാഷന വെഴനിയുലാം നനികേത്തവപകടണതഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  കൃഷനി ഓഫതീസര് തസ്തനികേയനില നനിയമനത്തനിനുള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങസ്റ്റ്
ലനിസനിവന്റെ കേഭാലഭാവെധനി  2013-ല അവെസഭാനനിചനിരുന.  നനിലവെനില കൃഷനി ആഫതീസര്
തസ്തനികേയനിവല  എലഭാ  ഒഴനിവകേളുലാം  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നനിരന്തെരമഭായ  ഇടവപടലനിവന  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  പബനികേസ്റ്റ്
സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന റഭാങസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ്  24-7-2017-ല പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പബനികേസ്റ്റ്
സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷനനില നനിനലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചഭാലുടനതവന്ന നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനികേള  തസ്വരനിതഗതനിയനില
നടനവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി 
89 (1428) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്   :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി   :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന   :
ശതീ  .    വെനി  .    ആര്  .    സുനനില  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന്ന സലങ്ങളനില കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്

സബ് സനിഡനി നലകുന്ന പദതനി നനിലവെനിലുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുന്ന  ഏവതഭാവക്ക  സലങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
വെന്നതനിനുകശഷലാം കൃഷനി വചേയ് തവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആവകേ എത്ര വഹകര് തരനിശു നനിലത്തഭാണസ്റ്റ് കേഴനിഞ
വെര്ഷലാം കൃഷനി വചേയ് തവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  വനലകൃഷനിയനികലക്കസ്റ്റ്  മുഴുവെന  തരനിശുനനിലങ്ങവളയുലാം
മടക്കനിവക്കഭാണസ്റ്റ്  വെരുന്നതനിനുകവെണനി  തരനിശുനനില  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  കേര്ഷകേനുലാം
ഭൂവടമകേളക്കുലാം  സഹഭായധനമഭായനി  വഹകവറഭാന്നനിനു  ഒന്നഭാലാം  വെര്ഷവത്ത  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്
30,000  രൂപയുലാം  രണഭാലാം  വെര്ഷലാം  7,000  രൂപയുലാം  നലകുന.   ഒന്നഭാലാം  വെര്ഷലാം
കേര്ഷകേനസ്റ്റ്  25,000  രൂപയുലാം ഭൂവടമയസ്റ്റ്  5,000  രൂപയുലാം നലകുലാം.  രണഭാലാം വെര്ഷലാം
കേര്ഷകേനസ്റ്റ് 5,800 രൂപയുലാം ഭൂവടമയസ്റ്റ് 1,200 രൂപയുലാം നലകേനിവെരുന. 

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം  2016-17  വെര്ഷലാം
പുതനിയതഭായനി  2956 വഹകര് സലത്തസ്റ്റ് തരനിശുനനില കൃഷനി ഇറക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2752
വഹകര് സലത്തസ്റ്റ്  കേരവനല കൃഷനിയുലാം  94  വഹകര് ഒരുപ്പൂ  നനിലത്തസ്റ്റ്  ഇരുപ്പൂനനില
കൃഷനിയുലാം  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  8157  വഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്
അധനികേമഭായനി വനലകൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കുവെഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്. 

(സനി)  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  2752  വഹകര്  തരനിശുനനിലത്തസ്റ്റ്
പുതനിയതഭായനി വനല കൃഷനി വചേയനിരുന.

വനലവെയലുകേളക്കസ്റ്റ് കറഭായലറനി

90 (1429) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലവെയലുകേളക്കസ്റ്റ്  കറഭായലറനി  നലകുന്നതനിനുളള  പദതനി
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികമങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഈ വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ സജതീവെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

പചക്കറനിക്ഷഭാമവലാം വെനിലക്കയറവലാം

91 (1430)   ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ്  :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പചക്കറനിക്ഷഭാമവലാം  വെനിലക്കയറവലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓണക്കഭാലവത്ത  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നലാം  കനരനിടുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവെനിഷരനിച
നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഓണക്കഭാലകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പചക്കറനി
വെനിലവെര്ദന  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്,  വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.
എന്നനിവെയുവട സഹകേരണകത്തഭാവട കൃഷനിവെകുപസ്റ്റ് ഓണസമൃദനി 2017  എന്ന പദതനി
നടപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

ഈ  പദതനിയനിലൂവട  സലാംസഭാനവത്ത  കേര്ഷകേര്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
കേഭാര്ഷനികകേഭാലപന്നങ്ങള  വെനിപണനി  വെനിലകയക്കഭാള  10%  അധനികേലാം  വെനില  നലകേനി
സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് വെനിപണനി വെനിലകയക്കഭാള  30%  വെവര കുറഞ
വെനിലയസ്റ്റ് പഴലാം,  പചക്കറനികേള ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന്ന 1500-ഓളലാം സഭാളുകേള 2017
ആഗസസ്റ്റ്  30  മുതല വസപ്റലാംബര്  3  വെവര സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം നടത്തുവെഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഇകതഭാവടഭാപലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  സനിവെനില  സലപസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന,  കേണ്സന്യൂമര്വഫഡസ്റ്റ്,  കുടുലാംബശതീ  എന്നനിവെയുവട
ഓണമഭാര്ക്കറ്റുകേളവെഴനിയുലാം  കുറഞ  നനിരക്കനില  ഗുണനനിലവെഭാരമുള  പചക്കറനികേള
വെനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   63  ലക്ഷലാം
കുടുലാംബങ്ങളനിലൂവട  'ഓണത്തനിവനഭാരു  മുറലാം  പചക്കറനി'  എന്ന  വെനിപുലമഭായ  ഒരു
പദതനിയുലാം ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേതീടനഭാശനിനനികേളുവട നനിയനണലാം

92 (1431) ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാർഹനികേഭാവെശലങ്ങൾക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കേതീടനഭാശനിനനികേളുവട
വെനിലപനയനിലുലാം  വെനിതരണത്തനിലുലാം  എവന്തെങനിലുലാം  നനിയനണലാം
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  എവന്തെലഭാലാം  നനിയനണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  നനിയനണകമര്വപടുത്തനിയതനിവന്റെ  ഉകദ്ദേശലവമന്തെഭാണസ്റ്റ്;
ഇതസ്റ്റ്  മൂലലാം  ഇവെയുവട  വെനിലയനില  ഏവതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള  വെര്ദനവണഭായനിട്ടു
കണഭാവയനലാം ലഭലതക്കുറവെസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാവയനലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില
എവന്തെലഭാലാം  മഭാറങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിവന്റെ ഫലമഭായനി  വെനിപണനിയനില ഉണഭായനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാര്ഹനികേ  ആവെശലത്തനിനസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കേതീടനഭാശനിനനികേളുവട
വെനിലപനയനിലുലാം  വെനിതരണത്തനിലുലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  നനിയനണങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം
എലഭാ  ഗഭാര്ഹനികേ  കേതീടനഭാശനിനനി  വെനിതരണക്കഭാരുലാം  കൃഷനി  വെകുപനിലനനിനലാം
കേതീടനഭാശനിനനി  വെനിലപന/വെനിതരണത്തനിനുള  ലലസനസസ്റ്റ്  കനടനിയനിരനികക്കണതുലാം
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പകേര്പസ്റ്റ്  റതീവടയനില  കഷഭാപ്പുകേളനില  പ്രദര്ശനിപനികക്കണതുമഭാണസ്റ്റ്.   കൃഷനി  വെകുപസ്റ്റ്
ലലസനസസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുള  വെനിതരണക്കഭാരനില  നനിനള  അലാംഗതീകൃത  ഗഭാര്ഹനികേ
കേതീടനഭാശനിനനി  ഉലപന്നങ്ങള  മഭാത്രകമ  റതീവടയനില  കഷഭാപ്പുകേളനില  സൂക്ഷനിക്കുവെഭാനുലാം
വെനിലപന  നടത്തുവെഭാനുലാം  പഭാടുള.   റതീവടയനില  കഷഭാപ്പുകേള  വെനിതരണക്കഭാര്
നലകേനിയനിട്ടുള  കേതീടനഭാശനിനനികേളുവട  ലനിസസ്റ്റ്  അടങ്ങനിയ  ലലസനസനിവന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്
അതഭാതസ്റ്റ്  കൃഷനിഭവെനുകേളനിവല  ഇനവസകനിലസഡസ്റ്റ്  ഇനവസകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  കഷഭാപ്പുകേളനില ഗഭാര്ഹനികേ കേതീടനഭാശനിനനികേള വെനിലക്കുകമ്പഭാള
അവെ മറസ്റ്റ് നനികതലഭാപകയഭാഗ വെസ്തുക്കളുമഭായനി ഇടകേലര്ത്തഭാവത പ്രകതലകേ റഭാക്കുകേളനില
മഭാത്രലാം സൂക്ഷനിക്കുകേയുലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേയുലാം വചേകയണതഭാവണന്നസ്റ്റ് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേതീടനഭാശനിനനികേളുവട  വെനിലപനയനിലുലാം  വെനിതരണത്തനിലുലാം  കേര്ശന
നനിയനണങ്ങള  നനിലവെനിലുണസ്റ്റ്.  ഗഭാര്ഹനികേ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം
കേഭാര്ഷനികേഭാവെശലത്തനിനുള  കേതീടനഭാശനിനനികേവളകപഭാവല  കകേന്ദ്ര  കേതീടനഭാശനിനനി
നനിയമത്തനിവന്റെ  പരനിധനിയനില  വെരുന്നതനിനഭാല  കേതീടനഭാശനിനനികേളുവട  ഉലപഭാദനലാം,
വെനിതരണലാം, വെനിലപന എന്നനിവെയ്ക്കുള വപഭാതു നനിയനണങ്ങള ഇവെയ്ക്കുലാം ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്.
എന്നഭാല  സുരക്ഷനിത  പഭാക്കറ്റുകേളനില  വെനിതരണലാം  വചേയവപടുന്ന  ഗഭാര്ഹനികേ
കേതീടനഭാശനിനനികേളക്കസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാഗവെസ്തുക്കളവക്കഭാപലാം  കസഭാക്കസ്റ്റ്  വചേയ്യുന്നതനിലുലാം
വെനിലപന  നടത്തുന്നതനിലുലാം  ഇളവെസ്റ്റ്  അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ  പഴുതസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
എലഭാത്തരലാം  കഷഭാപ്പുകേളനിലുലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  കേതീടനഭാശനിനകേള  നനിര്ബഭാധലാം  ലഭനിക്കുന്ന
അവെസയുണഭായനി.   ഇവെയുവട  കമല  കേഭാരലമഭായ  നനിയനണലാം  സഭാദലമഭായനില.
എന്നഭാല  ഗഭാര്ഹനികേ  കേതീടനഭാശനിനനികേളനില  പലതുലാം  നല  വെനിഷഭാലാംശലാം  ഉളതുലാം
ശദകയഭാവട ലകേകേഭാരലലാം വചേകയണതുമഭാണസ്റ്റ്.  മഭാത്രമല,  അലാംഗതീകൃത കേതീടനഭാശനിനനി
ഡനികപഭായനിലൂവടയുള  കേതീടനഭാശനിനനി  വെനിലപനയസ്റ്റ്  കേര്ശനനിയനണ
കമര്വപടുത്തനിയകപഭാള  ലലസനസനിലഭാത്ത  കഷഭാപ്പുകേളനിലൂവടയുലാം  മറ്റുലാം
കേതീടനഭാശനിനകേള  ഒരു  നനിയനണവമനിലഭാവത  വെനിറഴനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനിലവപടനിരുന.  ഈ  വെസ്തുതകേള  കേണക്കനിവലടുത്തഭാണസ്റ്റ്  ഗഭാര്ഹനികേ
ആവെശലത്തനിനുള കേതീടനഭാശനിനനി വെനിതരണത്തനിലുലാം വെനിലപനയനിലുലാം നനിയനണങ്ങള
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഈ നനിയനണങ്ങളമൂലലാം ഗഭാര്ഹനികേ കേതീടനഭാശനിനനികേളുവട
വെനിലയനില എവന്തെങനിലുലാം വെര്ദനവെസ്റ്റ് ഉണഭായതഭായനി ശദയനിലവപടനിടനില.  റതീവടയനില
കഷഭാപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് ആദലഘടത്തനില ലലസനസസ്റ്റ് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല
കഷഭാപ്പുകേളനിവല ഉലപന്ന ലഭലതയനിലുലാം കുറവെസ്റ്റ് ഉണഭായനിടനില.  എന്നഭാല ലലസനസസ്റ്റ്
ഇലഭാത്ത വെനിതരണക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഗഭാര്ഹനികേ കേതീടനഭാശനിനനികേള വെനിലക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തടസലാം
ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എലഭാത്തരലാം  കേതീടനഭാശനിനനികേളുവടയുലാം  വെനിലപനയനിലുലാം
വെനിതരണത്തനിലുലാം  നനിയനണലാം  വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്  ഈ  നടപടനി
ലകേവക്കഭാണനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

412/2020
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വനലകൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ആശസ്വഭാസധനലാം 

 93 (1432)  ശതീ  .    സനി  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  പഭായനിപഭാടസ്റ്റ്  കൃഷനിഭവെന
അതനിര്ത്തനിയനിലുള  പൂവ്വേലാം  പഭാടകശഖരത്തനില  ആരലാംഭനിച  രണഭാലാം  കൃഷനി  മടവെതീണസ്റ്റ്
നശനിചതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില വനലകേര്ഷകേര്ക്കുണഭായ നഷലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ആശസ്വഭാസനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉവണങനില അവെ എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. 
(ബനി&സനി)  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പൂവ്വേലാം  പഭാടകശഖരത്തനില  മടവെതീഴ്ചമൂലലാം

വവെളത്തനിനടനിയനിലഭായ  275  കേര്ഷകേരുവട  വനലകൃഷനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഡഡ്ജര്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  വവെളലാം  പമ്പു  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  അതനിവന്റെ  വചേലവെനികലക്കസ്റ്റ്
എസനികമറസ്റ്റ്  തുകേയഭായ  1,16,786  രൂപ  ജനിലഭാ  കേളകര്  മുകഖന  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനിലനനിനലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  അനുവെദനിച്ചുനലകേനിയനിരുന.
മടവെതീഴ്ചമൂലലാം  275  കേര്ഷകേര്ക്കുണഭായ  നഷലാം  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  ധനസഹഭായത്തുകേ
നലകുന്നതനികലക്കഭായനി  കൃഷനിഭവെന മുകഖന അകപക്ഷകേള സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

ഓണക്കഭാലകത്തക്കുള പചക്കറനി

94 (1433) ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓണക്കഭാലകത്തക്കസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ  പചക്കറനികേളുവട  സലാംഭരണത്തനിനുലാം
വെനിപണനത്തനിനുലാം  വെനിതരണത്തനിനുമഭായനി  ഏവന്തെലഭാലാം  ഒരുക്കങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
നടത്തനിയനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര ചേന്തെകേളഭാണസ്റ്റ് ഈ ആവെശലത്തനിനഭായനി ആരലാംഭനിക്കുകേ എന്നസ്റ്റ് ജനില
തനിരനിചസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പചക്കറനി  സലാംബനമഭായ  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തതവയന്ന  പ്രഖലഭാപനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലകേവക്കഭാണ  നടപടനികേള  എവന്തെലഭാലാം;  എത്രകത്തഭാളലാം
പചക്കറനി ഈ പദതനിയനിലൂവട ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാനഭാകുലാം  ;  ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കു
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  കേര്ഷകേര്,  കേര്ഷകേ  കൂടഭായ്മകേള,  കേഭാര്ഷനികേ
വമഭാത്തവെലഭാപഭാര  വെനിപണനികേള,  വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.,  സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ
വെനിപണനികേള  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലനനിനലാം  വപഭാതു  വെനിപണനി  വെനിലവയക്കഭാള  10%
കൂടുതല  നലകേനി  പചക്കറനി  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ  സസ്വന്തെലാം  സഭാളുകേള,
ലലസനസനി  സഭാളുകേള,  സലപകകേഭാ  സഭാളുകേള,  സഞരനിക്കുന്ന  വെനിലപന
യൂണനിറ്റുകേള എന്നനിവെയ്ക്കു പുറവമ മുന്നൂകറഭാളലാം ഓണലാം വഫയറുകേളുലാംകൂടനി 650 വെനിപണന
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്  ഈ  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നതുലാം  എന്നഭാല  ആവെശലഭാനുസരണലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാത്തതുമഭായ പചക്കറനികേള അയല
സലാംസഭാനങ്ങളനിവല കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേളനില നനിനലാം സലാംഭരനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശ
പ്രകേഭാരലാം  സബ്സനിഡനി  (30%  വെവര)  നനിരക്കനില  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   വവെജനിറബനിള  ആന്റെസ്റ്റ്  ഫ്രൂടസ്റ്റ്  വപ്രഭാകമഭാഷന
കേമൗണ്സനിലനിവന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില  277  സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേള
സലാംസഭാനവമഭാടഭാവകേ പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  ഈ സമനിതനികേളനിവലലഭാലാം  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്
കേര്ഷകേരുവട  ഉലപന്നങ്ങള  വെനിലക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  വെനിപണനികേള
നടത്തുനണസ്റ്റ്.   ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  കൃഷനി  വെകുപസ്റ്റ്,  അനുബന  സഭാപനങ്ങളഭായ
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്,  വെനി.  എഫസ്റ്റ്.  പനി.  സനി.  വകേ.  സലാംസഭാന കഹഭാര്ടതീകേളചര് മനിഷന
എന്നനിവെയുവട  സഹകേരണകത്തഭാവട  ഓണസമൃദനി  എന്ന  കപരനില  30-08-2017
മുതല  03-09-2017  വെവരയുള ദനിവെസങ്ങളനില റതീവടയനില പചക്കറനി വെനിപണനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.  മുകഖന  മഭാത്രലാം
155  ചേന്തെകേള ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്
കൃഷനി വെകുപനിവന്റെ കനരനിട്ടുള 1500 ചേന്തെകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി) ചേന്തെകേളുവട വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി * കചേര്ക്കുന.

(സനി)  പചക്കറനി  സലാംബനമഭായ  സസ്വയലാം  പരലഭാപ്തത  ലകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തഭാവഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

1. സമഗ പചക്കറനി വെനികേസന പദതനി   2017-18

• ഇടവെനിളകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിചസ്റ്റ്  പചക്കറനി  ഉലപഭാദനലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വഹകറനിനസ്റ്റ്  7,500  രൂപ  നനിരക്കനില സബ്സനിഡനി
ലഭലമഭാക്കുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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• കപഭാഷകേമൂലലകമറനിയ നഭാടന പചക്കറനികേളുവട പ്രചേഭാരണത്തനിനഭായനി  100
വഹകറനില,  വഹകറനിനസ്റ്റ്  15,000  രൂപ  ധനസഹഭായകത്തഭാവട  അമര,
നനിതലവെഴുതന, പതീചനില എന്നനിവെയുവട കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

• ഉലപഭാദനക്ഷമതകയറനിയ ലഹബനിഡസ്റ്റ് പചക്കറനി ഇനങ്ങളുവട കൃഷനി 100
വഹകറനില വഹകറനിനസ്റ്റ്  20,000  രൂപ എന്ന കേണക്കനില ധനസഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

• പചക്കറനികേളുവട  ഉലപഭാദനവലാം  ഉലപഭാദനക്ഷമതയുലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്ന
കൃതലതഭാ കൃഷനി വതരവഞടുക്കവപട ജനിലകേളനില  20  വഹകര് സലത്തസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വഹകറനിനസ്റ്റ്  1  ലക്ഷലാം  രൂപ  എന്ന  നനിരക്കനില
ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

• 90  ലക്ഷലാം  പചക്കറനിലതകേള  ഉലപഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   ഗുണകമന്മേയുള  പചക്കറനി  ലതകേള
ഉലപഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  വവെജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടസ്റ്റ്
വപ്രഭാകമഭാഷന  കേമൗണ്സനിലനിവന്റെ  (VFPCK)  ആലത്തൂരനിലുള  സതീഡസ്റ്റ്
കപ്രഭാസസനിലാംഗസ്റ്റ് പ്ളഭാന്റെസ്റ്റ്, കൃഷനി ബനിസനിനസസ്റ്റ് കകേന്ദ്രങ്ങള (തനിരുവെനന്തെപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്),  സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേളുവട
ആഭനിമുഖലത്തനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ലത ഉലപഭാദന യൂണനിറ്റുകേള എന്നനിവെ
സജമഭായനിക്കഴനിഞ്ഞു.   ഇതനിനഭായനി  10.5  ലക്ഷലാം  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• വെനിള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി,  കേര്ഷകേര്ക്കഭായുള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
പദതനികേള  എന്നനിവെ  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷവലാം  VFPCK
നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  35  ലക്ഷലാം  വെഭാഴയ്ക്കുലാം  1000  വഹകര്  പചക്കറനിക്കുലാം
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  ഏര്വപടുത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   വെഭാഴ,  പചക്കറനി
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പ്രതീമനിയലാം  സബ്സനിഡനിക്കഭായനി  90  ലക്ഷലാം  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• കൃഷനിക്കഭാവെശലമഭായ  വെഭായ്പ  ലളനിതവലാം  സുതഭാരലവമഭായ  വെലവെസകേളനില
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കുറഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  9
ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  VFPCK  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപ്പുവെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  60  കകേഭാടനി  രൂപ  കേരഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വെഭായ്പയഭായനി
ബഭാങ്കുകേള വെഴനി നലകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  120 ലക്ഷലാം രൂപ പലനിശ സബ്സനിഡനി
(2%) ഇനത്തനില കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നലകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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• പുതനിയ  സഭാകങതനികേ  വെനിദലകേള,  പുത്തന  കൃഷനി  രതീതനികേള,  പുതനിയ
ഇനങ്ങള  എന്നനിവെ  കേര്ഷകേരുവട  ഇടയനില  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പങഭാളനിത്ത  ഗകവെഷണ  പദതനികേള,  ഡകമഭാണ്കസഷനുകേള,  ഇ.എലാം.
കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ് എന്നനിവെയഭായനി 23 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2. ഗുണകമന്മേയുള നടതീല വെസ്തുക്കളുവട ഉലപഭാദനവലാം വെനിതരണവലാം

ഗുണകമന്മേയുള  120  വമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്  പചക്കറനി  വെനിത്തുകേള  ആലത്തൂര്
വെനിത്തസ്റ്റ് സലാംസരണശഭാല വെഴനി  VFPCK 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം
ഉലപഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത  90  ലക്ഷലാം
പചക്കറനി  ലതകേള,  10  ലക്ഷലാം ടനിഷന്യൂ  കേളചര് വെഭാഴകേള,  25  ലക്ഷലാം
ഫലവൃക്ഷങ്ങളുവട  നടതീല  വെസ്തുക്കള  എന്നനിവെയുലാം  വെനിതരണത്തനിനഭായനി
തയഭാറഭായനിവെരുന. ഇതനിനഭായനി 150 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

3. വെതീട്ടുവെളപനിലുലാം വടറസനിലുലാം പചക്കറനികൃഷനി

നഗരപ്രകദശങ്ങളനില  പചക്കറനികൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
നഗരവെഭാസനികേളനില  കൃഷനികയഭാടുള  ആഭനിമുഖലലാം  വെര്ദനിപനിക്കു
ന്നതനിനുമഭായനി 'ഹരനിതനഗരനി' എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണസ്റ്റ്.

4. കൃഷനി ബനിസനിനസസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര

ഗുണകമന്മേയുള  പചക്കറനിലത്തകേള  ഉലപഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി ഒരു നഴറനി 'കൃഷനി ബനിസനിനസസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര' എന്ന കപരനില
എറണഭാകുളത്തസ്റ്റ്  കേഭാക്കനഭാടുള  കേമൗണ്സനിലനിവന്റെ  ആസഭാനത്തുലാം
തനിരുവെനന്തെപുരത്തുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡുലാം  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.
ഗുണകമന്മേയുള  ഫലവൃക്ഷങ്ങളുവടയുലാം  പചക്കറനികേളുവടയുലാം  ലതകേളുലാം
വെനിത്തുകേളുലാം  വെനിലപനയഭായനി  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലജവെവെളങ്ങള,
ലജവെകേതീടനഭാശനിനനികേള,  കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങള,  കഗഭാബഭാഗുകേള,
ചേടനികേള എന്നനിവെയുലാം ഇവെനിവട നനിനലാം ലഭലമഭാണസ്റ്റ്. 

5. ലഹവടകേസ്റ്റ് പചക്കറനിലത്ത ഉലപഭാദനകകേന്ദ്രലാം  ,   നടുക്കര

കകേരളത്തനിവല  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഗുണകമന്മേയുള  പചക്കറനിലത്തകേള
ഉലപഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ആര്.വകേ.വെനി.ലവെ.  പദതനിയനില
വെകേയനിരുത്തനി  ആധുനനികേ  സജതീകേരണങ്ങളുള,  പൂര്ണമഭായുലാം
യനവെലകൃതമഭായ  2  കകേഭാടനി  ലഹബനിഡസ്റ്റ്  പചക്കറനിലത്ത
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഒരു  യൂണനിറസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  2017  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസകത്തഭാവട  പ്രവെര്ത്തന
സജമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേവളടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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1. വെതീട്ടുവെളപനിവല പചക്കറനി കൃഷനി -40 ലക്ഷലാം വെനിത്തസ്റ്റ് പഭായറ്റുകേള

2. മഭാധലമങ്ങള മുകഖന – 12 ലക്ഷലാം വെനിത്തസ്റ്റ് പഭായറ്റുകേള

3. NGO മുകഖന -5 ലക്ഷലാം വെനിത്തസ്റ്റ് പഭായറ്റുകേള

ഈ  പദതനികേളനിലൂവട  VFPCK  കേര്ഷകേര്  വെഴനി  171560   MT  പചക്കറനി
ഉലപഭാദനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള തഭാവഴ പറയുന.

നമ്പര് ജനില പചക്കറനി ഉലപഭാദനലാം(MT)

1 തനിരുവെനന്തെപുരലാം 12250

2 വകേഭാലലാം 10790

3 പത്തനലാംതനിട 15400

4 ഇടുക്കനി 11920

5 കകേഭാടയലാം 15000

6 ആലപ്പുഴ 8050

7 എറണഭാകുളലാം 14440

8 തൃശ്ശൂര് 14460

9 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 25100

10 മലപ്പുറലാം 13500

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 2950

12 കേണ്ണൂര് 9000

13 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 6000

14 വെയനഭാടസ്റ്റ് 12700

ആവകേ 171560

ഇതുകൂടഭാവത  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  വെനിഷരഹനിതമഭായ  പചക്കറനി  ലഭലമഭാക്കുവെഭാന
ഉകദ്ദേശനിചസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്ന  'ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി'
പദതനിക്കസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ  5  ഇനങ്ങളടങ്ങനിയ  10  രൂപയുവട  57  ലക്ഷലാം  വെനിത്തസ്റ്റ്
പഭായറ്റുകേള ആലത്തൂര്  വെനിത്തസ്റ്റ്  സലാംസരണശഭാലയനിലനനിനലാം വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കുറഞതസ്റ്റ്  ഒരു  ലക്ഷലാം  ടണ്
പചക്കറനികേള ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്. 
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തഭാലക്കഭാലനികേ ജതീവെനക്കഭാര്

95 (1434) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനില  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വമഭാത്തലാം  എത്ര  തഭാലക്കഭാലനികേ
ജതീവെനക്കഭാര് കജഭാലനി വചേയ്യുനണസ്റ്റ്; ഇവെരുവട തസ്തനികേ തനിരനിച്ചുള പടനികേ നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  എത്ര  തഭാലക്കഭാലനികേ
ജതീവെനക്കഭാവര  ഒഭാകരഭാ  ജനിലകേളനികലയുലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ  വെനിവെനിധ
ഓഫതീസുകേളനില നനിനലാം പനിരനിച്ചുവെനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്; വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ?

  ഉത്തരലാം

(എ) 515 കപര്; ഇവെരനില 491 കപര് ദനിവെസകവെതന വെലവെസയനിലുലാം 24 കപര്
കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലുലാം  കജഭാലനി  വചേയ്യുന.   ദനിവെസകവെതന  വെലവെസയനില
എലഭാകപവരയുലാം  വെര്ക്കറഭായനി  ഒകര  കവെതനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  നനിയമനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കേരഭാര്
ജതീവെനക്കഭാരുവട തസ്തനികേ തനിരനിച്ചുള വെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന.

1. അസനിസന്റെസ്റ്റ് മഭാകനജര് 7

2. അക്കമൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഓഫതീസര് 1

3. അക്കമൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 13

4. കേമ്പന്യൂടര് ഓപകററര് 3

ആവകേ 24

(ബനി)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജനിലഭാ  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രത്തനില  ആവെശലത്തനില
കൂടുതലഭായനിരുന്ന  39  തഭാലക്കഭാലനികേ ജതീവെനക്കഭാവര ഭഭാവെനിയനില ആവെശലമുളപക്ഷലാം
തനിരനിവചടുക്കഭാവമന്ന  വെലവെസയനില  പനിരനിച്ചുവെനിടുകേയുണഭായനി.   വകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,
ആലപ്പുഴ, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എന്നതീ ജനിലഭാ സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനനിനലാം മഭാകനജരുവട
ചുമതലയുണഭായനിരുന്ന  തഭാലക്കഭാലനികേ  ജതീവെനക്കഭാവര  കമകക്കടുകേള
കേവണത്തനിയതനിവന്റെ കപരനില മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വെരളചവക്കടുതനികേളക്കസ്റ്റ് സഹഭായലാം
96 (1435)   ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  വെരളചവക്കടുതനികേവള  തുടർന്നസ്റ്റ്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുലാം  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയ്ക്കുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അനുവെദനിച സഹഭായങ്ങള എവന്തെലഭാലാം;
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(ബനി)  രൂക്ഷമഭായ  വെരളചമൂലലാം  ഭതീമമഭായ  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവെനിചനിട്ടുലാം  കകേന്ദ്ര-
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  സലാംസഭാനവത്ത  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ
സഹഭായങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനിയനിവലന്ന  ആകക്ഷപലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വെരളചമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവെനിച കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസത്തനിനുള  അകപക്ഷകേള  കൃഷനിഭവെനവെഴനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  നനിധനി  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  കൃഷനിനഭാശത്തനിനസ്റ്റ്
ആശസ്വഭാസ  ധനസഹഭായമഭായനി  15.466  കകേഭാടനി  രൂപ  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത
അധനികേ  തുകേയഭായനി  വെയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയ്ക്കു  മഭാത്രമഭായനി  27  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മറസ്റ്റ്
ജനിലകേളക്കഭായനി  25  കകേഭാടനി രൂപയുലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം കൃഷനി വെകുപസ്റ്റ്
അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വെരളചമൂലമുള  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനലകേര്ഷകേര്
മൂപ്പുകുറഞ വെനിത്തനിനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് കൃഷനി വചേയ്യുവെഭാനുലാം എലഭാ കേര്ഷകേരുലാം വെനിള
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില  അലാംഗമഭാകേഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനി.   മഴയനിലഭാവത
വെനിത്തസ്റ്റ് മുളയഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില വെതീണ്ടുലാം വെനിതയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി വെനിത്തനിവന്റെ കശഖരലാം
സലാംസഭാന  വെനിത്തുവെനികേസന  അകതഭാറനിറനിയനില  സൂക്ഷനിക്കഭാനുള  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുകേയുലാം അവെ സമൗജനലമഭായനി വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനു നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) സലാംസഭാനത്തുണഭായ നഭാശനഷങ്ങള വെനിലയനിരുത്തുകേയുലാം അതുപ്രകേഭാരലാം
2017 മഭാര്ചസ്റ്റ് 28-നസ്റ്റ് സലാംസഭാന റവെനന്യൂ- കൃഷനി വെകുപ്പുമനനിമഭാര് സലാംയുക്തമഭായനി കകേന്ദ്ര
കൃഷനി  വെകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ്  വെരളച  സലാംബനനിച  വമകമ്മേഭാറഭാണലാം  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ഇതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം ഏപ്രനില 19  മുതല 21  വെവര കകേരളലാം
സനര്ശനിചസ്റ്റ്  വെരളചഭാ  സനിതനി  വെനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എന്നഭാല  കകേന്ദ്ര
ധനസഹഭായലാം ഇതുവെവര ലഭലമഭായനിടനില.

റനി x ഡനി കപഭാളനികനഷന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട കവെതനലാം

97 (1436)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന    : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിവല  റനിxഡനി  കപഭാളനികനഷന
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ശമ്പളപരനിഷരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലഭനിക്കഭാനുളള  അരനിയര്
കവെജസസ്റ്റ്  ഇതുവെവരയുലാം  നലകേഭാന  കേഴനിയഭാവത  വെന്നവതന്തുവകേഭാണഭാവണന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ തുകേ എകപഭാള നലകേഭാന കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  റനിxഡനി  കപഭാളനികനഷന  വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  ദനിവെസകവെതന
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് നനിയമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കൃഷനി, മൃഗസലാംരക്ഷണലാം, ക്ഷതീര വെനികേസനലാം
എന്നതീ  വെകുപ്പുകേളനിവല  കേഭാഷസ്വല/സനിരലാം  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കസവെന  കവെതന
വെലവെസകേളഭാണസ്റ്റ്  17-5-2017-വല  സ.ഉ.(അ)നമ്പര്08/2017/കൃഷനി  പ്രകേഭാരലാം
പരനിഷരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ടനി  ഉത്തരവെനില  റനി  xഡനി  കപഭാളനികനഷന  വതഭാഴനിലഭാളനികേള
ഉളവപടനിടനില. 

(ബനി) ബഭാധകേമല.

കസഭായനില വഹലത്തസ്റ്റ് കേഭാര്ഡസ്റ്റ് 
98 (1437) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജന്ദ്രന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മണസ്റ്റ്  പരലകവെഷണവലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപനിവന്റെ  പ്രധഭാന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത എലഭാ കേര്ഷകേര്ക്കുലാം കസഭായനില വഹലത്തസ്റ്റ് കേഭാര്ഡസ്റ്റ്
വെനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാവയന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉവണങനില കസഭായനില വഹലത്തസ്റ്റ് കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലഭനിച ആവകേ കേര്ഷകേര്
എത്രയഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവലങനില  ആയതസ്റ്റ്  എലഭാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാവെശലമഭായ
നടപടനി ഉടന സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മണസ്റ്റ്,  ജലലാം,  ലജവെസമ്പത്തസ്റ്റ്  എന്നതീ  അമൂലലങ്ങളഭായ  പ്രകൃതനി
വെനിഭവെങ്ങളുവട ശഭാസതീയമഭായ വെനിവെരകശഖരണലാം നടത്തുകേയുലാം മണനിവന്റെ ഘടന, രഭാസ
ഭമൗതനികേ സസ്വഭഭാവെങ്ങള, കേഴനിവകേള, പരനിമനിതനികേള എന്നനിവെ കൃതലമഭായനി അപഗഥനിചസ്റ്റ്
അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ആ  പ്രകദശത്തനിവന്റെ  സുസനിര  കേഭാര്ഷനികേ
വെനികേസനത്തനിനഭായുള  പദതനികേളുലാം  വെനിവെനിധ  മണ-ജല  സലാംരക്ഷണ  പദതനികേളുലാം
ശഭാസതീയമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  മണപരലകവെക്ഷണ-മണ  സലാംരക്ഷണ
വെകുപനിവന്റെ  പ്രധഭാന  ലക്ഷലങ്ങള.  വെകുപനിവന്റെ  പ്രധഭാന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
അനുബനമഭായനി *കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നഭാഷണല  മനിഷന  കഫഭാര്  സസയനിനബനിള
അഗനിക്കളചര്  (എന.എലാം.എസസ്റ്റ്.എ.)  എന്നതനിവന്റെ കേതീഴനില വെരുന്ന പദതനിയഭാണസ്റ്റ്
'കസഭായനില വഹലത്തസ്റ്റ് കേഭാര്ഡസ്റ്റ്'  ഈ പദതനി  2014-15-ല തുടക്കലാം കുറനിച്ചു.  കൃഷനി
വെകുപ്പുലാം മണസ്റ്റ് പരലകവെക്ഷണ –മണസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണ വെകുപ്പുലാം സലാംയുക്തമഭായനിടഭാണസ്റ്റ് ഈ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില  2015-16,  2016-17
വെര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  7,05,420  മണസ്റ്റ്  പരനികപഭാഷണ കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം വചേയ്യുവെഭാന
ലക്ഷലമനിടുകേയുലാം  ഇതുവെവര  6,16,611  കസഭായനില  വഹലത്തസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

രണഭാലാം  ഘടത്തനില   (2017-18  &  2018-19)  കകേരളത്തനിവല  എലഭാ
കൃഷനിയനിടങ്ങളക്കുമുള  മണസ്റ്റ്  പരനികപഭാഷണ  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുവെഭാന
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആവകേ  68.3  ലക്ഷലാം കസഭായനില വഹലത്തസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡഭാണസ്റ്റ്  രണഭാലാം
ഘടത്തനില വെനിതരണലാം വചേയ്യുവെഭാന ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ആവകേ  6,16,611  കസഭായനില  വഹലത്തസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്
2015-16 മുതല 2017 ജൂലല 31 വെവര വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കസഭായനില  വഹലത്തസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  സതീമനിവന്റെ  രണഭാലാംഘടത്തനില
സലാംസഭാനവത്ത എലഭാ കൃഷനിയനിടങ്ങളക്കുമുള കസഭായനില വഹലത്തസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡുകേള
വെനിതരണലാം വചേയ്യുവെഭാന ലക്ഷലമനിടുന.

മണസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള

99 (1438) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ്   : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മണസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണ  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനില  കചേലക്കര
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില ഏവതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  നടനവെരുന്നതസ്റ്റ്;  അതനിവന്റെ
വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെലനിയകതഭാതനില  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രഭാധഭാനലമുള  പ്രകദശമഭായതുവകേഭാണ്ടുലാം,
ഇവെനിവട  അടുത്ത  കേഭാലങ്ങളനിലഭായനി  കേടുത്ത  വെരളച  കനരനിടതുലാം  കേണക്കനിവലടുത്തസ്റ്റ്
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷത്തനില  മണസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി കൂടുതല പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ആവെശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില അതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ)  മണസ്റ്റ്  പരലകവെക്ഷണ  –മണസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണ  വെകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  കചേലക്കര

നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  പഴയന്നൂര്  കബഭാക്കനിവല  പഴയന്നൂര്
പഞഭായത്തനിലുളവപട  വപഭാറ  നതീര്ത്തടത്തനിവല  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
നടനവെരുന്നതസ്റ്റ്. ആര്.ഐ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. പദതനിയുവട 19-ാം ഘടത്തനില ഉളവപടുത്തനി
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ  165  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങലഭായുള  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില
വൃക്ഷലത്ത നടതീല,  ലജവെകവെലനി,  മണ്ബണസ്റ്റ്,  കേഭാര്ഷനികേ വെനവെലക്കരണലാം,  പുലസ്റ്റ് ല്ല്
വെച്ചുപനിടനിപനിക്കല,  മഴക്കുഴനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ജലസലാംഭരണനികേള,  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജസ്റ്റ്
യൂണനിറസ്റ്റ്,  സങണ് കപഭാണസ്റ്റ്,  പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനി സലാംരക്ഷണലാം,  വെനിവെനിധ വചേക്കുഡഭാമുകേള,
കകഭാസസ്റ്റ് ഓവെര് സഭാബസ്റ്റ്,  കേര്ഷകേര്ക്കുള പരനിശതീലനലാം എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള 150.91
ലക്ഷലാം  രൂപ  വചേലവെഴനിചസ്റ്റ്  നഭാളനിതുവെവര  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതു  കൂടഭാവത
ആര്.ഐ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്,  പദതനിയുവട  22-ാം  ഘടത്തനില  ഉളവപടുത്തനി  പഭാഞഭാള
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലുളവപട  125  ലക്ഷലാം രൂപ അടങലുള കുന്നഭാലാംകതഭാടസ്റ്റ്  നതീര്ത്തട
പദതനി,  തനിരുവെനിലസ്വഭാമല  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലുളവപട  218.50  ലക്ഷലാം  രൂപ
അടങലുള പകേവെത്തസ്റ്റ് നതീര്ത്തട പദതനി എന്നനിവെയ്ക്കുലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനി പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പ്രഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില  മണസ്റ്റ്-ജല  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കൂടുതല  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനു നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ് ഫുഡസ്റ്റ് വടകകഭാളജനി
100 (1439) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വവെററനിനറനി  &  അനനിമല  സയനസസസ്റ്റ്  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുവട
കേതീഴനില  2015-16  അക്കഭാദമനികേസ്റ്റ്  വെര്ഷത്തനില  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച  കകേഭാകളജസ്റ്റ്
ഓഫസ്റ്റ്  ഫുഡസ്റ്റ്  വടകകഭാളജനി,  തുമ്പൂര്മുഴനിയനില  അദലഭാപകേവര  സനിരമഭായനി
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം  പഠനത്തനിനഭാവെശലമഭായ  മുഴുവെന  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്വമന്റുകേളുലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ  വകേടനിടവലാം,  ലഭാബസ്റ്റ്,  ലലബറനി,  കഹഭാസലുകേള
എന്നതീ അടനിസഭാന സമൗകേരലങ്ങള ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുലാം ആവെശലമഭായ നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനിനസ്റ്റ് ഇന്തെലന കേമൗണ്സനില ഓഫസ്റ്റ് അഗനികേളചറല
റനിസര്ചനിവന്റെ  അകഡനികറഷന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങനില  ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനികേള  അടനിയന്തെരമഭായനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാകളജനിവന്റെ  അടനിസഭാനസമൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം  തുടര്
പ്രവെര്ത്തനത്തനിനുള  അനുമതനിക്കുമഭായനി  9-5-2017-നസ്റ്റ്  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല
രജനിസഭാറുവട  ഒരു  വപ്രഭാകപഭാസല  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിരുന.   എന്നഭാല
ഇക്കഭാരലത്തനില  കൂടുതല  വെലക്തതവെരുത്തനി  വപ്രഭാകപഭാസല  സമര്പനിക്കുവെഭാന
9-6-2017-വല  കേത്തസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസഭാകറഭാടസ്റ്റ്  ആവെശലവപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
വപ്രഭാകപഭാസല  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ  തുടര്നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) നനിലവെനില ഇതു സലാംബനനിച നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടനില.  ഇതു
സലാംബനനിച  വപ്രഭാകപഭാസല  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില  നനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

പചക്കറനികേളുവട വെനില നനിലവെഭാരലാം

101 (1440) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന: 
ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ്: 
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  പചക്കറനികേളുവട വെനില പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്  എവന്തെലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ഇതുവെവര സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ് ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ  വെനില  നനിലവെഭാരലാം  വപഭാതുവെനിപണനികയക്കഭാള
കൂടുതലഭാവണനള  ആകക്ഷപലാം  പരനിഹരനിക്കുവെഭാന  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനി  ലകേവക്കഭാണ്ടു
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  വപഭാതുവെനിപണനിയനിവല  വെനിലകയക്കഭാള  തഭാഴ്ന്ന  വെനിലയനില
ഗുണനനിലവെഭാരമുള  പചക്കറനികേള  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരളത്തനിവല  കേര്ഷകേര്,  കേര്ഷകേ  കൂടഭായ്മകേള,  കേഭാര്ഷനികേ
വമഭാത്തവെലഭാപഭാര  വെനിപണനികേള,  വെനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.വകേ.,  സസ്വഭാശയ  കേര്ഷകേ
വെനിപണനികേള എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലനനിനലാം കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് മഭാര്ക്കറസ്റ്റ് വെനിലവയക്കഭാള 10%
കൂടുതല വെനില നലകേനി പചക്കറനി സലാംഭരനിചസ്റ്റ് വപഭാതുവെനിപണനി വെനിലവയക്കഭാള 10 മുതല
15%  വെവര വെനില കുറചസ്റ്റ്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കനിവെരുന.
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ഓണലാം,  ബകതീദസ്റ്റ്,  കനിസ്തുമസസ്റ്റ്,  റലാംസഭാന,  വെനിഷു  തുടങ്ങനിയ  ഉത്സവെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്
വെനിപണനിവെനിലവയക്കഭാള  30%  വെവര  വെനില  കുറചസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കനി
വെരുനണസ്റ്റ്.   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതുലാം  എന്നഭാല  ആവെശലത്തനിനസ്റ്റ്
ലഭലമലഭാത്തതുലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാത്തതുമഭായ പചക്കറനികേള അയല
സലാംസഭാനങ്ങളനിവല  കേര്ഷകേ  കൂടഭായ്മകേളനിലനനിനലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിവന്റെ  സസ്വന്തെലാം  സഭാളുകേളനിലൂവടയുലാം  ലലസനസനി  സഭാളുകേളനിലൂവടയുലാം
വമഭാലബല  വെനിലപന  യൂണനിറ്റുകേളനിലൂവടയുലാം  മനിതമഭായ  വെനിലയസ്റ്റ്  ഗുണനനിലവെഭാരമുള
പചക്കറനികേള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കനിവെരുന.   കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്
ദനിനലാംപ്രതനിയുള  കേകമ്പഭാളവെനില  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  അതനിലനനിനലാം  കുറഞ
നനിരക്കനിലഭാണസ്റ്റ് പചക്കറനികേള വെനിപണനലാം നടത്തനിവെരുന്നതസ്റ്റ്. 

ഫഡസ്റ്റ് വെര്ക്കസ്റ്റ്

102 (1441) ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  നഗരസഭയുവട
ഇടവെകക്കഭാടസ്റ്റ്  വെഭാര്ഡനില ശതീകേഭാരലലാം ജലാംഗ്ഷന-പഭാടത്തനിലലലന കേരുമ്പുകക്കഭാണലാം
കറഭാഡനിനസ്റ്റ്  ഫഡസ്റ്റ്  വെര്ക്കനിനസ്റ്റ്  അനുവെദനിച  തുകേ  നഗരസഭ  2017  ജനുവെരനിയനില
കനഭാമനിനനി  വെര്ക്കഭായനി  വചേയ്യുവെഭാന  തതീരുമഭാനനിവചങനിലുലാം  ഇതുവെവര  നടപനിലഭാക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  വെര്ക്കനിനസ്റ്റ്  വടകനിക്കല  സഭാലാംഗ്ഷന  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
ആയതനിവന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; വടകനിക്കല സഭാലാംഗ്ഷനസ്റ്റ് എത്ര സമയവമടുത്തു;
ആരുവട  വെതീഴ്ചമൂലമഭാണസ്റ്റ്  വടകനിക്കല  സഭാലാംഗ്ഷന  ലവെകേഭാൻ  കേഭാരണലാം
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കേഭാലയളവെനില  നഗരസഭ  പൂര്ത്തതീകേരനിച  ഫ്ളഡസ്റ്റ്  വെര്ക്കുകേള
ഏവതലഭാലാം;  അവെര്ക്കസ്റ്റ് ഇലഭാത്ത കേഭാലതഭാമസലാം മുകേളനില പറഞനിരനിക്കുന്ന വെര്ക്കനിനസ്റ്റ്
ഉണഭാകേഭാന  കേഭാരണലാം  എവന്തെന്നസ്റ്റ്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ആ  വെര്ക്കുകേള
കനഭാമനിനനിവെര്ക്കഭായഭാകണഭാ വടണര് ആയനിടഭാകണഭാ നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ഈ  ഫഡസ്റ്റ്  വെര്ക്കസ്റ്റ്  വടണര്  വചേയനിട്ടുകണഭാ;  നഗരസഭഭാ  കേമൗണ്സനില
എടുത്ത  തതീരുമഭാനത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  വെര്ക്കസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  എന്തെഭാണസ്റ്റ്
തടസലാം;  വെര്ക്കസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയതനിവന്റെ  ഉത്തരവെനിവന്റെ  കകേഭാപനി  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ഇ)  ഇക്കഭാരലലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  നലകേനിയനിരുന്ന
1618835/ഡനി.സനി/എല.എസസ്റ്റ്.ജനി.ഡനി/2017  തതീയതനി.7/7/2017  എന്ന പരഭാതനിയനിൽ
സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടവെകക്കഭാടസ്റ്റ്  വെഭാര്ഡനിവല  ശതീകേഭാരലലാം  ജലാംഗ്ഷന  മുതല  പഭാടത്തനില
ലലന  കേരനിമ്പുകകേഭാണലാം  വെവരയുളള  കറഭാഡസ്റ്റ്  വെര്ക്കസ്റ്റ്  കനഭാമനിനനി  വെര്ക്കഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതുകേഭാരണലാം  വടണര്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനികക്കണതഭായനി  വെന്നതഭാണസ്റ്റ്  വെര്ക്കസ്റ്റ്  ഇതുവെവര  നടപനിലഭാക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം.

(ബനി)  ടനി  വെര്ക്കനിനസ്റ്റ്  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  കകേഭാര്പകറഷന  കമയറുവട
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  ജൂലല,  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസങ്ങളനില  കൂടനിയ
സഭാകങതനികേഭാനുമതനിക്കഭായുളള  പ്രകതലകേ വെര്കേസ്റ്റ് കഷഭാപനില വെചസ്റ്റ്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നലകേനിവയങനിലുലാം  ലപ്രസസ്റ്റ്  കസഭാഫസ്റ്റ് വവെയര് മുഖഭാന്തെനിരലാം  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്,
അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എകനികേന്യൂടതീവെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്  എന്നനിവെര്  മുകഖന  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
ഉത്തരവെസ്റ്റ് പ്രഭാബലലത്തനില വെരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിട്ടു.

(സനി)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം നഗരസഭഭാ പരനിധനിയനില 2016-17  കേഭാലയളവെനില ഒരു
ഫഡസ്റ്റ്  വെര്ക്കസ്റ്റ്  നടന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്  (മണന്തെല-ആനനവെലതീശസ്വരലാം  ലഹസ്കൂള  കറഭാഡസ്റ്റ്
കകേഭാണ്കതീറസ്റ്റ്).  ടനി  പ്രവൃത്തനി  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വെര്ക്കസ്റ്റ്  ആയനിടഭാണസ്റ്റ്  വചേയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.
പഭാടത്തനില  ലലന  കേരനിമ്പുകകേഭാണലാം  കറഭാഡനിവന്റെ  പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  18-3-2017-ല
ഗുണകഭഭാക്തൃ കേണ്വെതീനവറ വതരവഞടുവത്തങനിലുലാം  50,000  രൂപ മുതല 5,00,000
രൂപയസ്റ്റ്  തഭാവഴയുളള  പ്രവൃത്തനികേള  വടണര്  മുകഖനകയഭാ  ഇ-വടണര്  മുകഖനകയഭാ
നടപനിലഭാക്കഭാവൂ  എന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  വെന്നതനിനഭാല  ടനി  പ്രവൃത്തനി  വടണര്
വചേയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനികേളനികലക്കസ്റ്റ് കേടകക്കണതഭായനിവെന. കനരവത്ത പൂര്ത്തനിയഭായ
വെര്ക്കുകേള ഇതനിനുമുമ്പസ്റ്റ് എഗനിവമന്റെസ്റ്റ് വെചതനിനഭാല ആ വെര്ക്കുകേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലാം
കേഴനിഞ്ഞു.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വെര്ക്കസ്റ്റ്  വടണര്  വചേയനിടനില.  വടണര്  വചേയ്യുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  നനിലവെനില  വെര്ക്കസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  തടസങ്ങള
ഒനലാംതവന്ന  ഇല.  വെര്ക്കസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  18-3-2017-ല  ഗുണകഭഭാക്തൃ
കേണ്വെതീനവറ  വതരവഞടുവത്തങനിലുലാം  50,000  രൂപ  മുതല  5,00,000  രൂപയസ്റ്റ്
തഭാവഴയുളള  പ്രവൃത്തനികേള  വടണര്  മുകഖനകയഭാ  ഇ-വടണര്  മുകഖനകയഭാ
നടപനിലഭാക്കഭാവൂ  എന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  വെന്നതനിനഭാല  ടനി  പ്രവൃത്തനി  വടണര്
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വചേയ്യുന്നതനിനുളള  നടപടനികേളനികലക്കസ്റ്റ്  കേടകക്കണതഭായനി  വെന.  സഭാകങതനികേമഭായനി
ലപ്രസസ്റ്റ്  കസഭാഫസ്റ്റ് വവെയര്  ആക്കനിയതനിനഭാലുലാം  ഇലാംപനിവമന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  പദവെനി
കകേഭാര്പകറഷന  എഞനിനതീയറനിലനനിനലാം  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയറനികലക്കസ്റ്റ്
ലകേമഭാറനിയതനിനഭാലുലാം കസഭാഫസ്റ്റ് വവെയര് വെഴനി മഭാറഭാന കേഭാലതഭാമസലാം വെന.

(ഇ)  1618835  നമ്പര്  Receipt,  1261/ഡനിസനി3/2017/തസസ്വഭവെ  നമ്പര്
ഫയലനില  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  29-7-2017-വല  കേത്തസ്റ്റ്  മുകഖന  നഗരകേഭാരല
ഡയറകകറഭാടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ആവെശലവപടുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളുവട അധതീനതയനിലുളള കറഭാഡുകേള
103 (1442)   ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജന  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളുവട
അധതീനതയനില ഉള കറഭാഡുകേള അഭനിവൃദനിവപടുത്തുന്നതനിനുലാം സമയബനനിതമഭായനി
അറകുറപണനികേള  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം,  ആവെശലമഭായ  ഫണനിലഭാത്തതസ്റ്റ്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം കറഭാഡുകേള വപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വെകുപസ്റ്റ് ഏവറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ത്രനിതല
പഞഭായത്തുകേള ആവെശലവപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇത്തരലാം കറഭാഡുകേള വപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വെകുപസ്റ്റ് ഏവറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ത്രനിതല
പഞഭായത്തുകേള ആവെശലവപടനിടനില.

മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി ഗഭാമതീണ വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനി
104 (1443) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുള കമഖലകേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയനില നനിനലാം കേഭാര്ഷനികേകമഖലവയ ഒഴനിവെഭാക്കനിയകപഭാള
നനിരവെധനി വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള കുറഞ്ഞു എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തസ്സുത പദതനിവയ ആശയനിച്ചു കേഴനിയുന്ന നനിരവെധനി കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തന്മൂലലാം  വതഭാഴനില  ദനിനങ്ങൾ  നഷവപടുകേയുലാം  പടനിണനിയനിലഭാവകേയുലാം  വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്

ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ആയതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല  വതഭാഴനില  ദനിനങ്ങള  സൃഷനിക്കഭാന

എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് പറയഭാകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  വതഭാഴനില  ദനിനങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ക്ഷതീരവെനികേസനവമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  പശു,  ആടസ്റ്റ്  വെളര്ത്തല  പദതനികേള

ഉളവപടുത്തുകമഭാ; ആയതനിനഭായനി എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതനലാം

പദതനി എങ്ങവന നടപക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  നനിയമത്തനിവന്റെ  പരനിഷരനിച

ഒന്നഭാലാം പടനികേയനില ഉളവപടനിട്ടുളള പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഏവറടുത്തസ്റ്റ്  നടത്തനിവെരുന്നതസ്റ്റ്.

ഇവെവയ  പ്രധഭാനമഭായുലാം  നഭാലസ്റ്റ്  വെനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി  തരലാം  തനിരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  (എ)  പ്രകൃതനി

വെനിഭവെ  പരനിപഭാലനവമഭായനി  ബനവപട  വപഭാതുപ്രവൃത്തനികേള  (ബനി)  സമൂഹത്തനില

അവെശത  അനുഭവെനിക്കുന്ന  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുളള  വെലക്തനിഗത  ആസ്തനികേളുവട

നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനവപട പ്രവൃത്തനികേള,  (സനി)  കദശതീയ ഉപജതീവെന മനിഷവന്റെ

നനിബനനകേള  അനുസരനിക്കുന്ന  സസ്വയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വപഭാതുഅടനിസഭാന സമൗകേരലങ്ങള (ഡനി) ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന സമൗകേരലങ്ങള.

(ബനി  &  സനി)  പദതനിയനില നനിനലാം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലവയ ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിടനില.

മറനിചസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനിലുലാം  ഏവറടുത്തു നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുവട  60%

നനിര്ബനമഭായുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുവട  അഭനിവൃദനിക്കസ്റ്റ്  ഉതകുന്ന

പ്രവൃത്തനികേളഭായനിരനിക്കണവമന്നസ്റ്റ്  പ്രകതലകേലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കനരനിട്ടുളള

ആവെര്ത്തന സസ്വഭഭാവെമുളള കേഭാര്ഷനികേ പ്രവൃത്തനികേള പദതനിയനില അനുവെദനതീയമല.

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  അനുവെദനതീയമഭായ  പദതനികേളക്കഭായനി  വതഭാഴനില  ദനിനങ്ങള

സൃഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തടസമനില.  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രവൃത്തനികേള  ഒഴനിവെഭാക്കനിയതനിനഭാല

വതഭാഴനില ദനിനങ്ങള കുറഞതഭായനി ശദയനിലവപടനിടനില.
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2013-14  മുതല  2016-17  വെവരയുളള  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  സൃഷനിച  വതഭാഴനില

ദനിനങ്ങളുവട വെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

വെര്ഷലാം
കലബര് ബജറസ്റ്റ്

പ്രകേഭാരമുളള വതഭാഴനില
ദനിനങ്ങള

സൃഷനിച വതഭാഴനില
ദനിനങ്ങള

(ലക്ഷത്തനില)
ശതമഭാനലാം

2013-14 875.57 866.03 98.91

2014-15 761.40 588.72 77.32

2015-16 713.00 741.74 104.03

2016-17 603.11 684.62 113.51

(ഡനി)  കകേരളത്തനില  വപഭാതുഭൂമനി  കുറവെഭായതനിനഭാല  വപഭാതുഭൂമനിയനിവല
ഏവറടുകക്കണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഏവറടുക്കഭാന  ബുദനിമുട്ടുളള  സഭാഹചേരലലാം
പരനിഗണനിചസ്റ്റ് സമഗമഭായ ഒരു നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത വെനികേസന പരനികപ്രക്ഷലത്തനിലൂന്നനിയ
പ്രവെര്ത്തന  രതീതനിശഭാസമഭാണസ്റ്റ്  അവെലലാംബനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനവത്ത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  പടനിപടനിയഭായനി  നതീര്ത്തട
മഭാസര്  പഭാനുകേള  പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല  പ്രവൃത്തനികേള  കേവണത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതുവെഴനി വതഭാഴനില ദനിനങ്ങള സൃഷനിക്കുവെഭാന ലക്ഷലമനിടുന.

(ഇ)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ  പശുവത്തഭാഴുത്തുകേള,  ആടനിനകൂടസ്റ്റ്
തുടങ്ങനിയ മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  നനിയമത്തനിവന്റെ ഒന്നഭാലാം
പടനികേ  രണഭാലാം  ഖണ്ഡനികേയനിവല  നനിബനനകേളക്കസ്റ്റ്  വെനികധയമഭായനി  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്
നലകേനിവെരുനണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനവമഭായനി  ബനവപട മൃഗപരനിപഭാലന
പ്രവൃത്തനികേള  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിരവെധനി  തവെണ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിവന  സമതീപനിചനിരുവന്നങനിലുലാം  അനുമതനി  ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല  അത്തരലാം
പ്രവൃത്തനികേള ഏവറടുക്കഭാന നനിലവെനില സഭാധനിക്കനില.

പഭാസനികേസ്റ്റ്  റതീലസകനിങ സ്റ്റ്

105 (1444) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  :
ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

412/2020



194 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 11, 2017

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത പഭാസനികേസ്റ്റ്  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം ഇ-കവെസ്റ്റുകേളുലാം ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്

പുതനിയ ഉലന്നങ്ങള നനിർമ്മേനിക്കുന്ന ഫഭാകറനികേള സഭാപനിചസ്റ്റ് മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

നടത്തുന്നതനിവന  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എവന്തെങനിലുലാം  പഠനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇവലങനില പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് തയഭാറഭാകുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വെനിഭഭാഗത്തനില അധനികേ തസ്തനികേകേള

106 (1445) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്    : തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വെകുപനിവല  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വെനിഭഭാഗത്തനില

ആവെശലത്തനിനസ്റ്റ്  തസ്തനികേകേള  ഇലഭാത്തതനിനഭാല  പുതുതഭായനി  തസ്തനികേകേള

സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള വപ്രഭാകപഭാസല ചേതീഫസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഏവതഭാവക്ക  കേഭാറഗറനികേളനില  എത്ര  തസ്തനികേകേള  വെതീതലാം

സൃഷനിക്കഭാനുള നനിര്കദ്ദേശമഭാണസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(സനി)  തസ്തനികേകേളുവട അഭഭാവെത്തനില എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വെനിഭഭാഗത്തനില കജഭാലനി

ഭഭാരലാം വെര്ദനിചതുമൂലലാം പ്രവൃത്തനികേള കൃതലസമയത്തസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത

സഭാഹചേരലലാം നനിലവെനിലുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് വെനിഭഭാഗലാം ആവെശലവപട അധനികേ തസ്തനികേകേള

എത്രയുലാം കവെഗലാം അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.
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(ബനി) കേഭാറഗറനി തസ്തനികേയുവട എണലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

കമ നമ്പര് കേഭാറഗറനി തസ്തനികേയുവട
എണലാം

1 സൂപ്രണനിലാംഗസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 2

2 എകനികേന്യൂടതീവെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 23

3 അസനിസന്റെസ്റ്റ് എകനികേന്യൂടതീവെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 35

4 അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 223

5 ഒന്നഭാലാംതരലാം ഓവെര്സനിയര് 115

6 രണഭാലാംതരലാം ഓവെര്സനിയര് 109

7  മൂന്നഭാലാംതരലാം ഓവെര്സനിയര്  92

8 നനിയമ ഓഫതീസര് 1

9 അഡനിനനികസറതീവെസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 4

10 സതീനനിയര് സൂപ്രണസ്റ്റ് 18

11 ജൂനനിയര് സൂപ്രണസ്റ്റ് 67

12 വഹഡസ്റ്റ് കഭാര്ക്കസ്റ്റ് 160

13 വഫയര്കകേഭാപനി സൂപ്രണസ്റ്റ് 4

14 സതീനനിയര് കഭാര്ക്കസ്റ്റ് 860

15 കഭാര്ക്കസ്റ്റ് 860

16 യു.ഡനി. ലടപനിസസ്റ്റ് 35

17 എല.ഡനി. ലടപനിസസ്റ്റ് 35

18 കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല  അസനിസന്റെസ്റ്റ്/  സതീനനിയര്
ലടപനിസസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ്-2

7

19 ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് 67

ആവകേ 2717

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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മഴക്കഭാലപൂര്വ്വേ ശുചേതീകേരണലാം
107 (1446) ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തസ്റ്റ്:

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഴക്കഭാലപൂര്വ്വേ  ശുചേതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങള
യഥഭാസമയലാം  നടപനിലഭാക്കഭാത്തതഭാകണഭാ  പനനി  മരണങ്ങള  വെര്ദനിക്കുവെഭാന
ഇടയഭാക്കനിയതസ്റ്റ്;

(ബനി)  പരനിസര  ശുചേതീകേരണവലാം  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനവലാം  നനിരന്തെര
പ്രകനിയയഭാക്കനി  കകേരളവത്ത  പനനിമരണങ്ങളനിൽനനിനലാം  മുക്തമഭാക്കുവെഭാനുള
അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അല.

(ബനി)  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നവെകകേരളലാം  കേര്മ്മേ  പദതനിയുവട
ഭഭാഗമഭായുളള  നഭാലസ്റ്റ്  വെനികേസന  മനിഷനുകേളനില  ഒന്നഭായ  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷവന്റെ
ഉപദമൗതലങ്ങളനില  ഒന്നഭാണസ്റ്റ്  ശുചേനിതസ്വ  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം.  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ശുചേനിതസ്വ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  കേലഭാമ്പയനിന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നനിര്വ്വേഹണ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ്റ്റ്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനവത്ത മഭാലനിനല മുക്തമഭാക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലലാം മുനനനിര്ത്തനി തുടര്നടപടനികേള
ആസൂത്രണലാം വചേയസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണസ്റ്റ്.

ലലഫസ്റ്റ് പദതനി

108 (1447)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  'ലലഫസ്റ്റ്'  പദതനിയനില  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  വതരവഞടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവെണനിയുള പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഭരണ  സമനിതനിയുലാം  ഗഭാമസഭയുലാം  അലാംഗതീകേരനിച
ലനിസഭാകണഭാ നനിലവെനിലുളതസ്റ്റ്; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  നനിലവെനില  പ്രസനിദതീകേരനിച  ലനിസനില  ഉളവപടഭാവത  കപഭായ
അര്ഹരഭായവെവര ഉളവപടുത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ് ഭരണ സമനിതനികേളക്കസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിച ചുമതലകേള
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  കേരടസ്റ്റ്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതനികന്മേലുളള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  വസപ്റലാംബര്  25-നസ്റ്റ്
അന്തെനിമ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  അല.  കേരടസ്റ്റ്  പടനികേയഭാണസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  ആയതനികന്മേലുളള
ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  ഗഭാമസഭ  മുകഖന  ചേര്ച  വചേയസ്റ്റ്  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്
വസപ്റലാംബര് 25-നസ്റ്റ് അന്തെനിമ ലനിസസ്റ്റ് പുറവപടുവെനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേരടസ്റ്റ്  ഗുണകഭഭാക്തൃ പടനികേയനില അര്ഹര് ഒഴനിവെഭായനികപഭായനിട്ടുവണങനില
അവെര്ക്കസ്റ്റ് 2017 ആഗസസ്റ്റ് 10 വെവരയുളള ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനില തകദ്ദേശഭരണ സഭാപന
വസകടറനിക്കുലാം  2017  ആഗസസ്റ്റ്  25  വെവര  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കുലാം  ആകക്ഷപങ്ങള
സമര്പനിക്കഭാലാം.  ആകക്ഷപലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  അര്ഹത  കബഭാധലവപടുന്നപക്ഷലാം
അര്ഹതഭാ  ലനിസനില  ഉളവപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലഭാ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപന
വസകടറനിമഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കേരടസ്റ്റ്  ഗുണകഭഭാക്തൃ പടനികേ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനതലത്തനില സ്ക്രൂടനിനനി
ആന്റെസ്റ്റ് അപതീല കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ഭരണസമനിതനി അലാംഗതീകേരനിച ലനിസസ്റ്റ് ജൂലല
30-നസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനികന്മേലുളള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം
പരനിഹരനിചസ്റ്റ് വസപ്റലാംബര് 25-നസ്റ്റ് അന്തെനിമ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലലഫസ്റ്റ് സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട പദതനി

109 (T+ 1448)  ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന  :
    ശതീ  .   എലകദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിളനില  :
    ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :
  ശതീ  .    അനനില  അക്കര  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  പദതനിയഭായ  'ലലഫനിനസ്റ്റ്'
തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

+ T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  ഉയര്ന്ന  ജതീവെനിതസഭാഹചേരലവലാം  ജതീവെകനഭാപഭാധനിയുലാം  ഉറപഭാക്കഭാന
എവന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നടപഭാക്കഭാന എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള ലകേവക്കഭാണനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ്
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  സസ്വന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയുളളവെരുലാം  ഇലഭാത്തവെരുമഭായ  എലഭാ
ഭവെനരഹനിതര്ക്കുലാം മഭാനലവലാം വെഭാസകയഭാഗലവമഭായ ഭവെനലാം സസ്വന്തെമഭായനി നലകുകേ എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാവട ആരലാംഭനിച പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  "ലലഫസ്റ്റ്  -  സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ
പദതനി".  സഭാധഭാരണ  പഭാര്പനിട  പദതനികേളുവട  എലഭാ  കുറവകേളുലാം  നനികേത്തനി,
സഭാധഭാരണ  പഭാര്പനിട  പദതനികേള  കേവണത്തഭാന  വെനിട്ടുകപഭാകുന്ന  ഏറവലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാരനുലാം  അര്ഹനുമഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിവന  വതരഞ്ഞുകേവണത്തനി,
ഭവെനലാം  എന്നതനിനപ്പുറലാം  ജതീവെനികതഭാപഭാധനിക്കുകൂടനി  സമൗകേരലലാം  നലകുകേയുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ  കസവെനങ്ങളുലാം  സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമ  പദതനികേളുവട  പ്രകയഭാജനവലാം
ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ് ലലഫസ്റ്റ് മനിഷവന്റെ ലക്ഷലലാം.

ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷവന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  വതരവഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്  നഭാലു
വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലവപടവെവരയഭാണസ്റ്റ്.

1. ഭൂമനിയുളള ഭവെനരഹനിതര്

2. സര്ക്കഭാര്  പദതനികേളനിലവപടുത്തനി  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
സഹഭായധനലാം  അനുവെദനിവചങനിലുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തകതഭാ
നനിലവെനിലുളള  ഭവെനലാം  വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തകതഭാ  ആയ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ തതീരകദശ കമഖലയനികലഭാ കതഭാടലാം കമഖലയനികലഭാ
തഭാലക്കഭാലനികേ ഭവെനലാം ഉളളവെര്

4. ഭൂരഹനിത ഭവെനരഹനിതര്. ഇതനില,

• മഭാനസനികേ വവെല്ലുവെനിളനി കനരനിടുന്നവെര്/അനര്/ശഭാരതീരനികേ തളര്ച
സലാംഭവെനിചവെര്

• അഗതനികേള

• 40 %-നുകമല അലാംഗലവെകേലലമുളളവെര്

• ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്

• ഗുരുതര മഭാരകേകരഭാഗമുളളവെര്
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• അവെനിവെഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്

• കരഭാഗലാം/അപകേടത്തനിലവപടസ്റ്റ്  കജഭാലനി  വചേയസ്റ്റ്  ജതീവെകനഭാപഭാധനി
കേവണത്തഭാന പ്രഭാപ്തനിയനിലഭാത്തവെര്

• വെനിധവെകേള

• HIV ബഭാധനിതര് .

  എന്നനിവെരുളവപട കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് അവെരുവട കകശഘടകേങ്ങള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
മുനഗണന നലകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വെനിവെനിധ  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേളനില  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചസ്റ്റ്  പണനി
ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  വെനിവെനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  ഭവെനങ്ങളുളള
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം നലകേനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള കനരനികടഭാ
അതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയഭാത്തവെര്ക്കസ്റ്റ്  ഏജനസനി  മുകഖനകയഭാ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഭൂരഹനിത-ഭവെനരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ്  എലഭാവെനിധ  സഭാമൂഹനികേ
പശഭാത്തല  സമൗകേരലകത്തഭാടുലാം  ജതീവെകനഭാപഭാധനികയഭാടുലാംകൂടനിയ  ഭവെനസമുചയലാം/
കസറുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നലകുലാം.  ഭൂമനിയുളളവെര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകേനി
വെലക്തനിഗത ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്. വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത ഭവെനങ്ങളുളള
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കല,  അതനിവന്റെ  നനിര്വ്വേഹണലാം
എന്നനിവെയ്ക്കുളള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പനിന്നതീടസ്റ്റ്  പുറവപടുവെനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായുളള
സര്കവ്വേ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കേരടസ്റ്റ്/ഉപകഭഭാക്തൃ ലനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനികന്മേലുളള ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം പരനിഹരനിചസ്റ്റ് 2017 വസപ്റലാംബര് 25-നസ്റ്റ്
അന്തെനിമ ലനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഭവെനലാം എന്നതനിനപ്പുറലാം ജതീവെനികതഭാപഭാധനിക്കുകൂടനി സമൗകേരലലാം നലകുകേയുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ  കസവെനങ്ങളുലാം  സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമ  പദതനികേളുവട  പ്രകയഭാജനവലാം
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷവന്റെ  ലക്ഷലലാം.
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട ജതീവെനിത നനിലവെഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി ഓകരഭാ കുടുലാംബത്തനില
നനിനലാം  കുറഞതസ്റ്റ്  ഒരഭാളവക്കങനിലുലാം  വതഭാഴനില  ലനപുണല  പരനിശതീലനലാം  നലകേനി
ജതീവെകനഭാപഭാധനി  കേവണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാപ്തനഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  എലഭാവെനിധ  സഭാമൂഹനികേ  പശഭാത്തല  സമൗകേരലകത്തഭാടുലാം
ജതീവെകനഭാപഭാധനികയഭാടുലാംകൂടനിയ  ഭവെനസമുചയലാം/കസറുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു
നലകുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇതനിനഭായുളള  സര്കവ്വേ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കേരടസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തൃ
ലനിസസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനികന്മേലുളള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം
പരനിഹരനിചസ്റ്റ് 2017 വസപ്റലാംബര് 25-നസ്റ്റ് അന്തെനിമ ലനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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ആര്.ഐ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.പദതനി
110 (1449) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലവപട ചേഭാലക്കുടനി കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞഭായത്തനിവന്റെയുലാം
മറസ്റ്റ്  പഞഭായത്തുകേളുകടയുലാം  ആർ.ഐ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള  അകപക്ഷകേളനികന്മേൽ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേള  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ആവെശലമഭായ നടപടനികേൾ സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ&ബനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ലവെ. പ്രവൃത്തനികേള
111 (1450) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ലവെ.  പ്രകേഭാരലാം  വകേഭാടഭാരക്കര  വവെടനിക്കവെല
കബഭാക്കുകേളനില  നനിലവെനില  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേള  ഏവതലഭാവമനലാം
അവെയുവട നനിലവെനിവല സനിതനിയുലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  ഉളവപടസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  പ്രസ്തുത
കബഭാക്കുകേളനില  നനിനലാം  അവെസഭാനമഭായനി  ശനിപഭാര്ശ  വചേയവപട  പ്രവൃത്തനികേളുവട
വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ആയതനില ഉണഭായ തുടര്നടപടനികേളുലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വെനിശദവെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ലവെ. കറഭാഡുകേള
112 (1451) ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ലവെ.  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  പുതനിയ  കറഭാഡുകേള
ഏവറടുക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില
എത്ര  കേനികലഭാമതീറർ  കറഭാഡഭാണസ്റ്റ്  ഏവറടുക്കുന്നതസ്റ്റ്;  ഏവറടുക്കുന്ന  കറഭാഡുകേള
ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നസ്റ്റ് കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞഭായത്തസ്റ്റ് അടനിസഭാനത്തനില വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില  22.863  കേനി.മതീ.
കറഭാഡുകേളുവട  കപ്രഭാജകഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. അനുമതനിപത്രലാം ലഭനിചനിടനില.

കറഭാഡുകേളുവട കബഭാക്കസ്റ്റ് തനിരനിച്ചുളള വെനിവെരങ്ങള തഭാവഴ കചേര്ക്കുന:

കമ
നമ്പര്

കറഭാഡുകേള കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞഭായത്തസ്റ്റ് നതീളലാം

1 മുകണഭാടസ്റ്റ്-കതഭാടനിനഭാടസ്റ്റ്-
അരയങ്ങഭാനലാം കറഭാഡസ്റ്റ്

കേഭാഞങ്ങഭാടസ്റ്റ് മടനിലക്ക 4.250

2 കേനനിയഭാലാംകതഭാള-
വചേമ്മേനകചേരനി-
പളളുവെകക്കഭാടസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ്

നതീകലശസ്വരലാം കേയ്യൂര്-ചേതീകമനനി 4.693

3 കേഭാറഡുക്ക-ശഭാന്തെനി നഗര് 
വചേന്നലാംകകേഭാടസ്റ്റ്-നടുവെങ്ങഭാടനി
കറഭാഡസ്റ്റ്

കേഭാറഡുക്ക കേഭാറഡുക്ക 4.424

4 മതീഞ-കബരനിക്ക-ബദരനിയ-
കദറലാംബല കറഭാഡസ്റ്റ്

മകഞശസ്വരലാം മതീഞ 4.696

5 എകത്തഭാടസ്റ്റ്-കകേഭാളനിയഭാര് 
കേത്തുണനി കറഭാഡസ്റ്റ്

പരപ ബളഭാല,
കകേഭാകടഭാലാം
കബളര്

4.800

ആവകേ 22.863

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി . കേഭാരണലാം തനതസ്റ്റ് ഫണനിലുണഭാകുന്ന കുറവെസ്റ്റ്
113 (1452) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്   :

ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തസ്റ്റ്   :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന   :

ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.റനി.  നനിലവെനില  വെന്നകതഭാവട  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കസ്റ്റ്  തനതസ്റ്റ്

ഫണനില കുറവണഭാകുവെഭാന സഭാധലതയുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;
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(ബനി)  വെനികനഭാദ  നനികുതനിയനിനത്തനില  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കസ്റ്റ്

ലഭനിച്ചുവകേഭാണനിരുന്ന  വെരുമഭാനത്തനില  എന്തെസ്റ്റ്  നഷലാം  സലാംഭവെനിക്കുവമന്നസ്റ്റ്

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഈ തുകേയസ്റ്റ് ആനുപഭാതനികേമഭായ നഷപരനിഹഭാരലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കസ്റ്റ്
നലകുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിചനിടനില.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ബഭാധകേമല.

ലലഫസ്റ്റ് മനിഷന
114 (1453) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :

ശതീ  .   പനി  .   വെനി  .   അനവെര്  :
ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു  :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  അര്ഹരഭായ  എലഭാവെര്ക്കുലാം  പഭാര്പനിടലാം  ഉറപസ്റ്റ്
വെരുത്തുന്നതനിനുളള പദതനിയഭായ ലലഫസ്റ്റ് മനിഷവന്റെ സര്കവ്വേ പൂർത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;
ഇതനിനഭായുളള പടനികേ തയഭാറഭാക്കല ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതലഭാലാം  വെനിഭഭാഗത്തനിൽവപടുന്നവെവരയഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി വതരവഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  വെതീടുകേളുവട  സമയബനനിതമഭായ  പൂര്ത്തതീകേരണവലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗനികേളുവട  ലഭലതയുലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
നനിലവെനിൽ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  വെനിദഗ്ദ്ധ  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  അഭഭാവെവലാം  നനിര്മ്മേഭാണവെസ്തുക്കളുവട
ദമൗര്ലഭലവലാം ഉയര്ന്ന നനിര്മ്മേഭാണ വചേലവലാം പ്രസ്തുത പദതനിയുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങവള
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനകണഭാ;  എങനില  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്. ആയതനിവന്റെ കേരടസ്റ്റ് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതനികന്മേലുളള
ആകക്ഷപ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  2017  വസപ്റലാംബര്  25-നസ്റ്റ്  അന്തെനിമ ലനിസസ്റ്റ്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷവന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  വതരവഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്  നഭാലു
വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലവപടവെവരയഭാണസ്റ്റ്.

1. ഭൂമനിയുളള ഭവെനരഹനിതര്

2. സര്ക്കഭാര് പദതനികേളനിലവപടുത്തനി ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് സഹഭായധനലാം
അനുവെദനിവചങനിലുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തകതഭാ  നനിലവെനിലുളള  ഭവെനലാം
വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തകതഭാ ആയ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ  തതീരകദശ  കമഖലയനികലഭാ  കതഭാടലാം  കമഖലയനികലഭാ
തഭാലക്കഭാലനികേ ഭവെനലാം ഉളളവെര്

4.  ഭൂരഹനിത ഭവെനരഹനിതര്. ഇതനില,

• മഭാനസനികേ  വവെല്ലുവെനിളനി  കനരനിടുന്നവെര്/അനര്/ശഭാരതീരനികേ  
തളര്ച സലാംഭവെനിചവെര്

• അഗതനികേള

• 40%-നുകമല അലാംഗലവെകേലലമുളളവെര്

• ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്

• ഗുരുതര മഭാരകേകരഭാഗമുളളവെര്

• അവെനിവെഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്

• കരഭാഗലാം/അപകേടത്തനിലവപടസ്റ്റ് കജഭാലനി വചേയസ്റ്റ് 
ജതീവെകനഭാപഭാധനി കേവണത്തഭാന പ്രഭാപ്തനിയനിലഭാത്തവെര്

• വെനിധവെകേള

• HIV ബഭാധനിതര് എന്നനിവെരുളവപട  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  
മുനഗണന നലകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) ആയതനിനുളള നടപടനികേള പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.
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(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.  വെനിദഗ്ദ്ധരഭായ വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട കുറവെസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടനയനിവല തഭാലപരലമുളള  അലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം നലകേനി
പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേള  ലഭലമഭാക്കഭാന  കേഴനിയുന്ന  എലഭാത്തരലാം
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി  പരനിഹഭാരലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുമുളള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ലലഫസ്റ്റ് മനിഷന പദതനി
115 (1454) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വെതീടനിലഭാത്തവെര്ക്കഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  "ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷന"
പദതനിയുവട സര്കവ്വേ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  ഇകപഭാള  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാവണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) സര്കവ്വേ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കേരടസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതനികന്മേലുളള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  അന്തെനിമലനിസസ്റ്റ്  2017
വസപ്റലാംബര്  25-നസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  തുടര്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ആലപ്പുഴ  ജനില
ഒഴനിവകേയുളള  ജനിലകേളനിലനനിന്നസ്റ്റ്  ആദലഘട  ഭവെനസമുചയ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള
സലലാം  കേവണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിവല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  സലലാം
കേവണത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ലലഫസ്റ്റ് മനിഷവന്റെ ഭഭാഗമഭായ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
116  (1455)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിവല  പ്രവെര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകേഭായനിലഭാണനിയനിവല  വെനിവെനിധ
സഭാപനങ്ങളനില  സര്കവ്വേ  നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഓകരഭാ
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  വതരവഞടുക്കവപട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട
പടനികേ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  വതരവഞടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടത്തനിയ  സര്കവ്വേകേളനില
സലാംഭവെനിച  അപഭാകേതകേള  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസ്വന്തെമഭായനി ഭൂമനിയുളളവെരുലാം ഇലഭാത്തവെരുമഭായ എലഭാ ഭവെനരഹനിതര്ക്കുലാം
മഭാനലവലാം വെഭാസകയഭാഗലവമഭായ ഭവെനലാം സസ്വന്തെമഭായനി നലകുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാവട
പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച  'ലലഫസ്റ്റ്'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂരഹനിത-ഭവെനരഹനിതവരയുലാം
ഭൂമനിയുളള ഭവെനരഹനിതവരയുലാം കേവണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്കവ്വേ നടത്തനി കേരടസ്റ്റ് ഉപകഭഭാക്തൃ
ലനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലുളള ടനി ലനിസസ്റ്റ്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനികന്മേലുളള ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്
2017  വസപ്റലാംബര്  25-നസ്റ്റ്  അന്തെനിമ  ലനിസസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  ഒന്നസ്റ്റ്  എന്ന  കേണക്കനില  ഭവെനസമുചയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  വെനിവെനിധ  സര്ക്കഭാര്  പദതനികേളനില  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  ഭവെനങ്ങളുവട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുമഭാണസ്റ്റ്  ആദലഘടത്തനില
ഊന്നല നലകേനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത ഭവെനങ്ങളുവട
കേണക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  ഇതര  വെകുപ്പുകേളനിലനനിനലാം
കശഖരനിച്ചുവെരുന.  ഈ  ആവെശലത്തനിനഭായനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില  നനിനളള
ആദലഘട ഭവെനസമുചയ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള സലലാം കേവണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട അന്തെനിമ ലനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് സലാംബനനിച ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം പരനിഹരനിചസ്റ്റ്
അന്തെനിമ ലനിസസ്റ്റ് വസപ്റലാംബര് 25-നസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരള റനിയല എകസറസ്റ്റ്  (നനിയനണവലാം വെനികേസനവലാം) നനിയമലാം
117 (1456) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ) 2015-വല കകേരള റനിയല എകസറസ്റ്റ് (നനിയനണവലാം വെനികേസനവലാം) നനിയമലാം
പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിച റനിയൽ  എകസറസ്റ്റ്  വറഗുകലററനി  അകതഭാറനിറനിയുവട വചേയര്മഭാന,
വമമ്പര്മഭാര്,  ഉകദലഭാഗസര്  എന്നനിവെർക്കസ്റ്റ്  നനിശയനിക്കവപട  ശമ്പളവലാം
അലവെനസുകേളുലാം എത്രവെതീതമഭാണസ്റ്റ്; ഇതനിനഭായനി നഭാളനിതുവെവര എത്ര തുകേ വചേലവെഴനിച്ചു;
ഓഫതീസസ്റ്റ് വചേലവെനിനഭായനി എത്ര തുകേ വചേലവെഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ജനിവെനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ശമ്പളലാം,  അലവെനസസ്റ്റ്  എന്നനിവെയനില
ഏവതങനിലുലാം കുടനിശനികേ നലകേഭാന ബഭാക്കനിയുകണഭാ;  എങനില ഏവതലഭാലാം ഇനത്തനില
എത്ര മഭാസവത്ത കുടനിശനികേയഭാണസ്റ്റ് നലകേഭാനുളതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2017-വല  കകേരള  റനിയല  എകസറസ്റ്റ്  (നനിയനണവലാം  വെനികേസനവലാം)
റദ്ദേഭാക്കല ബനിലനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില റനിയൽ  എകസറസ്റ്റ് വറഗുകലററനി അകതഭാറനിറനി
ഓഫതീസനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം പൂര്ണമഭായുലാം അവെസഭാനനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇതനിവന്റെ
ആസ്തനികേള ആര്ക്കഭാണസ്റ്റ് ലകേമഭാറനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കകേന്ദ്ര റനിയല എകസറസ്റ്റ്  (നനിയനണവലാം വെനികേസനവലാം)  നനിയമലാം
2016   നനിലവെനില വെന്നതനിവനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്   കകേന്ദ്ര റനിയല എകസറസ്റ്റ്  (നനിയനണവലാം
വെനികേസനവലാം)  നനിയമലാം  2015  റദ്ദേഭാക്കവപടുകേയുണഭായനി.   കകേരള  നനിയമമനുസരനിചസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിക്കവപട  അകതഭാറനിറനിയുവട  നനിയമനലാം  സലാംബനനിച  വെനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   ശമ്പളലാം/അലവെനസസ്റ്റ്  ഇനത്തനില  തുകേവയഭാനലാം
വചേലവെഴനിചനിടനില.  

(സനി)  കകേന്ദ്ര റനിയല എകസറസ്റ്റ്  (നനിയനണവലാം വെനികേസനവലാം)  നനിയമലാം  2016
പ്രഭാബലലത്തനില വെരനികേയുലാം കകേരള റനിയല എകസറസ്റ്റ്  (നനിയനണവലാം വെനികേസനവലാം)
നനിയമലാം  2015  റദ്ദേഭാക്കവപടുകേയുലാം  വചേയതകതഭാവട  കകേരള  നനിയമലാം  അനുസരനിചസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിച  റനിയല  എകസറസ്റ്റ്  റഗുകലററനി  അകതഭാറനിറനിയുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
ഇലഭാതഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   കകേന്ദ്ര  നനിയമമനുസരനിച്ചുള  പുതനിയ  അകതഭാറനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

എലാം.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസസ്റ്റ്. പ്രകേഭാരമുളള വതഭാഴനില ദനിനങ്ങള

118 (1457) ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2017  വെര്ഷത്തനില  എലാം.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസസ്റ്റ്.  പ്രകേഭാരലാം
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് എത്ര വതഭാഴനില ദനിനങ്ങള ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഈ വതഭാഴനില  ദനിനങ്ങളനിലഭായനി  അവെര്ക്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  നലകകേണ കവെതനലാം
പൂര്ണമഭായുലാം വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കുടനിശനികേ വകേഭാടുത്തുതതീർക്കുന്നതനിനുലാം
കവെതനലാം  കൃതല  സമയത്തസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളവതനലാം ഈ പ്രവൃത്തനിയനികന്മേല കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പ്രതനികേരണലാം എന്തെഭാവണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ
വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയനില ഒരു കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ് ശരഭാശരനി 46.97 വതഭാഴനില ദനിനങ്ങള
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1,58,248.9578  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷത്തനില  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവെദനിചതസ്റ്റ്.  ഇതനില
കൂലനിയനിനത്തനില  എന.എഫസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  വെഴനി  1,38,670.928  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്
അനുവെദനിചതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല  2,14,424  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  കവെതനയനിനത്തനില
ലഭനികക്കണനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  അതഭായതസ്റ്റ്  75,943  ലക്ഷലാം രൂപ കവെതന കുടനിശനികേയഭായനി
ഉണഭായനിരുന. ഈ തുകേ 7-7-2017-ല അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിക്കുകവെണനി  2013-ല
പ്രസനിദതീകേരനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  വെനിഹനിതലാം  രണ്ടു
ഗഡുക്കളഭായഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനങ്ങളുവട
ഒരു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത കലബര് ബജറസ്റ്റ്  മുനവെര്ഷലാം മഭാര്ചസ്റ്റ്  മഭാസത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനയസ്റ്റ് വെനികധയമഭാക്കനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്നതസ്റ്റ്. തുടര്ന്നസ്റ്റ്
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനിവന്റെ  ആദലരണസ്റ്റ്  വെര്ഷങ്ങളക്കുളളനില  ഒന്നഭാമവത്ത  ഗഡു
വെനിതരണലാം  വചേയ്യുലാം.  ഒന്നഭാലാം  ഗഡുവെനിവന്റെ  60  ശതമഭാനലാം  തുകേ  വചേലവെഴനിചസ്റ്റ്
മുനവെര്ഷവത്ത  ഓഡനിറസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സഹനിതലാം  രണഭാലാം  ഗഡുവെനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കഭാലാം.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  രണഭാലാം  ഗഡുവെനിനഭായനി  ഓഡനിറസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സഹനിതലാം  2016  ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  18-ാം  തതീയതനി  കകേന്ദ്ര  ഫണനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ
നലകേനി. പ്രസ്തുത അകപക്ഷ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം രണ്ടു തവെണകേളഭായനി
31,198.41  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിച്ചു  (1-12-2016-നസ്റ്റ്  14,995.90  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
3-1-2017-നസ്റ്റ്  16,202.25  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം).  തുടര്ന്നസ്റ്റ് അര്ഹതവപട കൂടുതല കകേന്ദ്ര
വെനിഹനിതലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2017  ജനുവെരനി  മഭാസലാം  19-ാം തതീയതനി  സലാംസഭാനലാം
ഗഭാമവെനികേസന മനഭാലയത്തനിനസ്റ്റ് അകപക്ഷ സമര്പനിച്ചു.  പ്രസ്തുത അകപക്ഷ പ്രകേഭാരലാം
96,409.73  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ആവെശലവപടതസ്റ്റ്.  അതനില  അവെനിദഗ്ദ്ധ  കേഭായനികേ
കൂലനിയനിനത്തനില കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലാം ആവെശലവപടതസ്റ്റ്  73,171.27



208 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 11, 2017

ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  ഫണസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടതസ്റ്റ് കബഭാദലവപടസ്റ്റ്
2017  വഫബ്രുവെരനി  മഭാസലാം  23-ാം തതീയതനി ബഹുമഭാനവപട  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
വെകുപ്പുമനനി  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കവെതനക്കുടനിശനികേ  തുകേ  അടനിയന്തെരമഭായനി
അനുവെദനിക്കണവമന്നസ്റ്റ്  ചൂണനിക്കഭാടനി  ബഹുമഭാനവപട കകേന്ദ്ര ഗഭാമവെനികേസന മനനിക്കസ്റ്റ്
കേത്തസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിരുന.  ഫണസ്റ്റ്  അനുവെദനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  വെതീണ്ടുലാം  2017  മഭാര്ചസ്റ്റ്
മഭാസലാം  27-ാം  തതീയതനി,  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കവെതന  കുടനിശനികേ  തുകേ  എത്രയുലാം
വപവടന്നസ്റ്റ് അനുവെദനിക്കണവമന്നസ്റ്റ് ചൂണനിക്കഭാടനി ബഹുമഭാനവപട കകേന്ദ്ര ഗഭാമവെനികേസന
മനനിക്കസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിരുന.  സലാംസഭാനവത്ത  പദതനി  പ്രവെര്ത്തനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഫണസ്റ്റ്  ഏറവലാം  അതലഭാവെശലമഭായനിരുന്നനിട്ടുലാം
31-3-2017 വെവര കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം ഫണസ്റ്റ് അനുവെദനിചനിരുന്നനില.

27-3-2017-ല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  J-11012/1/17-MGNREGA-V  നമ്പര്
കേത്തുപ്രകേഭാരലാം 2017-18-വല ആദല ഗഡുവെനിവന്റെ അകപക്ഷ എലഭാ കരഖകേളുലാം അടക്കലാം
സമര്പനിക്കണവമന്നസ്റ്റ്  അറനിയനിചതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  1-4-2017-വല
1/എലാം.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എ.(കകേരള)/ഫനിന/17-18/വസനടല  വഷയര്  കേത്തു
പ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  97,764.15  ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതമഭായനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ സമര്പനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത അകപക്ഷയനില ആവെശലവപട
വമഭാത്തലാം  തുകേയഭായ  97,764.15  ലക്ഷലാം  രൂപയനില  അവെനിദഗ്ദ്ധ  കേഭായനികേ
കൂലനിയനിനത്തനില 2016-17-വല കുടനിശനികേ തതീര്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 78,459.5 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
2017-18-വല ആദല മൂന്നസ്റ്റ് മഭാസക്കഭാലകത്തക്കുളള കൂലനി തുകേയഭായ 9,624.69 ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം അടക്കലാം വമഭാത്തലാം  88,084.19  ലക്ഷലാം രൂപ ഉളവപടനിരുന.  കകേന്ദ്ര ഫണസ്റ്റ്
ആവെശലവപട്ടുവകേഭാണ്ടുളള  അകപക്ഷയനികന്മേല  അനുകൂല  തതീരുമഭാനലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് സലാംസഭാന
മനിഷനനിവല  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്  വഡവെലപ്വമന്റെസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര്  (ആര്.ഇ)  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
വഡവെലപ്വമന്റെസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര്  (വജ.ആര്.ലവെ)  എന്നനിവെര്  കകേന്ദ്ര ഗഭാമ  വെനികേസന
മനഭാലയത്തനില  കനരനിടസ്റ്റ്  ഹഭാജരഭായനി,  സലാംസഭാനലാം  1-4-2017-ല  സമര്പനിച  1/
എലാം.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എ. (കകേരള)/ഫനിന/17-18/വസനടല വഷയര് കേത്തസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ഫണസ്റ്റ് അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവെശലവപട കൂടുതല
വെനിവെരങ്ങള 5-4-2017, 6-4-2017 തതീയതനികേളനിലഭായനി സമര്പനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തു.

എന്നഭാല  10-04-2017-വല  എഫസ്റ്റ്.നമ്പര്  വജ-12020/02/2017
എലാം.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എ.-VIII.  Sl.No.10  (NeFMS)  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് അവെനിദഗ്ദ്ധ കേഭായനികേ കൂലനിയനിനത്തനില 12,283.79 ലക്ഷലാം
രൂപ മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് അനുവെദനിചതസ്റ്റ്.
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മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയനില  31-3-2017
വെവര സൃഷനിച വതഭാഴനില ദനിനങ്ങളുവട വെനിവെരങ്ങള കേമ്പന്യൂടറനില കരഖവപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷലാം  30  ദനിവെസവത്ത  അധനികേ
കേഭാലയളവെസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവെദനിചനിരുന. ഇപ്രകേഭാരലാം അധനികേമഭായനി അനുവെദനിച
30  ദനിവെസവത്ത  കേണക്കുകേളകൂടനി  ഉളവപടുത്തുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  കൂലനിയനിനത്തനില  75,943.83  ലക്ഷലാം  രൂപ  കുടനിശനികേ
തതീര്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ആവെശലമഭായനിരുന.

കമല സൂചേനിപനിച  വെനിഷയങ്ങള പരഭാമര്ശനിചസ്റ്റ്  2017  ഏപ്രനില  മഭാസലാം  12-ാം
തതീയതനി  ബഹുമഭാനവപട  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വെകുപ്പുമനനി  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട
കവെതനക്കുടനിശനികേ  തുകേ  കേഭാലതഭാമസലാംവെനിനഭാ  അനുവെദനിക്കണവമന്നസ്റ്റ്  ആവെശലവപടസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനവപട  കകേന്ദ്ര  ഗഭാമവെനികേസന  വെകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിരുന.
ഇകതഭാവടഭാപലാം 21-4-2017-വല അര്ദ ഔകദലഭാഗനികേ നമ്പര് 1/ എലാം.ജനി.എന.ആര്.ഇ.
ജനി.എ/സനി.എസസ്റ്റ്/2017-18  കേത്തസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തെനിരലാം  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വെകുപസ്റ്റ്
പ്രനിനസനിപല  വസകടറനി  കകേന്ദ്ര  ഗഭാമവെനികേസന  മനഭാലയത്തനിവല  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്
വസകടറനിക്കസ്റ്റ്  2016-17-വല കൂലനി കുടനിശനികേത്തുകേയുലാം 2017-18-വല പദതനി തുകേയുലാം
അടനിയന്തെരമഭായനി  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷനിചനിരുന. 7-7-2017-നസ്റ്റ്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത മുഴുവെന കവെതനക്കുടനിശനികേയുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവെദനിച്ചു.

വെഭായ്പ  എഴുതനിത്തളളല

119 (1458) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

അരൂര് മണ്ഡലത്തനിവല തുറവൂര് പ ഞഭായത്തനില ബഭാങസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെല,  തുറവൂര്
ബഭാ ഞസ്റ്റ് വെഴനി ഭവെനശതീ വെഭായ്പ എടുത്തസ്റ്റ് ജപ്തനി ഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന 18 കുടുലാംബങ്ങളുവട
വെഭായ്പ  തുകേ  ഒരു  മഭാസത്തനിനുളനി ല  എഴുതനിത്തളന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനവപട  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപ്പുമനനി  14-ാം
നനിയമസഭയുവട അ ഞഭാലാം സകമ്മേളനത്തനില അരൂര് എലാം.എല.എ.-യുവട സബ്മനിഷനസ്റ്റ്
നലകേനിയ ഉറപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അരൂര് മണ്ഡലത്തനിവല തുറവൂര് പഞഭായത്തനില ബഭാങസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെല,  തുറവൂര്
ബഭാഞസ്റ്റ് വെഴനി ഭവെനശതീ വെഭായ്പ എടുത്തനിരുന്ന കുടുലാംബങ്ങളുവട പ്രസ്തുത വെഭായ്പഭാ ബഭാദലത
12-6-2017-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ്റ്റ്  (ലകേ)  നമ്പര്111/2017/തസസ്വഭവെ  പ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര്  ഏവറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  തുകേ  ബഭാങ്കുകേളക്കസ്റ്റ്  നലകേനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട
ആധഭാരലാം തനിരനിവകേ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

412/2020
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ആസ്തനി വെനികേസന പദതനി
120 (1459) ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  എലാം.എല.എ.-യുവട  2016-17-വല  ആസ്തനി  വെനികേസന
പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ് ശനിപഭാര്ശ വചേയനിട്ടുള പ്രവൃത്തനികേളനില തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപ്പു
മുകഖന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനികക്കണ  എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുവടയുലാം  ഡനി.പനി.ആര്.
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപനിനസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെഭാടഭാനപനിളനി  ഗവെണ്വമന്റെസ്റ്റ്  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്  വകേടനിടലാം  പണനിയുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബനനിച പ്രവൃത്തനിയുവട ഡനി.പനി.ആര്. തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ എകനികേന്യൂടതീവെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്
കമലനടപടനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം
വെരുന്നതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മണലൂര്  എലാം.എല.എ.-യുവട  2016-17-വല  ആസ്തനി  വെനികേസന
പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ് ശനിപഭാര്ശ വചേയനിട്ടുളള പ്രവൃത്തനികേളനില തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വെകുപസ്റ്റ്
മുകഖന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനികക്കണ  ഒരു  പ്രവൃത്തനി  ഒഴനിവകേ  ബഭാക്കനിവയലഭാത്തനിനുലാം
ഡനി.പനി.ആര് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി  &സനി)  ഇല.  ബഹുമഭാനവപട എലാം.എല.എ. 25  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ്റ്റ് ടനി
പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ് ശനിപഭാര്ശ വചേയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിവന്റെ അടങല ബനവപട അസനിസന്റെസ്റ്റ്
എകനികേന്യൂടതീവെസ്റ്റ് എഞനിനതീയറനിലനനിനലാം ലഭലമഭായതസ്റ്റ്  40  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്
25  ലക്ഷലാം  രൂപയനികലക്കസ്റ്റ്  നനിജവപടുത്തനി  തരുന്നതനിനസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എകനികേന്യൂടതീവെസ്റ്റ്
എഞനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ് തനിരനിവകേ ശനിപഭാര്ശ നലകേനിയനിരുന.

എലാം.എല.എ.യുവട ആസ്തനി വെനികേസന പദതനി

121  (1460)  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

മണലൂര് എലാം.എല.എ.-യുവട 2016-17-വല ആസ്തനി വെനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതുലാം എല.എസസ്റ്റ്.ജനി.ഡനി. മുകഖന നനിര്വ്വേഹനികക്കണതുമഭായ എലഭാ
പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിയുകടയുലാം
നനിലവെനിവല സനിതനിവയ സലാംബനനിച വെനിവെരലാം നലകേഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

മണലൂര് എലാം.എല.എ.യുവട 2016-17-വല ആസ്തനി വെനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം
എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നലകേനിയനിടനില.  പ്രവൃത്തനികേളുവട
നനിലവെനിവല സനിതനി ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

പദതനി നനിലവെനിവല സനിതനി

പഭാവെറടനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല
വവെകണ്മേനഭാടസ്റ്റ്-ചുക്കുബഭാസഭാര് കറഭാഡസ്റ്റ്

 

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കൂടനി  ഉളവപടുത്തനി
എസനികമറ്റുകേള
പുനനഃസമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബനവപട
അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
തനിരനിചയചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

വവെങനിടങ്ങസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല
വപഭാണമുത ഈസസ്റ്റ് ബണസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ്

എളവവെളളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല
കേഭാകടരനി (കേഭാഞനിരക്കുറനി)കറഭാഡസ്റ്റ്

എളവവെളളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല
കേഭാര്ഷകേ കറഭാഡസ്റ്റ്

വവെങനിടങ്ങസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല
ചേതീകരഭാത്തുപടനി കേകണഭാത്തസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ്

മുലകശരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല
ഓഫതീസസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്റനഷന

അരനിമ്പൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല
പരമനപഭാഠലാം കറഭാഡസ്റ്റ്

മണലൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല തതീരകദശ
കറഭാഡസ്റ്റ് ലസഡസ്റ്റ് വപ്രഭാടക്ഷന

എരവനല്ലൂര്  ഫഭാത്തനിമമഭാതഭാ  ചേര്ചസ്റ്റ്
കറഭാഡസ്റ്റ്

ലഹമഭാസസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള സഭാപനിക്കല കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇനഡസനിയല
എന്റെര്ലപ്രസസസ്റ്റ്  (ലനി)  4-8-2017-നസ്റ്റ്
കേരഭാര് ഉടമ്പടനി ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലലഫസ്റ്റ് പദതനി
122  (T+1461)  ശതീ  .    കജഭാണ്  വഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വവലഫസ്റ്റ്  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള

എവന്തെലഭാവമന്നസ്റ്റ് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

+T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിവല  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട

വവകേവെശമുള ഭൂമനി ഇമൗ പദതനിക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില  ഇതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള  എവന്തെലഭാവമന്നസ്റ്റ്

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏവതലഭാലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായനി

തയഭാറഭായനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  അങമഭാലനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,

അയമ്പസ്സുഴ ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയവെയുവട വവകേവെശമുള ഭൂമനിയനില പടനികേജഭാതനി

കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി  വെതീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള  നനിർകദ്ദേശത്തനികന്മേൽ  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള

നടപടനി വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസ്വന്തെമഭായനി ഭൂമനിയുളളവെരുലാം ഇലഭാത്തവെരുമഭായ എലഭാ ഭവെനരഹനിതര്ക്കുലാം

മഭാനലവലാം വെഭാസകയഭാഗലവമഭായ ഭവെനലാം സസ്വന്തെമഭായനി നലകുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവട

ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  "ലലഫസ്റ്റ്-  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ  പദതനി".

സഭാധഭാരണ  പഭാര്പനിട  പദതനികേളുവട  എലഭാ  കുറവകേളുലാം  നനികേത്തനി,  സഭാധഭാരണ

പഭാര്പനിട  പദതനികേള  കേവണത്തഭാന  വെനിട്ടുകപഭാകുന്ന  ഏറവലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാരനുലാം

അര്ഹനുമഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിവന  വതരഞ്ഞു  കേവണത്തനി  ഭവെനലാം  എന്നതനിനപ്പുറലാം

ജതീവെനികതഭാപഭാധനിക്കുകൂടനി  സമൗകേരലലാം  നലകുകേയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കസവെനങ്ങളുലാം

സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമ  പദതനികേളുവട  പ്രകയഭാജനവലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുകേ

എന്നതഭാണസ്റ്റ് ലലഫസ്റ്റ് മനിഷവന്റെ ലക്ഷലലാം.

സലാംസഭാനത്തുളള ഭൂരഹനിത-ഭവെനരഹനിതവരയുലാം ഭൂമനിയുളള ഭവെനരഹനിതവരയുലാം

കേവണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്കവ്വേ നടത്തനി കേരടസ്റ്റ് ഉപകഭഭാക്തൃ ലനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആയതനികന്മേലുളള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  2017  വസപ്റലാംബര്

25-നസ്റ്റ് അന്തെനിമ ലനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  ഒന്നസ്റ്റ്  എന്ന  കേണക്കനില  ഭവെന  സമുചയങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  വെനിവെനിധ  സര്ക്കഭാര്  പദതനികേളനില  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  ഭവെനങ്ങളുവട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുമഭാണസ്റ്റ്  ആദലഘടത്തനില

ഊന്നല നലകേനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത ഭവെനങ്ങളുവട
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കേണക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  ഇതര  വെകുപ്പുകേളനിലനനിനലാം

കശഖരനിച്ചുവെരുന. ആലപ്പുഴ ഒഴനിവകേയുളള ജനിലകേളനിലനനിന്നസ്റ്റ് ആദലഘട ഭവെനസമുചയ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള സലലാം കേവണത്തനിക്കഴനിഞ്ഞു. ആലപ്പുഴ ജനിലയനിവല ടനി നടപടനി

പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  ഭവെനസമുചയ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  നടപടനികേള  അന്തെനിമ

ഉപകഭഭാക്തൃ ലനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം തുടങ്ങുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവടയുലാം  ഇതര  വെകുപ്പുകേളുവടയുലാം

ഉടമസതയനിലുളള  ഭൂമനികേളുവട  വെനിവെരങ്ങള  എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്  മുകഖനയുലാം

വെകുപസ്റ്റ്  കമധഭാവെനികേള  മുകഖനയുലാം  കശഖരനിച്ചുവെരുന.  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിവല

കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം  നഗരസഭയനില  ഈ  ആവെശലത്തനിനഭായനി  183  വസന്റെസ്റ്റ്  സലലാം

കേവണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ആദലഘട  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ചുവെവട  കചേര്ത്തനിട്ടുളള

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട ഭൂമനിയഭാണസ്റ്റ് കേവണത്തനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.

തനിരുവെനന്തെപുരലാം - തനിരുവെനന്തെപുരലാം കകേഭാര്പകറഷന

വകേഭാലലാം - പുനലൂര് നഗരസഭ

പത്തനലാംതനിട -ഏഴലാംകുളലാം ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്

കകേഭാടയലാം -വെനിജയപുരലാം ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്

ഇടുക്കനി - അടനിമഭാലനി ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്

എറണഭാകുളലാം - കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം നഗരസഭ

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് -ചേനിറ്റൂര് തത്തമലാംഗലലാം നഗരസഭ

മലപ്പുറലാം -എടപഭാള ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - പുതുപഭാടനി ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്

കേണ്ണൂര് - കേടമ്പൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് - വചേമ്മേനഭാടസ്റ്റ് ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്

(ഇ) അത്തരത്തനിലുളള ശനിപഭാര്ശ നനിലവെനിലനില.
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കദശതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനി
123 (1462) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില  2016-17,  2017-18  (30-6-2017  വെവര)  കേഭാലയളവെനില  എത്ര
വതഭാഴനില  ദനിനങ്ങള  സൃഷനിചനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ്  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങള  തനിരനിചസ്റ്റ്
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനിവന്റെ  പ്രതനിഫലലാം  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കുടനിശനികേയുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വെനിശദവെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ഗഭാമപഞഭായത്തനിവന്റെ കപരസ്റ്റ് സൃഷനിച വതഭാഴനില

         ദനിനങ്ങള

2016-17      2017-18

അമ്പലപഭാറ 92566           299

വലക്കനിടനി-കപരൂര് 59200           543

കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം 134241            57

കേരനിമ്പുഴ 93863         1283

പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവെസ്റ്റ് 59075        4733

ശതീകൃഷ്ണപുരലാം 45988          885

തചനഭാട്ടുകേര 46950         348

ആവകേ 531883        8148
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(ബനി) കുടനിശനികേ സലാംബനനിച വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:
ഗഭാമപഞഭായത്തനിവന്റെ കപരസ്റ്റ് കുടനിശനികേ സലാംബനനിച വെനിവെരലാം

          (ലക്ഷത്തനില)

2016-17                2017-18

അമ്പലപഭാറ 0.18                         0.1

വലക്കനിടനി-കപരൂര് 0.08                        0.03

കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം 0.14                         0

കേരനിമ്പുഴ 0.19                          1.4

പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവെസ്റ്റ് 0                              0.01

ശതീകൃഷ്ണപുരലാം 0.03                          0.15

തചനഭാട്ടുകേര 0.02                          0

ആവകേ 0.64                          1.69

ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേള
124 (1463)     ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്

തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കുടുലാംബശതീ മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളുവട നനിലവെനിവല

അവെസ വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്ന  കശഷലാം  ബഡ്സസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേവള

ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേൾ  എവന്തെലഭാലാം;  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച

വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  മുഴുവെന സമയ കേണ്സളടന്റുമഭാരുവട കസവെനലാം നനിലവെനില

ലഭലമഭാകണഭാ;  ഇവലങനില പ്രസ്തുത തസ്തനികേ നനികേത്തുവെഭാന ആവെശലമഭായ നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവെനില  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  63  ബഡ്സസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേള

പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്. അതനില മൂവെഭായനിരത്തനിലധനികേലാം കുടനികേള പഠനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  ബഡ്സസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്

വെനിദലഭാര്തനി  അനുപഭാതലാം  അനുസരനിചസ്റ്റ്  രണഭാമവത്ത  വെഭാഹനലാം  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുളള

നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  സഭാപനങ്ങളനിവല  അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ

ജതീവെനക്കഭാരുവട ജതീവെനക്കഭാരല മഭാര്ഗ്ഗകരഖയുലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത പുതനിയ

200 ബഡ്സസ്റ്റ് സഭാപനങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

(സനി) ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.

കക്ഷമ വപനഷന

125 (1464) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്ന  വെനിവെനിധ  കക്ഷമ  വപനഷനുകേള

പൂര്ണമഭായുലാം വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവലങനില എത്ര മഭാസവത്ത കുടനിശനികേയുവണനലാം അവെ എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്

വെനിതരണലാം വചേയഭാനഭാകുവമനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെനിവെനിധ കക്ഷമ വപനഷനുകേളക്കഭായനി  കേഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം

എത്ര തുകേ വചേലവെഴനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുഖഭാന്തെനിരലാം  വെനിതരണലാം

വചേയ്തുവെരുന്ന  കേര്ഷകേ  വതഭാഴനിലഭാളനി  വപനഷന,  ഇനനിരഭാഗഭാനനി  കദശതീയ

വെഭാര്ദകേലകേഭാല  വപനഷന,  ഇനനിരഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  വെനികേലഭാലാംഗ  വപനഷന,

ഇനനിരഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  വെനിധവെഭാ  വപനഷന,  50  വെയസ്സു  കേഴനിഞ

അവെനിവെഭാഹനിതകേളക്കുളള  വപനഷന  എന്നനിവെ  2017  ഏപ്രനില  മഭാസലാം  വെവര

വെനിതരണലാം  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017  കമയസ്റ്റ്,  ജൂണ്,  ജൂലല,  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസങ്ങളനിവല

വപനഷന പൂര്ണമഭായനി വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനുളള തുകേയുലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 2017 കമയസ്റ്റ്, ജൂണ്, ജൂലല, ആഗസസ്റ്റ്  (ആവകേ 4 മഭാസലാം) മഭാസങ്ങളനില

കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുളള  വപനഷന  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  തുകേ  അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആയതസ്റ്റ് വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 217

(സനി)  1. ഇനനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വെനികേലഭാലാംഗ വപനഷന - 3,32,98,55,618

2. ഇനനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വെഭാര്ദകേലകേഭാല വപനഷന - 
18,40,70,48,234

3. ഇനനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വെനിധവെഭാ വപനഷന -11,87,62,83,761

4. കേര്ഷകേ വതഭാഴനിലഭാളനി വപനഷന  -5,06,89,44,197

5. 50 വെയസ്സു കേഴനിഞ അവെനിവെഭാഹനിതകേളക്കുളള വപനഷന -
74,14,02,191

ആവകേ -39,42,35,34,001

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം ആവകേ 39,42,35,34,001 രൂപ വെനിവെനിധ കക്ഷമ
വപനഷനുകേളുവട വെനിതരണത്തനിനഭായനി വചേലവെഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തനിവന്റെ തുടര്ചയുലാം വെനികേഭാസവലാം
126 (1465) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ജനകേതീയഭാസൂത്രണത്തനിവന്റെ  തുടര്ചയുലാം  വെനികേഭാസവലാം  പഭാലനിച്ചു
കപഭാരുന്നതനിനസ്റ്റ് എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ് ;

(ബനി)  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലകേമഭാറനിക്കനിടനിയ  ഘടകേ
സഭാപനങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാന  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  ആയതനിവന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനകേതീയ
കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ആയതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്
രതീതനിയനില നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം  1996-97  മുതലുളള തുടര് പ്രകനിയയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിവന്റെ
തുടര്ചയുലാം  വെനികേഭാസവലാം  ലക്ഷലലാംവെച്ചുളള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഓകരഭാ
പദതനിക്കഭാലയളവെനിലുലാം  നടത്തനിവെരുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സമയബനനിത
ആസൂത്രണവലാം  നനിര്വ്വേഹണവലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നതനിനുലാം  നഷവപട്ടുകപഭായ
ജനപങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷലലാംവെച്ചുവകേഭാണ്ടുളള  മഭാര്ഗ്ഗ
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നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  13-ാം പഞവെത്സര പദതനിയനിലുലാം പുറവപടുവെനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ
വെനികേസന കമഖലയനിവലയുലാം നനിലവെനിലുളള പ്രശ്നങ്ങള വെനിശകേലനലാം വചേയസ്റ്റ് വെനികേസന
കേഭാഴ്ചപഭാടസ്റ്റ്,  നയസമതീപനലാം,  തനലാം  എന്നനിവെ  രൂപവപടുത്തനി  കപ്രഭാജക്ടുകേള
രൂപവപടുത്തുന്ന  രതീതനിയഭാണസ്റ്റ്  അവെലലാംബനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അകതഭാവടഭാപലാം  സലാംകയഭാജന
സഭാദലതകേള  പ്രകയഭാജനവപടുത്തുകേയുലാം  കവെണലാം.  ഇത്തരത്തനില  കപ്രഭാജക്ടുകേള
ആവെനിഷരനിചസ്റ്റ്  സുസനിര  വെനികേസനലാം  ഉറപഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലലാം.  കൂടഭാവത   മനിഷന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പ്രഭാകദശനികേ പദതനികേളുമഭായനി സലാംകയഭാജനിപനിക്കണവമന്നസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭക്ഷലവെനിളകേളുവട  വെനിളവെനിസ്തൃതനിയുലാം  ഉലപഭാദനക്ഷമതയുലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകേനി  ഒരു  നനിശനിത  കേഭാലഭാവെധനിക്കുളളനില
കേഭാര്ഷനികകേഭാലപന്നങ്ങളുവട  കേഭാരലത്തനില  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത  ലകേവെരനിക്കഭാന
കേഴനിയുവമന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാവട  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ആവെനിഷരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലക്ഷലമനിടുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലകേമഭാറലാം  വചേയസ്റ്റ്  കേനിടനിയ
സഭാപനങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ആവെശലമഭായ
അടനിസഭാനസമൗകേരലങ്ങള  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുനണസ്റ്റ്.  തഭാവഴ  തലത്തനില  പദതനികേള
ആവെനിഷരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ഏകകേഭാപനിച്ചുളള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂവടയഭാണസ്റ്റ്.  ഈ
വെനിഷയത്തനില  ആവെശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ബനവപട  വെകുപ്പുകേളവെഴനി
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവെനിധഭാനലാം ഇകപഭാള നനിലവെനിലുണസ്റ്റ്.
കബഭാക്കസ്റ്റ് തലത്തനിലുലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുവട  ചുമതലയുളള
ഉകദലഭാഗസര് പദതനി പുകരഭാഗതനി അവെകലഭാകേനലാം വചേയ്യുകേയുലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം
വചേയഭാറുണസ്റ്റ്. ജനിലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനികേള ഇക്കഭാരലലാം കമഭാണനിറര് വചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

ടൂറനിസലാം പ്രകവെശന ഫതീസസ്റ്റ്

127 (1466) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില  ഉളവപട  അതനിരപനിളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിനസ്റ്റ്
വെനലാംവെകുപസ്റ്റ്  പനിരനിവചടുക്കുന്ന  ടൂറനിസലാം  പ്രകവെശന  ഫതീസനിലനനിനലാം  ഒരു  നനിശനിത
ശതമഭാനലാം തുകേ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുള  അകപക്ഷ  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്
അനുമതനി നലകുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെരുമഭാനലാം  തതീവര  കുറഞതുലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളുലാം  കതഭാടലാം
വതഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയുലാം  ഉളവപടുന്ന  അതനിരപനിളനി  പഞഭായത്തനിവന
സഹഭായനിക്കുവെഭാന പ്രകതലകേ സഹഭായലാം നലകുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അതനിരപനിളളനി  വെനകമഖലയനില  വെഭാഴചഭാല  വെന  വെനികേസന
ഏജനസനി  മുകഖന  പങഭാളനിത്ത  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  വെനലാംവെകുപസ്റ്റ്
നടപഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശതീയരഭായ  വെനഭാശനിതരുവട  കൂടഭായ്മയഭായ  അതനിപനിളളനി  വെന
സലാംരക്ഷണ  സമനിതനിയഭാണസ്റ്റ്  അതനിരപനിളളനി  പങഭാളനിത്ത  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
നടപഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെനിലൂവട രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളള  'പുഴ-വെനലാം'  സലാംരക്ഷണ
നനിധനിയനികലക്കഭാണസ്റ്റ് ടനി തുകേ വെകേയനിരുത്തുന്നതസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച പുഴ-വെനലാം
സലാംരക്ഷണ  നനിധനി  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി  ടനി  തുകേ  വെന
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  വെനത്തനിവന്റെ  സുസനിര  പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
കമഖലയനിവല  സുരക്ഷഭാ  കമതീകേരണങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം  മഭാലനിനല
നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനുലാം  ലഗഡുമഭാരുവടയുലാം  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസവമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില  ഏര്വപടുന്ന  വെന  സലാംരക്ഷണ  സമനിതനി  അലാംഗങ്ങളുവടയുലാം
കവെതനലാം  നലകുന്നതനിനഭായുലാം  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന.  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പ്രകദശവത്ത
വെനഭാശനിതരുവട സഭാമൂഹല ഉന്നമനത്തനിനഭായുലാം ടനി തുകേ വെനിനനികയഭാഗനിച്ചുവെരുന.

അതനിനഭാല അതനിരപനിളളനി പഞഭായത്തനിവന്റെ അകപക്ഷ പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നനിര്വ്വേഭാഹമനില.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വെതീട്ടുനമ്പര്

128 (1467) ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന  :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെതീട്ടുനമ്പര് ലഭനിക്കഭാവത നനിരവെധനികപർ  ബുദനിമുടസ്റ്റ്  അനുഭവെനിക്കുനവവെന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇങ്ങവനയുളവെർക്കസ്റ്റ്  വെതീട്ടുനമ്പര്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാൻ
എവന്തെങനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലലാം/നഞ  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  സലങ്ങളനില  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളള
വകേടനിടങ്ങളക്കസ്റ്റ് വകേടനിട നമ്പര് ലഭനിക്കഭാവത ബുദനിമുടസ്റ്റ് അനുഭവെനിക്കുനവവെന്ന കേഭാരലലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  രതീതനിയനില  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കരഖകേള  സഹനിതലാം  അകപക്ഷനിക്കുന്നവെര്ക്കസ്റ്റ്  നനിശനിത  സമയ
പരനിധനിക്കുളളനില  വകേടനിട  നമ്പര്  നലകുനണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  16-11-2016-വല
സ.ഉ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)നമ്പര്  170/2016/തസസ്വഭവെ.  ഉത്തരവെസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
നനിയമഭാനുസൃതമലഭാവത  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളള  1500  ചേതുരശ  അടനിവെവരയുളള
വെഭാസഗൃഹങ്ങളക്കസ്റ്റ് തഭാലക്കഭാലനികേ നമ്പര് അനുവെദനിക്കുനണസ്റ്റ്.

ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കസ്റ്റ് സഹഭായലാം
129 (1468) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനിഴുവെനിലത്തസ്റ്റ്  വതരുവെസ്റ്റ്  നഭായളുവട  ആകമണത്തനില  വകേഭാലവപട  മഭാമലാം
കേഭാട്ടുലാംപുറലാം  ചേരുവെനിള  വെതീടനില,  കുഞ്ഞുകൃഷ്ണവന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സലാംഭവെവത്ത  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  വതരുവെസ്റ്റ്  നഭായ  പതീഢനിത  സലാംഘത്തനിവന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില  കമഖലയനിവല  അകമകേഭാരനികേളഭായ  വതരുവെസ്റ്റ്  നഭായവള  പനിടനികൂടനി
വകേഭാന്നതുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില
ഹഭാജരഭാകകേണനിവെന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില  ഹഭാജരഭായ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കണവമന്ന  ആവെശലത്തനികന്മേല  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  വതരുവനഭായവള  വകേഭാന്നതുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  കകേഭാടതനിയലക്ഷലത്തനിനസ്റ്റ്
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില  നനിലനനിലക്കുന്ന  കകേസനില  ചേടപ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനികനഭാ
പഞഭായത്തനികനഭാ  ധനസഹഭായകമഭാ  നനിയമസഹഭായകമഭാ  നലകേഭാന
നനിര്വ്വേഭാഹമനിലഭാത്തതനിനഭാല സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില ഹഭാജരഭായ ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നലകേനിയനിടനില.
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എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വെനിഭഭാഗലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള
130 (1469) ശതീ  .    വകേ  .    വജ  .    മഭാകനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാചനി  മണ്ഡലത്തനിവല  വചേലഭാനലാം,  കുമ്പളങ്ങനി   പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
വകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷന  കമഖലയനിലുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  എനജനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വെനിഭഭാഗലാം
മുകഖന നടപനിലഭാക്കഭാന ഭരണഭാനുവെഭാദലാം നലകേനിയനിട്ടുളള പദതനികേളുവട ഇകപഭാഴവത്ത
സനിതനിവയന്തെഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഭഭാഗത്തനില  മതനിയഭായ  ജതീവെനക്കഭാര്  ഇലഭാത്തതനിനഭാല
പ്രവൃത്തനികേളനില കേഭാലതഭാമസലാം വെരുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;?

(സനി)  എങനിൽ  ആവെശലമഭായ തസ്തനികേകേള സൃഷനിച്ചുലാം ഒഴനിവകേള നനികേത്തനിയുലാം
കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാവത പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേഭാചനി  മണ്ഡലത്തനിവല  വചേലഭാനലാം,  കുമ്പളങ്ങനി  പഞഭായത്തുകേളനില
2016-17  വെര്ഷത്തനില  11  എലാം.എല.എ.  ആസ്തനിവെനികേസന ഫണസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതനില 6 എണലാം വടണര് വചേയസ്റ്റ് എഗനിവമന്റെസ്റ്റ് വെചസ്റ്റ് പണനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  നടനവെരുന.  വകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷനനിവല
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച എലഭാ പ്രവൃത്തനികേളുലാം വടണര് ഓപണ് വചേയസ്റ്റ് കേമൗണ്സനിലനിവന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ലവെ. പ്രവൃത്തനികേള

131 (1470) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ലവെ.  കഫസസ്റ്റ്  5,  6,  7,  8  പ്രകേഭാരലാം  അരൂര്
മണ്ഡലത്തനില ഏവതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇവെയനില വടണര് വചേയസ്റ്റ്  കേരഭാറുകേഭാര്  ഏവറടുത്തനിടസ്റ്റ്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള  ഏവതലഭാലാം;  അവെ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;
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(സനി)  എസനികമറസ്റ്റ്  പുനനഃകമതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  റതീ  വടണര് വചേയ്യുന്നതനികനഭാ
അലഭാത്തപക്ഷലാം  ഫണസ്റ്റ്  നഷവപടഭാതനിരനിക്കഭാൻകവെണനി സഭാധലമഭാകുന്ന ഏവതങനിലുലാം
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാകനഭാ നനിലവെനിൽ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി) ഇക്കഭാരലത്തനില എലാം.എല.എ.-വയ പവങടുപനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ് ഒരു ഉന്നതതല
കയഭാഗലാം കചേരുന്നതനിനസ്റ്റ് മുനലകേ എടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  

(ബനി)  കേരഭാറുകേഭാര്  ഏവറടുത്തനിടസ്റ്റ്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിയഭായ
പളളനികത്തഭാടസ്റ്റ്  കചേറുങല കറഭാഡസ്റ്റ് കകേഭാണ്ടഭാക്റുവട മരണലാംമൂലലാം നനിലവെനിലുളള കേരഭാര്
07-05-2014-ല റദ്ദേസ്റ്റ് വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനി പ്രവൃത്തനി 2015-ല രണസ്റ്റ് തവെണ വടണര്
വചേയനിരുനവവെങനിലുലാം കേരഭാറുകേഭാര് ആരുലാംതവന്ന വടണര് സമര്പനിചനിരുന്നനില.

(സനി) റതീ വടണര് വചേയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ഡനി) നടപടനി ലകേവക്കഭാളളുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വതരുവനഭായളുവട നനിയനണലാം

132 (1471) ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവെകുമഭാര്  :
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം  :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    എലകദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിളനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വതരുവെസ്റ്റ്  നഭായളുവട  ആകമണലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കേഴനിഞ  രണസ്റ്റ്
വെര്ഷലാം എത്രകപര് മരണവപടുകേയുണഭായനി;

(ബനി)  വതരുവെസ്റ്റ് നഭായളുവട നനിയനണത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള
പരഭാജയവപടുന്നതുലാം  വതരുവെസ്റ്റ്  നഭായളുവട  ശലലലാം  കൂടനി  വെരുന്നതുലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വതരുവെസ്റ്റ്  നഭായവള  വെനലലാംകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പരനിശതീലനലാം  നലകുന്ന  പദതനി  നനിലവെനിലുകണഭാ;  ഉവണങനില  എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ്
ഇതനിനകേലാം പരനിശതീലനലാം നലകേനി;

(ഡനി)  ഇതനിനകേലാം  എത്ര  വതരുവെസ്റ്റ്  നഭായവള  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന
വെനലലാംകേരനിച്ചുവവെനലാം  എന്തെസ്റ്റ്  തുകേ  ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി  വചേലവെഴനിച്ചുവവെനലാം
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ) 10 കപര് മരണവപടുകേയുണഭായനി.

(ബനി) ശദയനിലവപടനിടനില.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്. 245 കപര്ക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്,

(ഡനി)  ആവകേ  856  വതരുവനഭായവള  വെനലലാംകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനികലക്കഭായനി
12,82,176 രൂപ വചേലവെഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വതരുവനഭായളുവട പുനരധനിവെഭാസലാം

133 (1472) ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വതരുവെസ്റ്റ്  നഭായളുവട  പുനരധനിവെഭാസ  പ്രവെര്ത്തനലാം  ഊര്ജനിതമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  നനിലവെനില  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  നടപടനികേള  കൂടഭാവത
കൂടുതല ശഭാസതീയമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  എത്ര  തുകേ  വെതീതലാം
എവന്തെലഭാലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  വതരുവെസ്റ്റ്  നഭായളുവട  വെനലലാംകേരണ  പ്രകനിയയസ്റ്റ്  കൂടുതല  പണലാം
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  ഇനത്തനില  ഇകപഭാള  നലകേനിവെരുന്ന  പ്രതനിഫലലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ശഭാസതീയമഭായ നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് നനിലവെനില സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  വതരുവനഭായളുവട  വെനലലാംകേരണലാം,  വെഭാകനികനഷന  തുടങ്ങനിയവെയഭായനി
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള 11,88,06,264  രൂപയുലാം നഗരസഭകേള 9,52,31,544  രൂപയുലാം
വെകേയനിരുത്തനിയനിരുന.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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നഷപരനിഹഭാരലാം

134 (1473) ശതീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വതരുവെസ്റ്റ്  നഭായളുവട  ആകമണത്തനില  2016,2017  ജൂണ്  30  വെവരയുലാം
എത്രകപര് മരണവപട്ടുവവെനലാം, എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ് പരനികക്കറ്റുവവെനലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  വതരുവെസ്റ്റ് നഭായശലലലാം തടയുന്നതനില പ്രഭാഥമനികേ ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വലാം തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കഭായതനിനഭാല  കേടനികയലക്കുന്നവെര്ക്കുള  നഷ
പരനിഹഭാരവലാം  അവെര്  നലകേണവമന്നസ്റ്റ്  ചേതീഫസ്റ്റ്  വസകടറനി  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില
സമര്പനിച സതലവെഭാങ്മൂലത്തനില വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വതരുവെസ്റ്റ് നഭായളുവട ആകമണത്തനില മരണവപടവെരുവട ആശനിതര്ക്കുലാം
പരനികക്കറവെര്ക്കുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി) ഏറവലാം കൂടുതല തുകേ നഷപരനിഹഭാരലാം ആര്ക്കഭാണസ്റ്റ് നലകേനിയതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  10  കപര്  മരണവപടുകേയുലാം  7201  കപര്ക്കസ്റ്റ്  പരനികക്കലക്കുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ജസതീസസ്റ്റ്  (റനിട)  സനിരനിജഗന  കേമ്മേനിറനിയുവട  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
അലാംഗതീകേരനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.എല.പനി.  691/2009  കകേസനില  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുവട
3-3-2017-വല  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  19  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ആവകേ  33,37,743  രൂപ
നഷപരനിഹഭാരലാം നലകേഭാന  11-5-2017-വല സ.ഉ.  (ആര്.റനി.)  1546/2017/തസസ്വഭവെ
പ്രകേഭാരലാം  ബനവപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വെനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  കൂടഭാവത  21-3-2017-വല  സ.ഉ.
(ലകേ)  നമ്പര്  84/17/റവെ.  പ്രകേഭാരലാം  വതരുവനഭായ  ആകമണത്തനില  മരണവപട
വകേഭാലലാം  ജനിലയനിവല  കേരുനഭാഗപളളനി  തഭാലൂക്കനിവല  പന്മേന  മഭാകവെലനി  ആയനിഷ
മനസനിലനില സജതീവെനിവന്റെ ഭഭാരലയഭായ അമതീനയുവട കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്  5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
17-5-2017-വല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 2294/2017/റവെ. പ്രകേഭാരലാം തനിരുവെനന്തെപുരലാം
കേഭാട്ടുപുറലാം  ചേരുവെള  വെതീടനില  കുഞ്ഞുകൃഷ്ണവന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്  1  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
26-5-2017-വല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  168/2017/റവെ.  പ്രകേഭാരലാം തനിരുവെനന്തെപുരലാം
കേരുലാംകുളലാം പുല്ലുവെനിള പളളനിവകേടനിയ പുരയനിടത്തനില കജഭാസസ്റ്റ് കതീനനിവന്റെ കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്
5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  മുഖലമനനിയുവട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനില  നനിനലാം
അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  മഭാള  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല  ശതീ.  പനി.  എസസ്റ്റ്.  ബനിജു  എന്ന
അകപക്ഷകേനഭാണസ്റ്റ്  ഏറവലാം കൂടുതല തുകേ നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  നലകേഭാന ഉത്തരവ
നലകേനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല  ഈ  തുകേ  നലകുന്നതനിനുളള  ബഭാദലതയനില  നനിനലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനിവന  ഒഴനിവെക്കണവമന്നഭാവെശലവപടസ്റ്റ്  മഭാള  ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്
ലഹകക്കഭാടതനിയനില  WP(C)  18013/2017  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  കകേസസ്റ്റ്  ഫയല
വചേയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

   കേനിണര് റതീചഭാര്ജസ്റ്റ്
135 (1474) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിവല  വെഭാമനപുരലാം  കബഭാക്കസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനില
കേഴനിഞ  ഭരണ  സമനിതനിയുവട  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  കേനിണര്  റതീചഭാര്ജനിനുകവെണനി  എവന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളവതന വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  റതീചഭാര്ജസ്റ്റ്  വചേയ  എത്ര  യൂണനിറ്റുകേൾ
ഇകപഭാള  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനവവെനലാം  പ്രവെർത്തനരഹനിതമഭായവെ
എത്രവയനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെഭാമനപുരലാം കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞഭായത്തനില പനി.എലാം.വകേ.എസസ്റ്റ്.ലവെ.  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം 350 വെതീടുകേളനിലുലാം 6 സ്കൂളുകേളനിലുമഭായനി 33.6 ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവെഴനിചസ്റ്റ് കേനിണര്
റതീചഭാര്ജനിലാംഗസ്റ്റ് പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) എലഭാ യൂണനിറ്റുകേളുലാം നനിലവെനില പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണസ്റ്റ്.

കകേന്ദ്ര റനിയല എകസറസ്റ്റ്  (നനിയനണവലാം വെനികേസനവലാം) നനിയമലാം

136  (1475)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2015-വല കകേരള റനിയല എകസറസ്റ്റ് (നനിയനണവലാം വെനികേസനവലാം) നനിയമലാം
റദ്ദേഭാകുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില  കകേന്ദ്ര  റനിയല  എകസറസ്റ്റ്  നനിയമലാം  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുളള
പഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏരനിയ  നനിശയനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്,  നഗര  ഗഭാമഭാസൂത്രണ  നനിയമത്തനില
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളള  പഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏരനിയകേളക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭാവണന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

412/2020
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(ബനി) പഭാനനിലാംഗസ്റ്റ് ഏരനിയയനില ഉളവപടഭാത്തതനിനഭാല സലാംസഭാനവത്ത ധഭാരഭാളലാം

നഗരസഭകേളുലാം  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്  പ്രകദശങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്ര  റനിയല  എകസറസ്റ്റ്

നനിയമത്തനിവന്റെ പരനിധനിയനില ഉളവപടഭാത്ത സനിതനിവെനികശഷമുണഭാകേഭാന ഇടയുകണഭാ;

എങനില ഇതസ്റ്റ് മറനികേടക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള

എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്  നലകേനിയ  സലത്തുലാം  ഫഭാറ്റുകേള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വെലവെസയുവണന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

സലാംസഭാനവത്ത  ഭൂമനി  നനിയമങ്ങള  കേണക്കനിവലടുക്കുകമ്പഭാള  ഇതസ്റ്റ്

പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാവണന്നസ്റ്റ് കേരുതുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേന്ദ്ര  റനിയല  എകസറസ്റ്റ്  (നനിയനണവലാം  വെനികേസനവലാം)  നനിയമലാം

2016-ല  നനിലവെനില  വെന്നതനിവനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  2017-വല  15-ാം  ഒഭാര്ഡനിനനസഭായനി

(15-7-2017-വല  വെനിജഭാപനലാം  നമ്പര്  5378/വലഗസ്റ്റ്.സനി1/2017/നനിയമലാം)  കകേരള

റനിയല എകസറസ്റ്റ് (നനിയനണവലാം വെനികേസനവലാം) നനിയമലാം 2015 റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.

എന്നഭാല  റനിയല  എകസറസ്റ്റ്   (നനിയനണവലാം  വെനികേസനവലാം)  സലാംബനനിച  കകേന്ദ്ര

നനിയമത്തനിനസ്റ്റ് അനുസൃതമഭായ ചേടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ദ്രുതഗതനിയനില

പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ടനി ചേടങ്ങള രൂപതീകേരനിചഭാല മഭാത്രകമ പഭാനനിലാംഗസ്റ്റ് ഏരനിയ

സലാംബനനിച്ചുലാം പഭാട സലത്തസ്റ്റ് ഫഭാറസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിച്ചുമുള വെനിഷയങ്ങളനില

വെലക്തത സഭാദലമഭാകുകേയുള.

മഭാലനിനല സലാംസരണ സലാംവെനിധഭാനലാം

137 (1476)   ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  കഹഭാടൽ,  കേലലഭാണമണ്ഡപങ്ങള  തുടങ്ങനിയ

സഭാപനങ്ങൾ  മതനിയഭായ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഇലഭാവതയഭാണസ്റ്റ്

പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനില  മഭാലനിനലസലാംസരണ  സലാംവെനിധഭാനലാം

ഒരുക്കനിയനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേൾ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2012-വല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി കഭദഗതനി ആകസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം വെലഭാപഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങള, ആശുപത്രനികേള, ചേന്തെകേള, അറവശഭാലകേള, ചേനിക്കന സഭാളുകേള, മത്സല
സഭാളുകേള,  കേലലഭാണ മണ്ഡപങ്ങള,  ഫഭാറ്റുകേള,  കഹഭാടലുകേള,  കേഭാററനിലാംഗസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്
സഭാപനങ്ങള,  400  ചേതുരശ  മതീററനില  കൂടുതല  തറ  വെനിസ്തതീര്ണമുളള  വെതീടുകേള,
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള  വെനിജഭാപനലാം  വചേയ്കതക്കഭാവന്ന  അങ്ങവനയുളള  മറസ്റ്റ്
സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  സഭാപനങ്ങളുവട  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വത്തനില
ഉറവെനിടത്തനില  മഭാലനിനലലാം  തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്  സലാംസരനിക്കണവമനളളതസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാണസ്റ്റ്. കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി-വെനവലാം കേഭാലഭാവെസഭാ വെലതനിയഭാനവലാം
വെകുപസ്റ്റ്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുളള  കസഭാളനിഡസ്റ്റ്  കവെസസ്റ്റ്  മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ്  ചേടലാം  2016  പ്രകേഭാരലാം
മഭാലനിനലമുലപഭാദനിപനിക്കുന്നവെരുവട  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വങ്ങളുലാം  അധനികേഭാരലാം  സഭാനങ്ങളുവട
ചുമതലകേളുലാം വെലക്തമഭാക്കവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  ഡനി  &  ഒ  ലലസനകസഭാടുകൂടനി
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  കഹഭാടലുകേള,  കബ്ബുകേള,  കേലലഭാണ  മണ്ഡപങ്ങള/വെനിവെഭാഹ
ഹഭാളുകേള,  ഭക്ഷണശഭാലകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  മഭാളുകേള,  റതീവടയനില  കകേന്ദ്രങ്ങള,
കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപക്സുകേള,  ഭക്ഷലവെസ്തുക്കള  വെനിലക്കുന്ന  സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേള,
വെസശഭാലകേള,  പഭാര്ടനികേളുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  ഭക്ഷണലാം  വെനിളമ്പുന്ന  സലങ്ങള,
കേഭാററനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള, പചക്കറനി പഴവെനിപണന കേടകേള, മത്സലലാം, മഭാലാംസലാം എന്നനിവെ
വെനിലക്കുന്ന കേടകേള,  വെനിവെനിധ കേലഭാന്റെതീനുകേള എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവലലഭാലാം മഭാലനിനലങ്ങള
തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്  ലജവെമഭാലനിനലങ്ങള  കവെര്തനിരനിചസ്റ്റ്  കശഖരനിചസ്റ്റ്  ഉറവെനിടത്തനില
പലപ്രദമഭായനി  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ബകയഭാബനിന,  എയ്കറഭാബനികേസ്റ്റ്  ബനിന,
ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  കപഭാലുളള അനുകയഭാജലമഭായ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  2017  വസപ്റലാംബര്
15-നസ്റ്റ്  മുമ്പഭായനി  സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അതഭാതസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള
കേര്ശനമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകകേണതഭാവണന്നസ്റ്റ്  22-7-2017-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)
നമ്പര് 2511/2017/തസസ്വഭവെ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഉറവെനിട മഭാലനിനല സലാംസരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  2017 വസപ്റലാംബര് 15-നസ്റ്റ് മുമ്പഭായനി
സജതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാത്ത സഭാപനങ്ങളുവട  ഡനി & ഒ ലലസനസസ്റ്റ്
കവെവറഭാരു അറനിയനിപസ്റ്റ് കൂടഭാവത റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി/പഞഭായത്തസ്റ്റ്
രഭാജസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  1994  അനുസരനിച്ചുളള  നടപടനികേള  അതഭാതസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപന
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വസകടറനിമഭാര്  സസ്വതീകേരനികക്കണതഭാവണനലാം പുതുതഭായനി  ഡനി  &  ഒ  ലലസനസനിനസ്റ്റ്
അകപക്ഷനിക്കുന്ന  കമല  പറഞ  രതീതനിയനിലുളള  സഭാപനങ്ങള  കമല  വെനിവെരനിച
രതീതനിയനില  ലജവെ  മഭാലനിനലങ്ങള  ഉറവെനിടത്തനിലത്തവന്ന  ഫലപ്രദമഭായനി
സലാംസരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കനിയനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള ഉറപഭാക്കനി മഭാത്രകമ അവെര്ക്കസ്റ്റ് ഡനി  &  ഒ ലലസനസസ്റ്റ്
ഇനനി കമലനില നലകേഭാവൂ എനലാം ടനി ഉത്തരവെനില പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കഹഭാടല,  കേലലഭാണ  മണ്ഡപങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളനില
സഭാപനിക്കുവെഭാന  കേഴനിയുന്ന  അനുകയഭാജലമഭായ  ലജവെ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
സലാംവെനിധഭാനങ്ങള ശുചേനിതസ്വ മനിഷന മുകഖന നനിശയനിചയ്ക്കുകേയുലാം അതസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുവെഭാന
കയഭാഗലരഭായ സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് വപ്രഭാലവെഡര്മഭാവരയുലാം എലാംപഭാനല വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

    സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ വപനഷന
138 (1477) ശതീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ വപനഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2017  ജനുവെരനി  മുതല
അകപക്ഷ  നലകേനിയവെര്ക്കസ്റ്റ്  വപനഷന  അനുവെദനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ്  എന്തുവകേഭാണഭാവണന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവെനില  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  വപനഷന  ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  എത്ര
കപര്ക്കഭാണസ്റ്റ്;  വപനഷന വെതീടുകേളനിവലത്തനിക്കുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം എനവെവരയുള
വപനഷന വെനിതരണലാം വചേയ്തു;

(സനി)  പഞഭായത്തനില വപനഷനസ്റ്റ് അകപക്ഷ നലകേനിയഭാല ഒരുമഭാസത്തനിനകേലാം
തതീരുമഭാനവമടുക്കണവമന്ന  നനിബനനയുകണഭാ;  എങനില  ജനുവെരനി  മഭാസലാം  മുതല
അകപക്ഷ നലകേനിയവെരുവട അകപക്ഷയനില അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ വപനഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള അകപക്ഷ ബനവപട
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  ലവെബ്ലസറനികലക്കസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ്
വചേയ്യുന്നതനുസനിചഭാണസ്റ്റ് വപനഷന തുകേ വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട
വെനിവെരങ്ങള ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ്  തുകേ അനുവെദനിക്കുന്നപ്രകേഭാരലാം  വപനഷന  വെനിതരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  നനിലവെനില  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  വപനഷന  ലഭനിക്കുന്നവെരുവട  എണലാം
ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. ഇനനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വെനികേലഭാലാംഗ വപനഷന    -  359314

2. ഇനനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വെഭാര്ദകേലകേഭാല വപനഷന   -  2093652

3. ഇനനിരഭാഗഭാനനി കദശതീയ വെനിധവെഭാ വപനഷന             -  1240520

4. കേര്ഷകേ വതഭാഴനിലഭാളനി വപനഷന                            -  491363

5. 50 വെയസ്സു കേഴനിഞ അവെനിവെഭാഹനിതകേളക്കുളള വപനഷന-78014

                                                  ആവകേ    - 4262863

വപനഷന വെതീടുകേളനില എത്തനിക്കുന്ന പദതനിപ്രകേഭാരലാം  2017  ഏപ്രനില മഭാസലാം

വെവരയുളള വപനഷന വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2017 വമയസ്റ്റ്, ജൂണ്, ജൂലല, ആഗസസ്റ്റ്

മഭാസങ്ങളനിവല വപനഷന വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  പദതനികേളഭായ  അഗതനി-വെനിധവെ/വെനിവെഭാഹകമഭാചേനിതര്

വപനഷന,  വെഭാര്ദകേലകേഭാല  വപനഷന,  വെനികേലഭാലാംഗര്/അലാംഗലവെകേലലലാം

സലാംഭവെനിചവെര്/ഭനിന്നകശഷനിയുളളവെര്  എന്നനിവെര്ക്കുളള  വപനഷന  എന്നനിവെ

ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല  വെഭാര്ഡസ്റ്റ്  അലാംഗത്തനിവന്റെയുലാം

വസകടറനിയുവടയുലാം  അഭനിപ്രഭായകത്തഭാടുലാം അകനസ്വഷണ റനികപഭാര്കടഭാടുലാംകൂടനി  ലഭനിക്കുന്ന

നനിര്ദ്ദേനിഷ  കഫഭാറത്തനിലുളള  അകപക്ഷകേള  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയനില

സമര്പനികക്കണതുലാം  അകനസ്വഷണ  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഒരു

മഭാസത്തനിനകേലാം തതീരുമഭാനവമടുകക്കണതുമഭാവണന്ന നനിബനനയുണസ്റ്റ്. 7-4-1997-വല

ജനി.ഒ.  (പനി)  11/97/സ.കക്ഷ.വെ  പ്രകേഭാരലാം  കേര്ഷകേ  വതഭാഴനിലഭാളനി  വപനഷനഭായനി

നനിര്ദ്ദേനിഷ കഫഭാറത്തനില ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേളനില തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനത്തനിവന്റെ

അധനികേഭാരനി വെനിശദമഭായ അകനസ്വഷണലാം നടകത്തണതുലാം അകപക്ഷയനില കേഭാണനിചനിട്ടുളള

വെനിവെരങ്ങളുവട  നനിജസനിതനിവയപറനി  കബഭാദലവപകടണതുലാം  അര്ഹതയുളള

കകേസുകേളനില  45  ദനിവെസത്തനിനകേലാം  വപനഷന  അനുവെദനികക്കണതുമഭാണസ്റ്റ്.  16-04-

1998-വല ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  18/98/വതഭാഴനില പ്രകേഭാരലാം  ജനുവെരനി  മഭാസലാം മുതല

ലഭനിച അകപക്ഷകേളനില അടനിയന്തെരമഭായ നടപടനികേള തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുനണസ്റ്റ്.
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മഭാലനിനല സലാംസരണലാം
139 (1478) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന  :

ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ  :
ശതീ  .   വകേ  .   വജ  .   മഭാകനി  :
ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലജവെ  അലജവെ  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിവന്റെ  മുഖലചുമതലക്കഭാരഭായ
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ  കവെണത്ര  പുകരഭാഗതനി
കനടഭാനഭാകേഭാവത കപഭായതനിവന്റെ കേഭാരണങ്ങള വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഭാലനിനലപ്രശ്ന  പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  എവന്തെഭാവക്ക
ഇടവപടലുകേള ഉണഭാകുവമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ജനകേതീയ  പ്രസഭാനവമന്ന  രതീതനിയനില
പരനിണമനിപനിക്കഭാന കനരനിടസ്റ്റ് ഇടവപടുകമഭാവയന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ലജവെമഭാലനിനലങ്ങള കേഴനിവെതുലാം ഉറവെനിടത്തനിലത്തവന്ന സലാംസരനിക്കുവെഭാന
ഓകരഭാ  കുടുലാംബങ്ങവളയുലാം  നനിര്ബനനിതരഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പഭാസനികേസ്റ്റ്,  ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്
മഭാലനിനലങ്ങള  തകദ്ദേശസസ്വയലാം  ഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കശഖരനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി
സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുലാം ആവെശലമഭായ ഇടവപടല നടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  എലഭാ  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലാം  പഭാന  ഫണനിവന്റെ  10%  തുകേ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി  വെകേയനിരുത്തണവമന്നസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  2017-18
വെര്ഷത്തനില  3-4-2017-വല  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസസ്റ്റ്)നമ്പര്  79/2017/തസസ്വഭവെ,
29-03-2017-വല  ജനി.ഒ. (എലാം.എസസ്റ്റ്)നമ്പര് 72/2017/തസസ്വഭവെ എന്നനിവെ പ്രകേഭാരവലാം
യഥഭാകമലാം നഗരസഭകേളക്കുലാം ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളക്കുമുളള പദതനി രൂപതീകേരണ
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പുറവപടുവെനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവകേളനില  വപഭാതുവെനിഭഭാഗലാം
പഭാന  ഫണനില  നനിനലാം  നഗരസഭകേള  15  ശതമഭാനവലാം  പഞഭായത്തുകേള
10 ശതമഭാനവലാം  തുകേ  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനസ്റ്റ്  ഊന്നല  നലകേനി  മഭാറനി
വെയ്ക്കുന്നതനിനഭായുലാം ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതുകപഭാവല ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷവന്റെ ഭഭാഗമഭായ
ശുചേനിതസ്വ-മഭാലനിനല സലാംസരണ ഉപമനിഷന നനിര്വ്വേഹണ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ 15-07-2017-വല
സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  2420/2017/തസസ്വഭവെ  പ്രകേഭാരലാം  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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22-07-2017-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  2511/2017/തസസ്വഭവെ  പ്രകേഭാരലാം  ഉറവെനിട
മഭാലനിനല സലാംസരണലാം ഫലപ്രദമഭായുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം നടപനിലക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനികലക്കസ്റ്റ്  കവെണ  നനിര്കദ്ദേശലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷനനിലൂവട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട
ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വത്തനില  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
നടപഭാക്കുകേവയന്ന വപഭാതു സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ തലത്തനിലുലാം
ഏകകേഭാപന സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം ഉണഭാകുലാം.

(ഡനി) ആവെശലമഭായ ഇടവപടലുകേള നടത്തനിവെരുനണസ്റ്റ്.

മുക്കഭാടസ്റ്റ്  കതഭാടസ്റ്റ്  പഭാലലാം
140 (1479) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം  വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവെലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിവല  നൂറനഭാടസ്റ്റ്  -മുക്കഭാടസ്റ്റ്  കതഭാടസ്റ്റ്  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം എലാം.എല.എ.-യുവട ആസ്തനി വെനികേസന പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനിയതസ്റ്റ്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  എസനികമറസ്റ്റ്,  ഭരണഭാനുമതനി  എന്നനിവെ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനുള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  70  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിരുന.  എന്നഭാല  സക്ചേറല  ഡനിലസന  പ്രകേഭാരലാം  175  ലക്ഷലാം  രൂപ
ആവെശലമഭാവണന്നസ്റ്റ്  കേവണത്തുകേയുലാം ആയതുപ്രകേഭാരലാം ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ  പഞഭായത്തസ്റ്റ്
എകനികേന്യൂടതീവെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് എസനികമറസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിവെരനികേയുമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  എസനികമറസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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മഴക്കഭാലപൂര്വ്വേ ശുചേതീകേരണലാം

141 (1480) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം  വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പകേര്ചവെലഭാധനികേള  പടര്നപനിടനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന മഴക്കഭാലപൂര്വ്വേ ശുചേതീകേരണലാം
നടപനിലഭാക്കനികയഭാ എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എന്തെസ്റ്റ്  തുകേ  വചേലവെഭാക്കനിവയന്നസ്റ്റ്  ജനില  തനിരനിചസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനില  ഏവതലഭാലാം  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് വെതീഴ്ചവെരുത്തനിയനിട്ടുളവതനലാം ഇതനിവനതനിവര എവന്തെഭാവക്ക നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവവെനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  16-3-2017-വല  സര്ക്കഭാര്  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്127/2016/തസസ്വഭവെ.
പ്രകേഭാരലാം മഴക്കഭാല പൂര്വ്വേ ശുചേതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  പുറവപടുവെനിചനിരുന.  ആയതസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമുളള
മഴക്കഭാലപൂര്വ്വേ  ശുചേതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനതലത്തനില
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മഴക്കഭാലപൂര്വ്വേ  ശുചേതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്
പഞഭായത്തസ്റ്റ്  വെകുപനിലുലാം  നഗരകേഭാരല  വെകുപനിലുലാം  വചേലവെഴനിച  തുകേയുവട  ജനില
തനിരനിച്ചുളള കേണക്കസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി)  വെതീഴ്ചവെരുത്തുന്നതഭായനി ശദയനിലവപടനിടനില.

മഭാലനിനല സലാംസരണ നടപടനികേള

142 (1481) ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി.  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മഭാലനിനല സലാംസ്ക്കരണലാം സലാംബനനിച സര്ക്കഭാര് നയലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനസ്റ്റ്  കശഷലാം  മഭാലനിനല
സലാംസരണത്തനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വതരുകവെഭാരങ്ങളനില  മഭാലനിനലങ്ങള  വകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  അവെസ
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട കനതൃതസ്വത്തനില ബഹുജന പങഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തനി  ലജവെ  മഭാലനിനലങ്ങളുവട  ഉറവെനിടത്തനിവല  സലാംസരണവലാം  അലജവെ
മഭാലനിനലലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  റതീലസകനിലാംഗസ്റ്റ്  കമഖലയസ്റ്റ്  ലകേമഭാറലാം  വചേയലുലാം
അതനിവനഭാവക്ക സഹഭായകേമഭായ വപഭാതുജന സമൗഹൃദ ആസ്തനികേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുവട  സൃഷനിക്കലുലാം  സസ്വന്തെമഭായനി  ഉറവെനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
സലാംവെനിധഭാനങ്ങവളഭാനലാം  സഭാപനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  ഇടങ്ങളനില  നനിനമുളള
ലജവെമഭാലനിനലലാം  വപഭാതുസലാംവെനിധഭാനങ്ങളനില  എത്തനിചസ്റ്റ്  സലാംസരനിക്കുകേവെഴനി  കകേരളലാം
രഭാജലത്തനിനസ്റ്റ്  മഭാതൃകേയഭാകേത്തക്കവെനിധത്തനില  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുകേവയന്നതഭാണസ്റ്റ്
വപഭാതുനയലാം.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം നവെകകേരള കേര്മ്മേ
പദതനിയുവട ഭഭാഗമഭായുളള നഭാലസ്റ്റ് വെനികേസന മനിഷനുകേള 28-9-2016-വല സ.ഉ. (പനി)
നമ്പര് 41/2016/ആ.സഭാ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം നനിലവെനില വെന. ഇതനില ശുചേനിതസ്വലാം-മഭാലനിനല
സലാംസരണലാം, കൃഷനി വെനികേസനലാം, ജലവെനിഭവെ സലാംരക്ഷണലാം എന്നതീ മൂന്നസ്റ്റ് കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്
ഊന്നല നലകേനിവക്കഭാണ്ടുളളതഭാണസ്റ്റ് ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷന. ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷന
ഉപദമൗതലമഭായ ശുചേനിതസ്വ മഭാലനിനല സലാംസരണ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  19-4-2017-വല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ)നമ്പര് 2420/2017/തസസ്വഭവെ. പ്രകേഭാരലാം പുറവപടുവെനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  എലഭാ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം
പഭാന  ഫണനിവന്റെ  10%  തുകേ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി
വെകേയനിരുത്തണവമന്നസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.   2017-18  വെര്ഷത്തനില  3-4-2017-വല
ജനി.ഒ. (എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 79/2017/തസസ്വഭവെ, 29-3-2017-വല ജനി.ഒ. (എലാം.എസസ്റ്റ്.)
നമ്പര്72/2017/തസസ്വഭവെ.  പ്രകേഭാരവലാം  യഥഭാകമലാം  നഗരസഭകേളക്കുലാം  ത്രനിതല
പഞഭായത്തുകേളക്കുമുളള പദതനി രൂപതീകേരണ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പുറവപടുവെനിക്കുകേയുണഭായനി.
പ്രസ്തുത ഉത്തരവകേളനില  വപഭാതുവെനിഭഭാഗലാം  പഭാന ഫണനിലനനിനലാം നഗരസഭകേള  15
ശതമഭാനവലാം  പഞഭായത്തുകേള  10 ശതമഭാനവലാം  തുകേ  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനസ്റ്റ്
ഊന്നല നലകേനി മഭാറനിവെയ്ക്കുന്നതനിനഭായുലാം ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.



234 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 11, 2017

മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ്  നനിലവെനിലുളള നനിയമങ്ങള കേര്ശനമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാവടഭാപലാം  മഭാലനിനലങ്ങള  വതരുകവെഭാരങ്ങളനിലുലാം  വപഭാതു
സലങ്ങളനികലക്കുലാം  വെലനിവചറനിയുന്നതസ്റ്റ്  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉറവെനിട  മഭാലനിനല
സലാംസരണലാം ഫലപ്രദമഭായുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവെണ അടനിയന്തെര
നടപടനികേള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനി
22-7-2017-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  2511/2017/തസസ്വഭവെ  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവെസ്റ്റ്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  24-9-2016-വല  സര്ക്കഭാര്  സര്ക്കുലര്
നമ്പര്576/ഡനി.സനി.1/16/തസസ്വഭവെ പ്രകേഭാരലാം  പഭാസനികേസ്റ്റ് കവെസസ്റ്റ് മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ് റൂളസസ്റ്റ്
2016-വന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  പഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനി  ബഭാഗുകേളുവട  ഉപകയഭാഗലാം
നനിയനനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത
തകദ്ദേശഭരണ  പ്രനിനസനിപല  വസകടറനി  വചേയര്മഭാനഭായനി  പഭാസനികേസ്റ്റ്  കവെസസ്റ്റ്
മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ് ചേടലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട കമഭാണനിടറനിലാംഗനിനുമഭായനി
സലാംസഭാനതല കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  വെതീടുകേളനിലുലാം  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  വപഭാതുഇടങ്ങളനിലുലാം  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
ലജവെ-അലജവെ  മഭാലനിനലങ്ങള  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഗഭാര്ഹനികേ,  കേമ്മേന്യൂണനിറനിതല
സമൗകേരലങ്ങള സൃഷനിച്ചുവകേഭാണ്ടുലാം നനിലവെനിലുളള കകേന്ദ്രതീകൃത പഭാന്റുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം
വമചവപടുത്തനിയുലാം  സുരക്ഷനിത  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  ഉറപഭാക്കനിവക്കഭാണസ്റ്റ്
വതരുകവെഭാരങ്ങളനില  മഭാലനിനലവമത്തുന്ന  സനിതനി  ഒഴനിവെഭാക്കവപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
അനുസൃതമഭായ നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതസ്റ്റ്.

വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനില ഇളവെസ്റ്റ്

143 (1482) ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല  എസസ്റ്റ്.എന.ഡനി.പനി.  യൂണനിയൻ
വകേടനിടത്തനിനസ്റ്റ്  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളനില  ഇളവെസ്റ്റ്  നലകേണവമന്ന  ആവെശലലാം
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  വഡപന്യൂടനി  ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ്  (കകേഭാടയലാം)  നലകേനിയ
21/6/2017  -വല  RDI/C12017/LSGD  നമ്പർ  കേത്തനില  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  വഡപന്യൂടനി  ഡയറകര്  (കകേഭാടയലാം)  സലപരനികശഭാധന
നടത്തനി വെനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  അതനിവന്റെ പകേർപസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വെനിഷയത്തനിൽ  എത്രയുലാം  കവെഗലാം  തതീരുമഭാനവമടുക്കുകമഭാവയന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇനനിയുലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകേഭാവത  ഈ  വെനിഷയത്തനിൽ
അടനിയന്തെരമഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തസ്സുത  വെനിഷയലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കകേഭാടയലാം  പഞഭായത്തസ്റ്റ്   വഡപന്യൂടനി
ഡയറകര്  07-08-2017-വല  ബനി2-11153/16  നമ്പര്  കേത്തസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. ഉളളടക്കലാം*വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  വഡപന്യൂടനി  ഡയറകറുവട  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം
തഭാമസലാംവെനിനഭാ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വവെളനിയനിട വെനിസര്ജനമുക്ത സലാംസഭാനലാം
144 (1483) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്   :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില   :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന   :
ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത പൂര്ണമഭായുലാം വവെളനിയനിട വെനിസര്ജനമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

ലകേവക്കഭാണ നടപടനികേള എവന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്ര  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങവള  വവെളനിയനിട

വെനിസര്ജനമുക്തമഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വവെളനിയനിട വെനിസര്ജനമുക്ത സലാംസഭാനലാം എന്ന ലക്ഷലലാം എന്നകത്തയസ്റ്റ്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളളവതന്നസ്റ്റ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഗഭാമങ്ങവള  വവെളനിയനിട  വെനിസര്ജന  വെനിമുക്ത

പ്രകദശമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചതനിവന്റെ  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  941  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില

പുതനിയതഭായനി  1,74,720  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വെലക്തനിഗത ഗഭാര്ഹനികേ ശമൗചേഭാലയങ്ങള

നനിര്മ്മേനിച്ചു  നലകേനി.  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളുവട  പനിന്തുണ  ഉറപഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുവെഭാന കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുവമന്നസ്റ്റ് കേണറനിഞസ്റ്റ്

തങ്ങളുവട  പദതനി  ഫണനിലനനിന്നസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  മുനകൂര്  പണലാം

വചേലവെഴനിചനിരുന.  സമുദ്രനനിരപനിലനനിനലാം  തഭാഴ്ന്ന  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  വവെളളവക്കട്ടുളള

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ഭൂമനിശഭാസപരമഭായ  സവെനികശഷതകേളകൂടനി  പരനിഗണനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്

സഭാധഭാരണനനിരക്കനില  കൂടുതല  വചേലവ  വെരുന്നതുലാം  അനുകയഭാജല  സഭാകങതനികേ

വെനിദലകയഭാടുലാംകൂടനിയ  ഗഭാര്ഹനികേ  ശമൗചേഭാലയങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിച്ചുനലകേനിയതസ്റ്റ്.

ഇതനികലക്കസ്റ്റ്  വെനിവെനിധ  സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാരനിതര  ഏജനസനികേളനിലനനിനലാം  ലഭനിച

സനി.എസസ്റ്റ്.ആര്.  ഫണ്ടുലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചു.  കൂടഭാവത  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയുവട

ഭഭാഗമഭായുലാം  ശമൗചേഭാലയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനിലഭാ  ഭരണ കൂടത്തനിവന്റെ

കമലകനഭാടലാം,  കുടുലാംബശതീ  സലാംഘങ്ങളുവട  പനിന്തുണ,  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,

വെനിദലഭാര്തനികേള,  എന.സനി.സനി.  തുടങ്ങനിയ  സലാംഘടനകേളുവട  പനിന്തുണ,

ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവട  വെനിശനിഷലഭാ  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്  മണ്ഡലങ്ങളനില

നടത്തനിയ  ഫലപ്രദമഭായ  ഏകകേഭാപനലാം,  യഥഭാസമയങ്ങളനില  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

നലകേനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എന്നനിവെമൂലലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിട  സമയത്തനിനസ്റ്റ്

വെളവര മുകമ്പതവന്ന ഈ കനടലാം ലകേവെരനിക്കഭാന സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞു.

നഗരപ്രകദശങ്ങളനില  അതഭാതസ്റ്റ്  നഗരസഭകേളുവട  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വത്തനില

ഫതീലഡുതല സര്കവ്വേ,  വവെരനിഫനികക്കഷന എന്നനിവെ സലാംഘടനിപനിച്ചു.  സര്ക്കഭാര് പണലാം

സമയബനനിതമഭായനി  നലകേനി.  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില  ആവകേ  29597  വെലക്തനിഗത

ഗഭാര്ഹനികേ  ശമൗചേഭാലയങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  പണനിയുവെഭാന  ഉണഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്.  അതനില  29055

ശമൗചേഭാലയങ്ങളുവട പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിക്കഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  941  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേവള  സമ്പൂര്ണ  വവെളനിയനിട

വെനിസര്ജന വെനിമുക്ത പ്രകദശമഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

93  നഗരസഭകേളനില  92  നഗരസഭകേളുലാം  വവെളനിയനിട  വെനിസര്ജന  വെനിമുക്ത

നഗരങ്ങളഭായനി  സസ്വയലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വകേഭാചനി  മുനനിസനിപല  കകേഭാര്പകറഷന

മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് നനിലവെനില ഒ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. പ്രകദശമഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കവപടഭാനുളളതസ്റ്റ്. കകേന്ദ്ര

നഗരകേഭാരല  മനഭാലയത്തനിവന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  കേസ്വഭാളനിറനി  കേമൗണ്സനില  ഓഫസ്റ്റ്

ഇന്തെല  51  നഗരസഭകേളനില  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനില

19 നഗരസഭകേളക്കസ്റ്റ് ഒ.ഡനി.എഫസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  941  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേവള  സമ്പൂര്ണ  വവെളനിയനിട

വെനിസര്ജന വെനിമുക്ത പ്രകദശമഭായനി 2016 നവെലാംബര് 1-നസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. സമതീപ

ഭഭാവെനിയനിലതവന്ന സലാംസഭാനവത്ത നഗര പ്രകദശങ്ങവളയുലാം പൂര്ണമഭായനി ഒ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.

ആയനി പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.
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തൃശ്ശൂര് കകേഭാര്പകറഷനനിവല ഒഴനിവകേള
145 (1484) കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തൃശൂർ കകേഭാര്പകറഷനനില 2014 ഏപ്രനില മുതല 2017 ജൂണ് 30 വെവര
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങസ്റ്റ്  ലനിസനിലനനിനലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചവെരുവട  എണവലാം  പ്രസ്തുത
കേഭാലയളവെനിൽ വെനിരമനിച/പനിരനിഞ്ഞുകപഭായ ജതീവെനക്കഭാരുവട എണവലാം തസ്തനികേ തനിരനിചസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാര്പകറഷനനില  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം
നടത്തനിയ നനിയമനത്തനിവന്റെ കേണക്കസ്റ്റ് തസ്തനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തഭാലക്കഭാലനികേ/കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില  എത്രകപര്  കജഭാലനി
വചേയ്യുനവണന്നസ്റ്റ് തസ്തനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 2014 ഏപ്രനില ഒന്നസ്റ്റ് മുതല ആശനിത നനിയമന വെലവെസയനില നനിയമനലാം
കനടനിയവെരുവട  കേണക്കസ്റ്റ്  തസ്തനികേ  തനിരനിചസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ  ;  എത്ര  ശതമഭാനലാം
ഒഴനിവകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരത്തനില നനികേത്തവപടുന്നതനിനസ്റ്റ്  വെലവെസയുളതസ്റ്റ്;  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കകേഭാര്പകറഷനനിവല  ഇലകനിക്കല  വെനിഭഭാഗത്തനില  ഏവതലഭാലാം
തസ്തനികേകേളനില എത്ര വെതീതലാം  ഒഴനിവകേളുവണന്നസ്റ്റ്  വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ  ;  അവെ നനിലവെനില
വെന്ന തതീയതനി വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 10   കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് -3

ലഡവെര് -2

എല.ഡനി കഭാര്ക്കസ്റ്റ്/ ബനില കേളകര് -4

കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല അസനിസന്റെസ്റ്റ് -1

പ്രസ്തുത കേഭാലയളവെനില വെനിരമനിചവെര്   -38   കപര്

പനി.എ. ടു വസകടറനി -2

വഡപന്യൂടനി വസകടറനി -1

അക്കമൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഓഫതീസര് -2

അസനിസന്റെസ്റ്റ് റവെനന്യൂ ഓഫതീസര് കഗഡസ്റ്റ് II -1
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റവെനന്യൂ ഓഫതീസര് -1

കേമൗണ്സനില വസകടറനി -3

വഹലത്തസ്റ്റ് സൂപര്ലവെസര് -1

വഹലത്തസ്റ്റ് ഇനവസകര് കഗഡസ്റ്റ് I -4

വഹലത്തസ്റ്റ് ഇനവസകര് കഗഡസ്റ്റ് II -1

സൂപ്രണസ്റ്റ് -12

സതീനനിയര് കഭാര്ക്കസ്റ്റ് -5

ലഡവെര് -1

പന്യൂണ് -1

വഫയര് കകേഭാപനി സൂപ്രണസ്റ്റ് -2

വസലക്ഷന കഗഡസ്റ്റ് ലടപനിസസ്റ്റ് -1

(ബനി) 7    കപവര നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്  .

എല.ഡനി. കഭാര്ക്കസ്റ്റ്/ബനില കേളകര് -3

ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് -1

സഭാനനികടഷന വെര്കക്കഴസ്റ്റ്          -3

(സനി) തഭാലക്കഭാലനികേ  /  കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില   405   കപര് കജഭാലനി വചേയ്യുന  .

വവെററനിനറനി സര്ജന -1

കതീനര് -3

ലഡവെര് -3
കേമൗണ്സനില വെഭാങ്ങുന്ന വെഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  -6

ദനിവെസ കവെതന ശുചേതീകേരണ വതഭാഴനിലഭാളനികേള -390 കപര്

ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് -2 കപര്

(ഡനി)  8      കപര് നനിയമനലാം കനടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

എല.ഡനി. കഭാര്ക്കസ്റ്റ്     -4

ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ്  -1

സഭാനനികടഷന വെര്ക്കര്  -3
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മുനനിസനിപല  കകേഭാമണ്  സര്വ്വേതീസനില  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്  കേസ്വഭാട
നനിശയനിചനിടനില.

(ഇ)  ഇലകനിക്കല  വെനിഭഭാഗത്തനിവല  ഒഴനിവകേള  സലാംബനനിച  വെനിവെരങ്ങള
അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജന ഏജനസനികേള

146 (1485) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം,  ശുചേനിതസ്വലാം  എന്നനിവെയുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാരനിനു കേതീഴനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ഏജനസനികുവളക്കുറനിചസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാസനികേസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  കേത്തനിക്കഭാന  പഭാടനിലഭാത്ത  മഭാലനിനലങ്ങള  രഭാത്രനി
കേഭാലങ്ങളനില കേത്തനിച്ചുകേളയുന്നതു തടയഭാന എവന്തെലഭാലാം സലാംവെനിധഭാനമഭാണുളതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഇതസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഉണഭാക്കഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം,  ശുചേനിതസ്വലാം  എന്നനിവെയുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്
തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വെകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില 2 ഏജനസനികേള നനിലവെനിലുണസ്റ്റ്.

1. ശുചേനിതസ്വ മനിഷന

2. കതീന കകേരള കേമ്പനനി.

(ബനി)  പഭാസനികേസ്റ്റ്  മഭാലനിനലലാം  കൂടനിയനിടസ്റ്റ്  കേത്തനിക്കുന്ന  പ്രവെണത  ഒഴനിവെഭാക്കഭാന
കവെണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുനണസ്റ്റ്.
ശുചേനിതസ്വ  മനിഷവന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില  ശഭാസതീയ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നടത്തനിവെരുന്ന  വെനിവെര  വെനിജഭാന  വെലഭാപന
പ്രവെര്ത്തനത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പഭാസനികേസ്റ്റ് മഭാലനിനലങ്ങള കൂടനിയനിടസ്റ്റ് കേത്തനിക്കുന്നതനിവന്റെ
ദൂഷലഫലങ്ങളുലാം  പഭാസനികേസ്റ്റ്  മഭാലനിനലങ്ങള  കേത്തനിക്കരുവതന്ന  സകനശവലാം  വെനിവെനിധ
മഭാധലമങ്ങളനിലൂവട നലകേനിവെരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത വപഭാതുസലങ്ങളനില സനി.സനി.ടനി.വെനി.
കേലഭാമറ സഭാപനിചസ്റ്റ് പനിഴചുമത്തനിയുലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള ഇത്തരലാം പ്രവെണത
നനിരുത്സഭാഹവപടുത്തുനണസ്റ്റ്.  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില  പഭാസനികേസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  കേത്തനിക്കഭാന
പഭാടനിലഭാത്ത  മഭാലനിനലങ്ങള  കേത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  തടയഭാന  നഗരസഭകേളനിവല
ആകരഭാഗലവെനിഭഭാഗലാം ജതീവെനക്കഭാരുവട ലനറസ്റ്റ് സസ്വഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇതനിനഭായനി ഒരു പ്രകതലകേ സലാംവെനിധഭാനലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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 കേരനിപ്പുഴ കേനഭാല
147 (1486) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഭായലാംകുളലാം പടണത്തനിവന്റെ ഹൃദയഭഭാഗത്തുകൂടനി കേടനകപഭാകുന്ന കേരനിപ്പുഴ
കേനഭാല  മഭാലനിനലങ്ങള  നനിറഞസ്റ്റ്  ഗുരുതരമഭായ  വപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  ഭതീഷണനി
ഉയര്ത്തുന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കേനഭാല മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കതഭാടനില മഭാലനിനലങ്ങള തളളുന്നതസ്റ്റ് ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നഗരസഭഭാ
പ്രകദശത്തസ്റ്റ് എയ്കറഭാബനികേസ്റ്റ് കേകമ്പഭാസസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം കതഭാടുകേള
ശുചേനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മഭാലനിനലരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനഭായുളള പദതനികേള

148 (1487) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  മഭാലനിനല  രഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനികലക്കഭായനി സമഗമഭായ ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളനില  വപഭാതുജനങ്ങളുവട  പങഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  നഗര/ഗഭാമങ്ങള  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
2017-18  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനി  രൂപതീകേരണ  നടപടനികേളുവട  ഭഭാഗമഭായനി  ത്രനിതല
പഞഭായത്തുകേളനില  29-3-2017-വല സ.ഉ. (എലാം.എസസ്റ്റ്)  നമ്പര്  72/2017/തസസ്വഭവെ
മുകഖനയുലാം  നഗരസഭകേളനില  3-4-2017-വല  സ.ഉ.  (എലാം.എസസ്റ്റ്)  നലാം
79/2017/തസസ്വഭവെ  ഉത്തരവെസ്റ്റ്  മുകഖനയുലാം   അതുകപഭാവല  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ശുചേനിതസ്വ-മഭാലനിനല  സലാംസരണ  ഉപമനിഷന  നനിര്വ്വേഹണ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
15-7-2017-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2420/2017/തസസ്വഭവെ.  പ്രകേഭാരവലാം
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നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം ചുവെവട പറയുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ഏവറടുത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അതഭാതസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന:

(1) എലഭാ വെതീടുകേളനിലുലാം സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ആവെശലവമങനില കേമ്മേന്യൂണനിറനി
തലത്തനിലുലാം  പരമഭാവെധനി  സസ്വന്തെലാം  നനിലയനില  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്,
ബകയഭാവമതകനഷന  (ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പഭാന്റെസ്റ്റ്)  രതീതനികേളനിലൂവട
ലജവെമഭാലനിനലലാം  സലാംസരനിക്കവപടുകേയുലാം  അതനിനഭായനി  ശുചേനിതസ്വ
മനിഷന  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള  ഉപഭാധനികേള  പ്രകയഭാജനവപടുത്തുകേയുലാം
വചേയ്യുകേ.

(2) സലപരനിമനിതനിയുളള വെതീടുകേളനിവല ലജവെമഭാലനിനലലാം കേമ്മേന്യൂണനിറനിതല
കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തുന്നതനിനുളള സമൗകേരലങ്ങള ഏവറടുക്കുകേ.

(3) സഭാപനങ്ങള, മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്, കേമ്മേന്യൂണനിറനി എന്നതീ തലങ്ങളനില തുമ്പൂര്മൂഴനി
കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്,  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പഭാന്റെസ്റ്റ്  എന്നതീ  കപ്രഭാജക്ടുകേള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ.

(4) നനിലവെനിലുളള  വപഭാതുമഭാലനിനല  സലാംസരണ  പഭാന്റുകേളുവട
അറകുറപണനികേളുലാം നവെതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങ ളുലാം ഏവറടുക്കുകേ.

(5)  വെതീടുകേളനിലനനിനലാം  സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  വൃത്തനിയഭാക്കനി
തരലാംതനിരനിക്കവപട  അലജവെമഭാലനിനലലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്  പുനനഃചേലാംകമണലാം
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  വപഭാതുവെഭായ  അലജവെ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന
സമൗകേരലങ്ങളഭായ  വമറതീരനിയല  റനിക്കവെറനി  വഫസനിലനിറനി  വസനസര്
സഭാപനിക്കുകേ,  അലജവെ  മഭാലനിനല  പുനനഃചേലാംകമണ  പഭാര്ക്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അനുകയഭാജലമഭായ ഭൂമനി വെഭാങ്ങുകേ.

(6) വമറതീരനിയല  റനിക്കവെറനി  വഫസനിലനിറനി  വസന്റെറുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിവന്റെ  അനുബന  സമൗകേരലങ്ങളഭായ  വബയസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ്
വമഷതീന,  വഷ്രെഡ്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  വമഷതീന,  ഡനി-ഡസനിലാംഗസ്റ്റ് വമഷതീന,  വെഭാഷനിലാംഗസ്റ്റ്
സമൗകേരലലാം,  മലനിനജലലാം ടതീറസ്റ്റ്  വചേയ്യുന്നതനിനുളള സമൗകേരലലാം എന്നനിവെ
ആവെശലഭാനുസരണലാം ഏര്വപടുത്തുകേ.

(7) മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനത്തനിനസ്റ്റ്  സഹഭായനിക്കുന്ന  സലാംരലാംഭകേ  ഗ്രൂപ്പുകേള,
ഹരനിത  കേര്മ്മേകസന  തുടങ്ങനിയവെവയ  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്
ചുമതലവപടുത്തുകേ.  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പ്രഭാകയഭാഗനികേക്ഷമതകയഭാവട
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  6  മഭാസക്കഭാലകത്തക്കസ്റ്റ്  വെലക്തമഭായ
ഫനിനഭാനഷലല  കസറ്റുവമന്റെനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  വെയബനിലനിറനി
ഗലഭാപസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകേ,
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(8) ഗലഭാസസ്റ്റ്  കനിമകറഭാറനിയലാം,  അറവശഭാല,  പഭാകക്കജ്ഡസ്റ്റ്  സതീകവെജസ്റ്റ്/

വസപ്കറജസ്റ്റ്  ടതീറസ്റ്റ്വമന്റെസ്റ്റ്  പഭാന്റുകേള  എന്നനിവെ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

കപ്രഭാജക്ടുകേള ഏവറടുക്കുകേ.

(9) സനിരമഭായനി നനിലനനിലക്കുന്ന സസ്വഭാപ്കഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

(10)  ലജവെമഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  ഊര്ജനിതവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  അലാംഗതീകൃത  ഇകനഭാക്കുലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി

ലഭലമഭാക്കുകേ.

(11)  റതീജനിയണല  സഭാനനിടറനി  ലഭാനഡ്ഫനില  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

അനുകയഭാജലമഭായ സലലാം വെഭാങ്ങലുലാം സഭാപനിക്കലുലാം

(12) റതീലസകനിലാംഗസ്റ്റ്  വെലവെസഭായലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

റതീലസകനിലാംഗസ്റ്റ്  വെലവെസഭായ  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള

പശഭാത്തല സമൗകേരലലാം വെലവെസഭായ എകസറ്റുകേളനില ഒരുക്കുകേ.

(ബനി)  സമഗ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  പദതനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി

ഹരനിത കകേരളലാം  മനിഷവന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില  ആരലാംഭനിച  പ്രകതലകേ കേലഭാമ്പയനിനഭാണസ്റ്റ്

മഭാലനിനലത്തനിലനനിനലാം  സസ്വതനലലാം.  ആഗസസ്റ്റ്  15-വന്റെ  സസ്വഭാതനലദനിനഭാകഘഭാഷ

ചേടങ്ങുകേളക്കുകശഷലാം  ബഹുമഭാനവപട  മനനിമഭാര്  നടത്തുന്ന  മഭാലനിനലത്തനിലനനിനലാം

സസ്വഭാതനലലാം  എന്ന പ്രഖലഭാപനവലാം   തുടര്ന്നസ്റ്റ്  എലഭാ  തകദ്ദേശഭരണ  വെഭാര്ഡുകേളനിലുലാം

ജനങ്ങള  സസ്വയലാംസമര്പണകത്തഭാവട  നടത്തുന്ന  പ്രഖലഭാപനങ്ങളുമുണഭാകുലാം.

ഇതനിനുമുകന്നഭാടനിയഭായനി  2017  ആഗസസ്റ്റ്  6  മുതല  13  വെവര സന്നദ പ്രവെര്ത്തകേവര

പവങടുപനിചസ്റ്റ്  ഗൃഹസനര്ശനവലാം  നനിലവെനിവല  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിവന്റെ

അവെസഭാനനിര്ണയ പഠനവലാം  നടത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ  വെതീടനിലുലാം  സഭാപനത്തനിലുലാം

ഉലപഭാദനിപനിക്കവപടുന്ന  മഭാലനിനലങ്ങള  എങ്ങവന  സലാംസരനിക്കവപടുവമന്നതുലാം

അനുകയഭാജലമഭായ  കസവെന  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നതുലാം

സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പരനിചേയവപടുത്തുന.  സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം

'മഭാലനിനലത്തനില നനിന്നസ്റ്റ് സസ്വഭാതനലലാം' കേലഭാമ്പയനിന നടത്തഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.

(സനി) തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട കനതൃതസ്വത്തനില വപഭാതുജന പങഭാളനിത്തലാം

ഉറപഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ്  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ഉപമനിഷനഭായനിട്ടുളള  ഹരനിതകകേരളലാം

പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
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പഞഭായത്തുകേളനിവല ഒഴനിവകേള
149 (1488) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിവല  പഞഭായത്തുകേളനില  വസകടറനിമഭാരുവടയുലാം
അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുവടയുലാം  നനിലവെനിലുള  ഒഴനിവകേള  എത്രയഭാവണന്നസ്റ്റ്
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്സുത  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒഴനിവകേളമൂലലാം  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനസ്റ്റ്  തടസങ്ങള
അനുഭവെവപടുന്നതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില ജനിലയനിവല തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിവല ഒഴനിവകേള
നനികേത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) വസകടറനിമഭാരുവട ഒഴനിവകേള നനിലവെനിലനില.

അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുവട  13  ഒഴനിവകേള  നനിലവെനിലുണസ്റ്റ്.  അതനില  11
ഒഴനിവകേളനികലക്കസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.വെഴനി നനിയമന ഉത്തരവെസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്മഭാരുവട  ഒഴനിവകേളമൂലലാം  പദതനി
നനിര്വ്വേഹണത്തനിനസ്റ്റ് തടസലാം അനുഭവെവപടതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ഒഴനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ലഹമഭാസസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള
150 (1489) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  പടണത്തനിവല  വെനിവെനിധ  പ്രകദശങ്ങളനില  സഭാപനിചനിട്ടുള
വവഹമഭാ  സസ്റ്റ്  വവലറ്റുകേള,  കസഭാഡനിയലാം  കവെപര്  ലഭാമ്പുകേള  എന്നനിവെയനില  പലതുലാം
നനിലവെനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നനില എന്ന വെസ്തുത ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഇതനിവന്റെ  നന്യൂനതകേള  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  വവലറ്റുകേള
പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി കവെതനലാം

151 (1490) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവെനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരമുള
കവെതനലാം വെനിതരണലാം വചേയഭാനുള പഞഭായത്തുകേളഏവതലഭാലാം; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള  കവെതനലാം  വെനിതരണലാം  വചേയഭാത്ത
പഞഭായത്തുകേളനില  സര്ക്കഭാര്  ഇടവപടസ്റ്റ്  കവെതനലാം  ഉടന  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കദവെനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുളള  എലഭാ
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന്ന കവെതനലാം വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
07-07-2017-ല  കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന്ന  മുഴുവെന  കവെതനവലാം  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
നഭാഷണല ഇ.എഫസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ് മുകഖന നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വതരുവനഭായ ശലലലാം
152 (1491) ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി.  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില വെര്ദനിച്ചുവെരുന്ന വതരുവനഭായ ശലലലാം ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വതരുവനഭായളുവട  ആകമണങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വെനികധയരഭാകുന്നവെര്ക്കസ്റ്റ്
നഷപരനിഹഭാരലാം നലകുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള,  ജനിലഭാപഞഭായത്തുകേളുവട  കനതൃതസ്വത്തനില
കുടുലാംബശതീ  മനിഷന,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപസ്റ്റ്  എന്നനിവെയുവട  സഹഭായകത്തഭാവട
എ.ബനി.സനി.  കപ്രഭാഗഭാലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുനണസ്റ്റ്.  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില
എ.ബനി.സനി. റൂള ചേടലാം 4 പ്രകേഭാരലാം കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് സമനിതനി രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് എ.ബനി.സനി.
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കപ്രഭാഗഭാമനിവന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തനിവെരുന.  വപഭാതുസലങ്ങളനിവല  മഭാലനിനല
നനികക്ഷപത്തനിവനതനിവര  കേര്ശനമഭായനി  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  വെളര്ത്തു
നഭായകേളക്കസ്റ്റ്  ലലസനസുലാം  വെഭാകനികനഷനുലാം  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കുടുലാംബശതീ
ലമകകഭാ യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് വതരുവനഭായകേവള വെനലലാംകേരനിക്കുന്നതനിനുള പരനിശതീലനലാം
നലകേനിവെരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വതരുവനഭായളുവട  ആകമണങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വെനികധയരഭാകുന്നവെര്ക്കസ്റ്റ്
നഷപരനിഹഭാരലാം അനുവെദനിചസ്റ്റ് നലകേനിവെരുനണസ്റ്റ്.

വതരുവനഭായ ശലലലാം നനിയനനിക്കല

153 (1492) ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വതരുവനഭായശലലലാം നനിയനനിക്കഭാനകവെണനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേൾ
ഏവതലഭാവമന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതരുവനഭായളുവട  കൃതലമഭായ  കേണക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില മുന വെര്ഷവത്ത അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് വതരുവെസ്റ്റ് നഭായളുവട എണത്തനില
എത്ര വെര്ദനവെസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള,  ജനിലഭാപഞഭായത്തുകേളുവട  കനതൃതസ്വത്തനില
കുടുലാംബശതീ  മനിഷന,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപസ്റ്റ്  എന്നനിവെയുവട  സഹഭായകത്തഭാവട
എ.ബനി.സനി.  കപ്രഭാഗഭാലാം  നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണസ്റ്റ്.  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില
എ.ബനി.സനി. റൂള ചേടലാം 4 പ്രകേഭാരലാം കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് സമനിതനി രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് എ.ബനി.സനി.
കപ്രഭാഗഭാമനിവന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തനിവെരുന.  വപഭാതുസലങ്ങളനിവല  മഭാലനിനല
നനികക്ഷപത്തനിവനതനിവര  കേര്ശനമഭായനി  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  വെളര്ത്തു
നഭായകേളക്കസ്റ്റ്  ലലസനസുലാം  വെഭാകനികനഷനുലാം  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കുടുലാംബശതീ
ലമകകഭാ യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് വതരുവനഭായകേവള വെനലലാംകേരനിക്കുന്നതനിനുള പരനിശതീലനലാം
നലകേനിവെരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) 2012-വല കേനകേഭാലനി വസനസസസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തഭാവകേയുള
വതരുവനഭായളുവട എണലാം 2,93,358 ആണസ്റ്റ്.

(സനി) കൃതലമഭായ കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമല.
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പബനികേസ്റ്റ് മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്

154 (1493) ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  വവെളറട  ഗഭാമപഞഭായത്തനില

കകേരള-തമനിഴഭാടസ്റ്റ്  അതനിര്ത്തനിയനിലുള  പനചമൂടസ്റ്റ്  പബനിക്കസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  ആദനിവെഭാസനി

വെനിഭഭാഗത്തനില  ഉളവപടവെര്കപഭാലുലാം  ഉലപന്നങ്ങളുമഭായനി  എത്തനികചരുന്ന

ഒന്നഭാവണന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇവെനിടുവത്ത അടനിസഭാന സമൗകേരല

വെനികേസനത്തനിനുലാം  ഇതനിവന  ഒരു  മഭാതൃകേ  മഭാര്ക്കറഭായനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  കവെണ

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പബനിക്കസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില

എവന്തെഭാവക്ക  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  നനിലവെനിലുളതസ്റ്റ്  എനലാം  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

കേഭാലത്തസ്റ്റ്  ഈ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഏവതഭാവക്ക മഭാര്ക്കറ്റുകേള നവെതീകേരനിചനിട്ടുവണനലാം

ആയതനികലയസ്റ്റ് വചേലവെഴനിച തുകേ എത്രയഭാവണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  വവെളറട  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല  പനചമൂടസ്റ്റ്  പബനികേസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്

കകേരള-തമനിഴഭാടസ്റ്റ്  അതനിര്ത്തനിയനില  സനിതനിവചേയ്യുന്നതുലാം  ആദനിവെഭാസനി

വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെര് ഉളവപവട നനിരവെധനികപര് ഉലപന്നങ്ങളുമഭായനി എത്തനികചരുന്ന

സലവമഭാണസ്റ്റ്.

പനചമൂടസ്റ്റ്  പബനികേസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കറനിവന്റെ  അടനിസഭാന  സമൗകേരലവെനികേസനത്തനിനഭായനി

2017-18-ല വവെളറട ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ് പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി) ആധുനനികേ വപഭാതുമഭാര്ക്കറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്/നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

കേനിഫ്ബനിയുവട  സഹഭായകത്തഭാവട  100  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവെദനിക്കുന്നതഭാവണന്നസ്റ്റ്

നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷവത്ത  ബജറനില  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  നഗരസഭകേളനില

ഇത്തരലാം കപ്രഭാജക്ടുകേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തസ്റ്റ്  വപഭാതുമഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട

നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഈ  വെകുപ്പുമുകഖന  പ്രകതലകേ  പദതനികേവളഭാനലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.
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മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആക്കുവെഭാന നടപടനി
155 (1494) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവെനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  മൂന്നഭാര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവന

മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആക്കുന്നതനിനു സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില  എന്തു  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ്

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇവലങനില ആവെശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) കകേരള പഞഭായത്തസ്റ്റ് രഭാജസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ് വെകുപസ്റ്റ് (4) പ്രകേഭാരലാം തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങളുവട  വെനിഭജനവലാം  കൂടനികചര്ക്കലുലാം  നനിലവെനിലുള  ഭരണസമനിതനിയുവട

കേഭാലഭാവെധനിതതീരുന്ന  മുറയലഭാവത  പ്രഭാബലലത്തനില  വെരുത്തഭാന  പഭാടുളതല  എന്നസ്റ്റ്

നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുളതനിനഭാല  മൂന്നഭാര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവന  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയഭാക്കുന്ന

കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള കേഭാലതഭാമസലാം

156  (1495)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വെര്ഷവത്ത  ആസ് തനി  വെനികേസന  ഫണനില  ഉളവപടുത്തനി

തലകശരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില തകദ്ദേശ സസ്വയലാം ഭരണ വെകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്ന

ഏവതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാനുളളതവതന്നസ്റ്റ്

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിലവെനിൽ കേഭാലതഭാമസലാംകനരനിടുനകണഭാ

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  അടനിയന്തെര  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  വെര്ഷവത്ത  ആസ്തനി  വെനികേസന  ഫണനില  ഉളവപടുത്തനി
തലകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  മഭാടപതീടനികേ-കുറനിവെയല  കറഭാഡസ്റ്റ്
നവെതീകേരണത്തനിനഭാണസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേഭാനുളതസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  ഇല.  കമലപറഞ  പ്രവൃത്തനിയുവട  എസനികമറസ്റ്റ്
ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല  ആയതസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കുടുലാംബശതീ കകേഭാഴനി ഫഭാമുകേള

157 (T*1496) ശതീ  .   വകേ  .   ഡനി  .    പ്രകസനന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീയുവട  കേതീഴനില  കകേഭാഴനിഫഭാമുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) എങനിൽ പദതനിയുവട വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില  മറസ്റ്റ്  ഉലപന്നങ്ങളുലാം  ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാനുളള  പദതനി
ആവെനിഷ് കേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപ്പുലാം  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  പമൗളടനി  വഡവെലപ്വമന്റെസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷനുലാം കുടുലാംബശതീയുലാം  സലാംയുക്തമഭായഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത പദതനി ആസൂത്രണലാം
വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  1000  ഇറചനി  കകേഭാഴനികേവള  വെളര്ത്തുന്ന  വെലക്തനിഗത
സലാംരലാംഭങ്ങളഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  പദതനി  ആസൂത്രണലാം  വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  പമൗളടനി
വഡവെലപ്വമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനിലനനിന്നസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്ന  കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങവള
42 ദനിവെസലാം വെവര വെളര്ത്തനി തനിരനിവകേ നലകുന്ന തരത്തനിലഭാണസ്റ്റ് പദതനി വെനിഭഭാവെനലാം
വചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  കുടുലാംബശതീയനിലൂവട  വതരവഞടുക്കുകേയുലാം
അവെര്ക്കഭാവെശലമഭായ പരനിശതീലനങ്ങള നലകുകേയുലാം വചേയ്യുലാം.  കൂടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
സഹഭായകേമഭായനി കേലഭാപനിറല സബ്സനിഡനി നലകുവെഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  നനിലവെനില സലാംഘകൃഷനി ഗ്രൂപ്പുകേളനിലൂവട  പചക്കറനി  കൃഷനി  വചേയ്തുവെരുന.
സലാംശുദമഭായ  പഭാല,  മുട,  ഇറചനി  എന്നനിവെ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ആടുഗഭാമലാം,
ക്ഷതീരസഭാഗരലാം, അടുക്കളകത്തഭാട-മുടകക്കഭാഴനി പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

*  T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 249

 കുടുലാംബശതീ സലാംസഭാന ദഭാരനിദ്രല നനിര്മ്മേഭാര്ജന മനിഷന

158 (1497) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീ  സലാംസഭാന  ദഭാരനിദ്രല  നനിര്മ്മേഭാര്ജന  മനിഷന  വെനിവെനിധ
തസ്തനികേകേളനിവല നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ് നടത്തനിയ പരതീക്ഷയനില കമകക്കടസ്റ്റ് ഉണഭായനി എന്ന
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പരതീക്ഷയുവട  കചേഭാദലകപപറനില  അവെലക്തതകേളുലാം  അപഭാകേതകേളുലാം
ഉണഭായനിരുന എന്ന ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉവണങനില  ഇതു  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവവെന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) ഉണസ്റ്റ് ; പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

 കുളങ്ങളുവട സലാംരക്ഷണലാം

159  (1498)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ്  കകേഭായ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില മഴവവെള-കുടനിവവെള സലാംരക്ഷണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എത്ര
കുളങ്ങള പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനിലുണഭായനിരുന്നതുലാം  ഉകപക്ഷനിക്കവപടതുലാം  നഭാകശഭാന്മുഖ
മഭായനിരുന്നതുമഭായ  എത്ര  കുളങ്ങള  വൃത്തനിയഭാക്കനി  സലാംരക്ഷനിച്ചു;  വെനിശദഭാലാംശലാം
നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  3890  കുളങ്ങള പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നഗരസഭഭാ പ്രകദശത്തസ്റ്റ് നനിനള വെനിവെരലാം കശഖരനിചസ്റ്റ് നലകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  പ്രകദശവത്ത  8040  കുളങ്ങള  വൃത്തനിയഭാക്കനി
സലാംരക്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നഗരസഭഭാ  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  നനിനള  വെനിവെരലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്
നലകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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നതീന്തെല പരനിശതീലനലാം

160 (T*1499)   ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  കുളങ്ങള  നവെതീകേരനിചസ്റ്റ്  നതീന്തെല  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  പദതനി  നനിലവെനിലുകണഭാ;  എങനിൽ  ആയതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച
നടപടനികമങ്ങള എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പഭാറശഭാല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല ഒനപതസ്റ്റ് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
ഓകരഭാ  നതീന്തെലക്കുളലാം  വെതീതലാം  അനുവെദനിചസ്റ്റ്  നലകുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  കുളങ്ങള  നവെതീകേരനിചസ്റ്റ്  നതീന്തെല  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  പദതനി  ചേനില  പഞഭായത്തുകേളനില  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് പണനികേളുവട നടപടനികമലാം പഭാലനിചഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി) ഈ വെനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കുടുലാംബശതീ സ്കൂളുകേള
161 (1500)    ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :

ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം  :
ശതീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  അയലക്കൂട  വെനനിതകേളുവട  വെലക്തനിതസ്വവെനികേസനലാം
ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ  സ്കൂളുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന  പദതനിയുകണഭാ;  എങനില
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതഭാവക്ക  വെനിഷയങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഈ  സ്കൂളുകേളനില  പരനിശതീലനലാം
നലകുകേവയനലാം അതനിനഭായുള റനികസഭാഴസ്റ്റ് കപഴണ്മഭാവര വതര വഞടുക്കുന്നതനിനുള
മഭാനദനലാം എന്തെഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

*  T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  അയലക്കൂട  വെനനിതകേളുവട  വെലക്തനിതസ്വ  വെനികേസനലാം
ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ  സ്കൂള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കുടുലാംബശതീ
പ്രസഭാനലാം  ഇന്നസ്റ്റ്  കനരനിടുന്ന  വവെല്ലുവെനിളനികേവളയുലാം  പരനിമനിതനികേവളയുലാം
മറനികേടക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുനര്നനിര്ണയലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാംകവെണനി
വെനിപുലമഭായ  സമൂഹഭാധനിഷനിത  സസ്വയലാംപഠന  പ്രകനിയയസ്റ്റ്  തുടക്കലാം  കുറനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ആകലഭാചേനിക്കുന.  'കുടുലാംബശതീ  സ്കൂള'  എന്ന  കപരനില  അറനിയവപടുന്ന  ഈ
അനമൗപചേഭാരനികേ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  പരനിപഭാടനി  2,77,175  അയലക്കൂടങ്ങളനിവല
43,06,976  അലാംഗങ്ങവളയുലാം  പവങടുപനിച്ചുവകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇത്രയധനികേലാം  ആളുകേവള  ഒവരഭാറ  സമൂഹഭാധനിഷനിത  പഠന  സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് കലഭാകേത്തുതവന്ന അപൂര്വ്വേമഭായ അനുഭവെമഭായനിരനിക്കുലാം. ഒരു വെഭാര്ഡനില
ആറസ്റ്റ്  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  അദലഭാപകേവര  വെതീതലാം  വതരവഞടുത്തസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തഭാവകേ
19,854  എ.ഡനി.എസസ്റ്റ്.-കേളനിലഭായനി  1,19,124  അദലഭാപകേര് ഈ പ്രവെര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ്
കനതൃതസ്വലാം  നലകുലാം.  രണ്ടു  മണനിക്കൂര്  വെതീതമുള  ആറസ്റ്റ്  കഭാസ്സുകേളഭാണസ്റ്റ്
കമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം ആവകേ പനണസ്റ്റ് മണനിക്കൂര് കഭാസഭാണസ്റ്റ്  ഓകരഭാ
അയലക്കൂടത്തനിനുലാം ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  കുടുലാംബശതീ സലാംഘടനഭാ സലാംവെനിധഭാനലാം,  വെനിവെനിധ പദതനികേള എന്നനിവെ
കൂടഭാവത  വെനിവെനിധ  സഭാമൂഹല  വെനിപത്തുകേളഭായ  മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ്  എന്നനിവെയുലാം
സതീശഭാക്തതീകേരണലാം,  ആകരഭാഗല  ശുചേനിതസ്വലാം,  കസവെന  അവെകേഭാശങ്ങള  എന്നനിവെയുലാം
പഭാഠല പദതനിയനില ഉളവപടുത്തുലാം.

റനിടയര്  വചേയ  അദലഭാപകേര്,  ഉകദലഭാഗസര്,  സന്നദ  കസവെനത്തനിനസ്റ്റ്
തഭാലപരലമുള  വെലക്തനികേള,  സന്നദ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ്  തയഭാറുള  കകേഭാകളജസ്റ്റ്
വെനിദലഭാര്തനികേള,  മുന  കുടുലാംബശതീ  ഭഭാരവെഭാഹനികേള,  കുടുലാംബശതീ  പരനിശതീലകേര്
എന്നനിവെവരയഭാണസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ  സ്കൂളനിവന്റെ  റനികസഭാഴസ്റ്റ്  കപഴണ്മഭാരഭായനി
വതരവഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.

തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വെകുപനിനുകേതീഴനിവല ഒഴനിവകേള

162 (1501)    ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കസ്റ്റ്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വെകുപനിനു  കേതീഴനിവല
സഭാപനങ്ങളനില  ഏവതലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനില  എത്ര  ഒഴനിവകേള  ഉവണനള
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തഭാത്തതസ്റ്റ്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട
പ്രവെര്ത്തനങ്ങവള ബഭാധനിചതഭായനി സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഒഴനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വെകുപനിനുകേതീഴനിവല
സഭാപനങ്ങളനില  113  ഒഴനിവകേള നനിലവെനിലുണസ്റ്റ്.  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി+

കചേര്ക്കുന.

(ബനി) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന തസ്തനികേകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമനലാം/വപ്രഭാകമഭാഷന
എന്നനിവെവെഴനി നനികേത്തുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വെനിലാംഗനിവല ഒഴനിവകേള
163 (1502) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില  എല.എസസ്റ്റ്.ജനി.ഡനി.  എനജനിനതീയറനിങസ്റ്റ്
വെനിലാംഗുകേളനില  ഒഴനിവളള  ഓവെര്സനിയര്,  എനജനിനതീയര്  തസ്തനികേകേള  നനികേത്തഭാന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തഭാത്തതുമൂലലാം  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേള  ഉളവപവട
തടസവപടുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  ഒഴനിവകേള  എകപഭാള  നനികേത്തഭാന
കേഴനിയുലാം എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനിലനനിനലാം  അലഡസ്വസസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്
ഒഴനിവകേള നനികേത്തഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കുടനിവവെള പദതനികേള

164 (1503) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

+ ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ)  ലമകനഭാറനിറനി  വവെലവഫയര് സതീലാം പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി,  കുടനിവവെള
പദതനികേള  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവെമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലനനിനലാം
നനിര്കദ്ദേശനിക്കവപട പ്രവൃത്തനികേള ഏവതഭാവക്കവയന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്സുത  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  വെകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേവളലഭാലാംതവന്ന
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതസ്റ്റ്.  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില
പദതനികേവളഭാനലാം  നഭാളനിതുവെവര  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം
തനിരുവെമ്പഭാടനി പഞഭായത്തനിലനനിനലാം പദതനി നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി) പദതനി നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

പുത്തനകതഭാടസ്റ്റ്  ശുദതീകേരനിക്കല
165 (T*1504)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനല  കൂമ്പഭാരമഭായനിരനിക്കുന്ന  ചേന്തെനിരൂര്  പുത്തനകതഭാടസ്റ്റ്
ശുദതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 2016-17-വല പുതുക്കനിയ ബജറനില വെകേയനിരുത്തനിയ തുകേവയത്ര ;
ആയതസ്റ്റ് പ്രകേഭാരമുള വെനിശദമഭായ എസനികമറസ്റ്റ് വെകുപസ്റ്റ് അധനികൃതര് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില  അതു  പ്രകേഭാരമുള  വടനഡര്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
ഇവലങനില നടപടനികേള എന്നസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ചേന്തെനിരൂര്  പുത്തനകതഭാടസ്റ്റ്  ശുദതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  4  കകേഭാടനി  രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതുലാം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുവട പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനിവയന്ന നനിലയനില അരൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില നനിനലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ ജനിലഭാ
കേളകര് വചേയര്കപഴണഭായുലാം  എനവെകയഭാണ്വമന്റെല  എഞനിനതീയര്  കേണ്വെതീനറഭായുലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള  ACCEPT  വസഭാലസറനിയനില  നലകേനിയനിട്ടുളതുമഭാണസ്റ്റ്.  വപഭാതു
ടതീറസ്റ്റ്വമന്റെസ്റ്റ്  പഭാന്റെസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എസനികമറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം
അതനിനപ്രകേഭാരലാം വടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

*  T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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മുനനിസനിപല കസഡനിയലാം

166 (1505) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ആസ്തനി  വെനികേസന  പദതനിയനിലഉൾവപടുത്തനി  എലാം.എല.എ.  നനിര്കദ്ദേശനിച
മഭാകവെലനിക്കര  മുനനിസനിപല  കസഡനിയലാം  സലകമവറടുപ്പുലാം  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  എന്ന
പ്രവൃത്തനിയുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  നഗരകേഭാരലവെകുപസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത ഫയല നമ്പര് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇക്കഭാരലത്തനില നഗരകേഭാരല ഡയറകകററനിലനനിനലാം മഭാകവെലനിക്കര നഗരസഭഭാ
വസകടറനികയഭാടസ്റ്റ് വെനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കസഡനിയത്തനിനഭായനി  നഗരസഭഭാ  വെകേ  സലലാം  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല
അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം  കേവണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  മഭാകവെലനിക്കര  നഗരസഭഭാ  വഡപന്യൂടനി
വചേയര്കപഴണ്  കേണ്വെതീനറഭായുലാം  വപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  സഭാനഡനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി
വചേയര്കപഴണ് അഡസ്വകക്കറസ്റ്റ്  ശതീ.  നവെതീന മഭാതന  കഡവെനിഡസ്റ്റ്,  കേമൗണ്സനിലര്മഭാരഭായ
ശതീ.  എസസ്റ്റ്.  രഭാകജഷസ്റ്റ്,  ശതീ.  എലാം.  രകമഷസ്റ്റ്  കുമഭാര്  എന്നനിവെര്  അലാംഗങ്ങളഭായുലാം
ഉപസമനിതനിവയ  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.  നഗരകേഭാരല  വെകുപനിവല  ഫയല
നമ്പര് ജനി3-6275/2017 ആണസ്റ്റ്.

വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനി

167 (1506) ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയനില 2015 ഏപ്രനില ഒന മുതല 2016 മഭാര്ചസ്റ്റ്  31
വെവരയുലാം  2016  ഏപ്രനില ഒന മുതല  2017  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31  വെവരയുലാം  എത്ര വതഭാഴനില
ദനിനങ്ങളനില കജഭാലനി നലകേഭാന സഭാധനിച്ചുവവെന്നസ്റ്റ് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  കമലപറഞ  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  കൂലനിയനിനത്തനില  എത്ര കകേഭാടനി  രൂപ
സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് ലഭനിച്ചുവവെന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഭായനിയഭായ ആസ്തനി സൃഷനിക്കഭാന കേഴനിയുന്ന രതീതനിയനില വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്
പദതനിയഭായുള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില  എവന്തെങനിലുലാം  മഭാറലാംവെരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയനില
2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 741.74 ലക്ഷലാം വതഭാഴനില ദനിനങ്ങളുലാം
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം  684.62  ലക്ഷലാം വതഭാഴനില ദനിനങ്ങളുലാം സൃഷനിക്കഭാന
സഭാധനിച്ചു.

(ബനി) അവെനിദഗ്ദ്ധ കേഭായനികേ കവെതനയനിനത്തനില 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  1,38,953.89  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം
1,38,670.92 ലക്ഷലാം രൂപയുമഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(സനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  നനിയമത്തനിവന്റെ
പരനിഷരനിച ഒന്നഭാലാം പടനികേപ്രകേഭാരലാം അനുവെദനതീയമഭായ പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് ഏവറടുത്തസ്റ്റ്
നടത്തനിവെരുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രകേടമലഭാത്തതുലാം  അളന്നസ്റ്റ്  തനിടവപടുത്തഭാന  കേഴനിയഭാത്തതുലാം
ആവെര്ത്തന  സസ്വഭഭാവെമുളതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  അനുവെദനതീയമല.
2017-ല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുള  ആനസ്വല  മഭാസര്  സര്ക്കുലറനില
നനിഷര്ഷനിചനിരനിക്കുലാംപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവെരുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ
നനിര്കദ്ദേശലാം  പഭാലനിക്കുന്നതനിലൂവട  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പഞഭായത്തുകേള  മുകഖന
സഭായനിയഭായ ആസ്തനികേള സൃഷനിക്കവപട്ടുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനി ഉകദലഭാഗസ നനിയമനലാം

168 (1507) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനി  ഉകദലഭാഗസ  നനിയമനങ്ങളനില  സലാംവെരണലാം
പഭാലനിക്കഭാന നടപടനികേളഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  എത്രശതമഭാനലാം
സലാംവെരണമഭാണസ്റ്റ് ഇതുമൂലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനി  കേരഭാര്
ജതീവെനക്കഭാരുവട  നനിയമനത്തനില  സലാംവെരണ  തതസ്വലാം  പഭാലനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
20-2-2017-ല സ.ഉ.(ലകേ)നമ്പര്41/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വെ.  നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവെസ്റ്റ് പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനുസരനിച്ചുള തുടര് നടപടനികേള നടനവെരുന.

(ബനി)  ആവകേയുള തസ്തനികേകേളുവട  8%  എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കുലാം  2%  എസസ്റ്റ്.ടനി.-ക്കുലാം
സലാംവെരണലാം നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പഞഭായത്തസ്റ്റ് ഓഫതീസനിവല ഒഴനിവകേള
169  (1508)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനില
വെനിവെനിധ  തസ്തനികേകേള  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയഭാവണന്ന  വെനിവെരലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  നനികേത്തുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അമ്പലപഭാറ,  തചനഭാട്ടുകേര,  കേരനിമ്പുഴ,  കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം,  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവെസ്റ്റ്,
വലക്കനിടനികപരൂര് എന്നതീ ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനില  അനുവെദനിക്കവപടനിട്ടുള
തസ്തനികേകേളുലാം,  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  തസ്തനികേകേളുലാം  സലാംബനനിച  വെനിശദവെനിവെരലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിടനില.

(ബനി) വെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി*കചേര്ക്കുന.

പഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനി ബഭാഗുകേള

170  (1509)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനികരഭാധനിച പഭാസനികേസ്റ്റ് കേലഭാരനി ബഭാഗുകേള കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന
പരനിധനിക്കുളളനില വെലഭാപകേമഭായനി വെനിലപന നടത്തുന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന
സസ്വതീകേരനിചവതന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷന  വഹലത്തസ്റ്റ്  ഇനവസകര്മഭാരുവട  സസ്വഭാഡുകേളുവട
കനതൃതസ്വത്തനില  സഭാപനങ്ങളനില  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  നനികരഭാധനിച  പഭാസനികേസ്റ്റ്
കേലഭാരനി ബഭാഗുകേള പനിടനിവചടുക്കുകേയുലാം പനിഴ ചുമത്തുകേയുലാം വചേയ്തുവെരുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഇമ്പനിചനിബഭാവെ ഹമൗസനിലാംഗസ്റ്റ് സതീലാം

171 (1510) ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഇമ്പനിചനിബഭാവെ ഹമൗസനിലാംഗസ്റ്റ് സതീമനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എത്ര കപര്ക്കഭാണസ്റ്റ് ഭവെന
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി നടപനിലഭാക്കുവെഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; ഈ പദതനിയുവട ഭഭാഗമഭായനി
ഇതനിനകേലാം നടന്നനിട്ടുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  വതരവഞടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലകേവക്കഭാണ
നടപടനികമങ്ങള  എവന്തെലഭാലാം;  ജനില  തനിരനിചസ്റ്റ്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  എണലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  വകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  വതരവഞടുക്കവപട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട പടനികേ, തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനലാം തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ സതീലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് പുറവപടുവെനിച മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള എവന്തെലഭാവമന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  ഇമ്പനിചനിബഭാവെ  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിയനില  സലാംസഭാനത്തഭാവകേ  1798  വെതീടുകേള  നലകുന്നതനിനുലാം  പുനരദഭാരണ
പദതനിയനില  1000  വെതീടുകേള  ഉളവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  വെകുപസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനി  നനിര്വ്വേഹണവമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
2017 ആഗസസ്റ്റ് 31-നഭാണസ്റ്റ് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണ അവെസഭാന തതീയതനി.

(ബനി)  2017-18  വെര്ഷവത്ത  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണ  സമയപരനിധനി
അവെസഭാനനിചനിടനില.  സമയപരനിധനി  അവെസഭാനനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  തുടര്നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഈ   പദതനി  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി) മഭാനദണ്ഡങ്ങള

1. അകപക്ഷകേ  നന്യൂനപക്ഷവെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  വെനിധവെകയഭാ  വെനിവെഭാഹബനലാം
കവെര്വപടുത്തനിയ/ഉകപക്ഷനിക്കവപടവെകരഭാ ആയനിരനിക്കണലാം.

2.  അകപക്ഷകേയുവട  സസ്വന്തെലാം  കപരനില  ബഭാദലതകേളനിലഭാത്ത  ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ്
രണസ്റ്റ് വസന്റെസ്റ്റ് സലലാം ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.

3.  അകപക്ഷകേ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെകയഭാ  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളുകടകയഭാ  ഒരു
ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുവടയുലാം ആനുകൂലലലാം ലകേപറ്റുന്ന ആളഭാകേരുതസ്റ്റ്.
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4.  അകപക്ഷകേ കുടുലാംബത്തനിവന്റെ ഏകേവെരുമഭാനദഭായകേയഭായനിരനിക്കണലാം.

5. അകപക്ഷകേയുവട  ആണ്കുടനി/കുടനികേള  സര്ക്കഭാര്/അര്ദസര്ക്കഭാര്/മറസ്റ്റ്
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂവടകയഭാ സനിര വെരുമഭാനമുളവെരഭാകേരുതസ്റ്റ്.

6. അകപക്ഷകേയുകടതസ്റ്റ് ബനി.പനി.എല. കുടുലാംബമഭാവണങനില മുനഗണന.

മുനഗണനഭാര്ഹമഭായ വെനിഭഭാഗങ്ങള

1. ശഭാരതീരനികേ-മഭാനസനികേ വവെല്ലുവെനിളനി കനരനിടുന്നവെര്

2. അകപക്ഷകേയുവട  മക്കള  ശഭാരതീരനികേ-മഭാനസനികേ  വവെല്ലുവെനിളനി
കനരനിടുന്നവെരഭാവണങനില

3. വപണ്കുടനികേള മഭാത്രലാം മക്കളഭായുള അകപക്ഷകേര്

4. അകപക്ഷകേ 40-നുലാം 55-നുലാം മകദല പ്രഭായമുളവെരഭാവണങനില.

വെതീടസ്റ്റ് റനിപയറനിനുള പദതനിക്കഭായനി  (പുതനിയ പദതനി)  അകപക്ഷകേവന്റെ കപരസ്റ്റ്,
വെനിലഭാസലാം,  പഞഭായത്തസ്റ്റ്,  വെനികലജസ്റ്റ്,  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്,  ജനില,  വെതീടനിവന്റെ വെനിസ്തതീര്ണലാം,  ആവകേ
സലലാം,  സര്കവ്വേ  നമ്പര്,  വകേടനിടനമ്പര്,  നന്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗത്തനില
വപടയഭാളഭാവണനള  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവെ  കരഖവപടുത്തനിവക്കഭാണ്ടുള
അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമവെകുപസ്റ്റ് ഡയറകര് തയഭാറഭാകക്കണതുലാം ആയതസ്റ്റ്
കനഭാടനിഫനികക്കഷകനഭാവടഭാപലാം  പ്രസനിദതീകേരനികക്കണതുമഭാണസ്റ്റ്.  വെതീടസ്റ്റ്  റനിപയര്
വചേയഭാനുള അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം റനിപയര് വചേകയണതുണസ്റ്റ്,  വെതീടനിവന്റെ വെനിസ്തതീര്ണലാം
1200  സസ്വയര്ഫതീറനില  കുറവെഭാണസ്റ്റ്  എന്നനിവെ  സഭാക്ഷലവപടുത്തുന്ന  വെനികലജസ്റ്റ്
ഓഫതീസറുവട സഭാക്ഷലപത്രലാം ഹഭാജരഭാകക്കണതുണസ്റ്റ്.

വെതീടസ്റ്റ്/സലലാം  എന്നനിവെ  അകപക്ഷകേവന്റെകയഭാ  പങഭാളനിയുവടകയഭാ
കപരനിലുളവെയഭായനിരനിക്കണലാം.  വെതീടസ്റ്റ്  1200  സസ്വയര്ഫതീറനില  അധനികേരനിക്കഭാന
പഭാടുളതല.

വെതീടുകേളക്കസ്റ്റ് നമ്പര് നലകേല
172 (1511) ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അഞസ്റ്റ്  വസന്റെസ്റ്റ്  മഭാത്രലാം  ഭൂമനിയുള  വെലക്തനികേള  വെയല  പ്രകദശങ്ങളനില
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  വെതീടുകേളക്കസ്റ്റ്  നമ്പര്  നലകുന്നതനിനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതനിനുള
നടപടനികമങ്ങൾ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  2008-വല  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില  കേരഭഭാഗമഭായനി  തരലാം  മഭാറഭാത്ത  ഭൂമനിയനില

നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  വകേടനിടങ്ങളക്കുലാം  വെതീടുകേളക്കുലാം  നമ്പര്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള

നടപടനികമങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ അവെസഭാന വെര്ഷത്തനില കേരഭഭാഗമഭായനി  തരലാം

മഭാറ്റുന്നതനിനുകവെണനി  പരനിഗണനിച  അകപക്ഷകേളനികന്മേല  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനുകവെണനി  ഫതീസനിനത്തനില  ലഭനിച  തുകേ  എത്രവയന്നസ്റ്റ്

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2008-വല കകേരള വനലവെയല തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  10  വസന്റുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനനില  5  വസന്റുലാം

വനലവെയല  അകപക്ഷകേനസ്റ്റ്  കവെവറഭാരനിടത്തുലാം  വെസ്തു  ഇവലങനില  വെതീടസ്റ്റ്

വെയ്ക്കുന്നതനിനുകവെണനിമഭാത്രലാം  നനികേത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കഫഭാറലാം  നമ്പര്  1-ല  പ്രഭാകദശനികേതല

നനിരതീക്ഷണ സമനിതനി മുമ്പഭാവകേ അകപക്ഷ നലകുകേയുലാം സമനിതനിയുവട ശനിപഭാര്ശയുവട

അടനിസഭാനത്തനില  ജനിലഭാതല  നനിരതീക്ഷണസമനിതനി  അനുമതനി  നലകുകേയുലാം

വചേകയണതഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലവെസ വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  16-11-2016-വല  സ.ഉ.  (എലാം.എസസ്റ്റ്.)നമ്പര്170/2016/തസസ്വഭവെ

ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  നനിയമഭാനുസൃതമലഭാവത  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള  1500  ചേതുരശ

അടനിവെവരയുള വെഭാസഗൃഹങ്ങളക്കസ്റ്റ് തഭാലക്കഭാലനികേ നമ്പര് അനുവെദനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  അവെസഭാനവെര്ഷ  കേഭാലയളവെനില  റവെനന

റനിക്കഭാര്ഡുകേളനില നനിലലാം ആയതുലാം 2008-വല വനലവെയല-തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ

നനിയമപ്രകേഭാരമുള  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില  ഉളവപടഭാത്തതുലാം  വെളവര  മുനകപതവന്ന

നനികേത്തനിയതുമഭായ ഭൂമനിയുവട അനധനികൃത തരലാംമഭാറലാം കമവെലക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  3

എ  കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം  93088  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  വെനിവെനിധ

ജനിലകേളനിലഭായനി ടനി അകപക്ഷകേളനില 56 എണലാം കമവെലക്കരനിച്ചു നലകുകേയുണഭായനി.

(ഡനി)  ടനി  അകപക്ഷകേളനില  അകപക്ഷഭാഫതീസഭായനി  4,65,36,000  രൂപയുലാം

റഗുലലറകസഷന ഫതീസഭായനി 2,33,05,438 രൂപയുലാം ലഭനിച്ചു.



260 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 11, 2017

പഭാസനികേസ്റ്റ്  മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
173 (1512)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാസനികേസ്റ്റ്  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനസ്റ്റ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിച്ചു വെരുന്നതസ്റ്റ് ;

(ബനി) പഭാസനിക്കസ്റ്റ് പരമഭാവെധനി ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ;
എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുകേതീഴനിലുള  കറഭാഡുകേള  ടഭാറസ്റ്റ്
വചേയ്യുകമ്പഭാള  അതനില  പഭാസനികേസ്റ്റ്  കൂടനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാസനികേസ്റ്റ്  മഭാലനിനലത്തനിവന്റെ  പുനനഃചേലാംകമണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനതലത്തനില  പഭാസനികേസ്റ്റ്  വഷ്രെഡ്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്  ഉളവപവട
വമറതീരനിയല  റനിക്കവെറനി  വഫസനിലനിറനികേള  (എലാം.ആര്.എഫസ്റ്റ്.)  എലഭാ  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനതലങ്ങളനിലുലാം  സഭാപനിക്കുകേ,  വെനിലപന സഭാധനങ്ങള  50  ലമകകഭാണനില
കുറയഭാത്ത  പഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനി  ബഭാഗുകേളനില  മഭാത്രകമ  വെനിതരണലാം  വചേയഭാന
പഭാടുളവവെന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം,  വെനിലപന സഭാധനങ്ങള പഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനി  ബഭാഗുകേളനില
വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്ന  വെലഭാപഭാരനികേളുലാം  വതരുവെസ്റ്റ്  കേചവെടക്കഭാരുലാം  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില  രജനിസര്  വചേയണവമന്ന  നനിബനന,  എകസ്റ്റ്റന്റെഡസ്റ്റ്  വപ്രഭാഡന്യൂസര്
വറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി (ഇ.പനി.ആര്.) ഉറപഭാക്കഭാനുള ശമങ്ങള, ബഭാനഡസ്റ്റ് ഓണര്,
ഉലപഭാദകേര്,  ഡതീലര്മഭാര്  എന്നനിവെരുവട  ശനിലപശഭാലകേള,  പഭാസനികേസ്റ്റ്  തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്
സലാംഭരണലാം,  കശഖരണലാം,  പുനചേലാംകമണത്തനിനസ്റ്റ്  ലകേമഭാറലാം,  പുനനഃചേലാംകമണ
വെലവെസഭായലാം  എന്നനിവെയ്ക്കുകവെണ  പശഭാത്തല  സമൗകേരലങ്ങള  സൃഷനിക്കുവെഭാനുള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള,  റതീലസകനിലാംഗസ്റ്റ്  സഭാദലമലഭാത്ത  പഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്
പണനി  നടത്തുന്നതനിനുള  നനിര്ദ്ദേശങ്ങള,  റതീലസകനിലാംഗസ്റ്റ്  വെലവെസഭായങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം  കേവണത്തുവെഭാനുള  നടപടനികേള,
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനതലങ്ങളനില  പഭാസനികേസ്റ്റ്  വഷ്രെഡ്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശലാം,  തകദ്ദേശഭരണ  പ്രനിനസനിപല  വസകടറനി
വചേയര്മഭാനഭായനി  സലാംസഭാനതല  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരണലാം,
സുരക്ഷനിതമഭായ പഭാസനികേസ്റ്റ് മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനഭാവെശലമഭായ വെനിവെര വെനിജഭാന
വെലഭാപന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എന്നനിങ്ങവന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  പഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പകേരലാം  പ്രകൃതനി  സമൗഹൃദ  ബദല

ഉലപന്നങ്ങളുവട  ഉലപഭാദനവലാം  ഉപകയഭാഗവലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള

നടപടനികേള,  വപഭാതു  ചേടങ്ങുകേളനില,  സഭാപനങ്ങളനില  പഭാസനിക്കടക്കമുള

ഡനികസഭാസനിബനിള  വെസ്തുക്കളുവട  ഉപകയഭാഗലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനി  പുനരുപകയഭാഗനിക്കുവെഭാന

കേഴനിയുന്ന  വെസ്തുക്കള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള   "ഗതീന  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള”

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എന്നതീ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഏവറടുക്കുന്ന  10%  കറഭാഡസ്റ്റ്

പ്രവൃത്തനികേളനിവലങനിലുലാം 10% പഭാസനികേസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം ലസസസ്റ്റ് വെലതലഭാസലാം

ഇലഭാവത  ഷ്രെഡ്ഡഡസ്റ്റ്  പഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  അനുമതനി  നലകേനിവക്കഭാണസ്റ്റ്

17-11-2016-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  3110/2016/തസസ്വഭവെ.  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവെസ്റ്റ്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവെനില  97  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  കറഭാഡസ്റ്റ്

പ്രവൃത്തനികേളനില  വഷ്രെഡ്ഡഡസ്റ്റ്  പഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വഷ്രെഡ്ഡഡസ്റ്റ്  പഭാസനിക്കുകേളുവട  വെനിപണനലാം  തകദ്ദേശഭരണ

വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  കതീന  കകേരളഭാ  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡനിവനയഭാണസ്റ്റ്

ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഖരമഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാസനികേസ്റ്റ്

മഭാലനിനലങ്ങള  കശഖരനിചസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  ടഭാറനിലാംഗസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  എലഭാ  കബഭാക്കസ്റ്റ്  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  വെലനിയ

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  നഗരസഭകേളനിലുലാം  പഭാസനികേസ്റ്റ്  വഷ്രെഡ്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വമഷതീനറനികേള  സലപ

വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം നലകുന്നതനിനുലാം കതീന കകേരള കേമ്പനനിവയ

ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഫ്രഷപസ്റ്റ് കകേന്ദ്രങ്ങള

174 (1513) ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി.  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെനനിതകേളക്കഭായനി  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  കേതീഴനില

അതലന്തെഭാധുനനികേ  സമൗകേരലങ്ങളുള ഫ്രഷപസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായുള

പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  യഭാത്രക്കഭാരഭായ  സതീകേളുവട  സമൗകേരലത്തനിനഭായനി,  ആവെശലമുള

കകേന്ദ്രങ്ങള വതരവഞടുത്തസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  കേതീഴനില  ഫ്രഷപസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി  നനിലവെനില  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  സതീകേള
ധഭാരഭാളമഭായനി  എത്തുന്ന  തകദ്ദേശസഭാപന  ഓഫതീസുകേള,  ആശുപത്രനികേള,  ബസസ്റ്റ്
സഭാനഡുകേള,  സതീകേള  ധഭാരഭാളമഭായനി  വെവന്നത്തുകേയുലാം  വതഭാഴനിലനില  ഏര്വപടുകേയുലാം
വചേയ്യുന്ന  മഭാര്ക്കറ്റുകേള,  ചേന്തെകേള,  മറസ്റ്റ്  വപഭാതുസലങ്ങള  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില
സതീകേളക്കു മഭാത്രമഭായനി  മൂത്രപ്പുരകേളുലാം കേക്കൂസുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം സതീകേളക്കസ്റ്റ്
സുരക്ഷനിതമഭായ മുറനികേള സജമഭാക്കുന്നതനിനുമുള പദതനി  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുവട
വെഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  13-ാം  പഞവെത്സര  പദതനിയുവട
മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതു  പ്രകേഭാരമുള  'ഷതീ  കലഭാഡ്ജസ്റ്റ്'
പദതനിയുവട പ്രഭാരലാംഭ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള കുടുലാംബശതീ ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നഗരസഭയസ്റ്റ് ലഭനിക്കുവെഭാനുള തുകേ
175 (1514) ശതീ  .    സനി  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുനസനിപല  ജതീവെനക്കഭാരുവട  വപനഷന  നലകുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രഖലഭാപനിച
ആവകേ എത്ര തുകേ ചേങ്ങനഭാകശരനി നഗരസഭയസ്റ്റ് നലകുവെഭാനുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഈ  തുകേകേള  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  നഗരസഭ  തനതസ്റ്റ്
ഫണനിലനനിനലാം മുനസനിപല ജതീവെനക്കഭാരുവട വപനഷന നലകുന്നതനിനസ്റ്റ് കവെണ തുകേ
വചേലവെഴനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതുമൂലലാം  നഗരസഭയുവട  ലദനലാംദനിന  കേഭാരലങ്ങളകപഭാലുലാം
മുടങ്ങുന്നതുവകേഭാണസ്റ്റ് ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള കേണക്കനിവലടുത്തസ്റ്റ് കുടനിശനികേ
തുകേ അടനിയന്തെരമഭായനി നലകുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുനനിസനിപല  ജതീവെനക്കഭാരുവട  വപനഷന  തുകേ  പ്രഖലഭാപനിചനിടനില.
31-3-2017  വെവര  വപനഷന  അകലഭാടസ്റ്റ്വമന്റെസ്റ്റ്  ഇനത്തനില  3,61,98,555  രൂപ
നലകുവെഭാനുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) വപനഷന അകലഭാടസ്റ്റ്വമന്റെസ്റ്റ് നലകുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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അരക്ഷനിതഭാവെസഭാ പഠനലാം
176 (1515)    ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ്  :
ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന
അരക്ഷനിതഭാവെസ പഠനലാം (വെളണറബനിലനിറനി മഭാപനിലാംഗസ്റ്റ്) നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  എവന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇതുവെഴനി
ലകേവെരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വതരവഞടുക്കവപട തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ പ്രകദശങ്ങളനില കുടുലാംബശതീയുലാം
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം സലാംയുക്തമഭായനി ജനഡര് റനികസഭാഴസ്റ്റ് വസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  അഗതനികേളുവടയുലാം  മഭാനസനികേവവെല്ലുവെനിളനി  കനരനിടുന്നവെരുകടയുലാം
പുനരധനിവെഭാസത്തനിനഭായനി  നനിലവെനിൽ  എവന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളളവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭായലാംകുളലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി ഉളവപവട 28 തകദ്ദേശഭരണ പ്രകദശങ്ങളനില
കുടുലാംബശതീയുവട  കനതൃതസ്വത്തനില  വെളണറബനിലനിറനി  മഭാപനിലാംഗസ്റ്റ്  (അരക്ഷനിതഭാവെസഭാ
പഠനലാം) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഒരു  പ്രകദശവത്ത  പ്രധഭാന  കകശ  ഘടകേങ്ങവളയുലാം  മനുഷലവരയുലാം
പ്രകൃതനിവയയുലാം  പ്രതലക്ഷമഭാകയഭാ  പകരഭാക്ഷമഭാകയഭാ  ബഭാധനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങവളയുലാം
കരഖവപടുത്തുന്ന ഒരു പഠന പ്രവെര്ത്തനമഭാണസ്റ്റ് വെളണറബനിലനിറനി മഭാപനിലാംഗസ്റ്റ്.

തകദ്ദേശഭരണ  പ്രകദശവത്ത  വെനിവെനിധ  കമഖലകേളനില  അനുഭവെനിക്കുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേളുവട  കേവണത്തല,  ഓകരഭാ വെലക്തനിയുലാം കുടുലാംബവലാം സലാംഘവലാം കനരനിടുന്ന
പ്രശ്നങ്ങള  എവന്തെന്നസ്റ്റ്  കേവണത്തനി  അതനിജതീവെനിക്കുന്നതനിനുള  പ്രഭാപ്തനി
വെര്ദനിപനിക്കഭാനുള പ്രകനിയ,  പ്രഭാകദശനികേ വെനികേസന പ്രകനിയയനില എലഭാവെരുവടയുലാം
പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കല,  ഒരു തകദ്ദേശഭരണ പ്രകദശവത്ത പ്രധഭാന ആവെശലങ്ങളുലാം
ജനങ്ങള  കനരനിടുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം  കേവണത്തനി  പരനിഹഭാരത്തനികലക്കസ്റ്റ്
നയനിക്കുന്നതനിനുള പ്രവെര്ത്തനലാം,  അയലക്കൂട പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ സലാംവെനിധഭാനലാം
ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  നടപഭാക്കുകേ,  പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെയുലാം  പ്രഭാകദശനികേ
സലാംഘടനകേളുവടയുലാം പദതനികേളനില ടനി ആവെശലങ്ങവള ഉളവപടുത്തുകേ എന്നനിവെയഭാണസ്റ്റ്
വെളണറബനിലനിറനി മഭാപനിലാംഗുവെഴനി ലകേവെരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രധഭാന ലക്ഷലങ്ങള.
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(സനി) തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട സഹകേരണകത്തഭാവട എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
5 വെതീതലാം കമഭാഡല വജനഡര് റനികസഭാഴസ്റ്റ് വസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കുടുലാംബശതീ
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  അതനിവന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്, എറണഭാകുളലാം, തനിരുവെനന്തെപുരലാം ജനിലകേളനിലഭായനി 25 വജനഡര്
റനികസഭാഴസ്റ്റ് വസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.

(ഡനി) നനിരഭാശയരുലാം ആലലാംബഹതീനരുമഭായ അഗതനി കുടുലാംബങ്ങവള കേവണത്തനി
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2002-03  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം മുതല ആശയ എന്ന
കപരനില പ്രകതലകേ പദതനി  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള ആവെനിഷരനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനി
വെരുന.  സലാംസഭാനവത്ത  മുഴുവെന  അഗതനികേവളയുലാം  പദതനിയുവട
ഭഭാഗമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  'അഗതനിരഹനിത കകേരളലാം'  എന്ന പ്രകതലകേ കേലഭാവമ്പയനിന
ഈ  വെര്ഷലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുലാം.  ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  വവെല്ലുവെനിളനികേള  കനരനിടുന്ന
കുടനികേളുവട  പുനരധനിവെഭാസത്തനിനസ്റ്റ്  ബഡ്സസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളുലാം  റതീഹഭാബനിലനികറഷന
വസന്റെറുകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സസ്വന്തെമഭായനി  സലകമഭാ  വെതീകടഭാ  ഇലഭാത്തതുലാം
ആകരഭാഗലപരമഭായനി  പ്രശ്നങ്ങള  ഉളവെരുലാം  ഒറവപടവെരുമഭായവെവര  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുവട  പുനരധനിവെഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനത്തനിനസ്റ്റ്  സസ്വന്തെമഭായനി  പുനരധനിവെഭാസ  കകേന്ദ്രലാം  ഇവലങനില  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനത്തനിവന്റെ/സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.-വന്റെ  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വത്തനില  ഏറവലാം  അടുത്ത
സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  പുനരധനിവെഭാസ  കകേന്ദ്രത്തനില  പ്രകവെശനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  പ്രഭാഥമനികേ  വചേലവകേള  ആശയ  ഫണനിലനനിനലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പുനര് നഭാമകേരണലാം
177 (1516) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തനിരുവെനന്തെപുരലാം കകേഭാര്പകറഷവന്റെ നനിലവെനിവല കപരസ്റ്റ് എന്തെഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പുതുതഭായനി  നഭാമകേരണലാം  നടത്തനിയതസ്റ്റ്  എന്നഭാണസ്റ്റ്;  ഇത്തരത്തനിൽ
പുനർനഭാമകേരണലാം വചേയ നടപടനിക്കസ്റ്റ് നനിയമപ്രഭാബലലലാം ഉണഭായനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  എങനില  ഇതനിവന്റെഅടനിസഭാനത്തനിൽ  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  മുനനിസനിപല
കകേഭാര്പകറഷന  എന്നസ്റ്റ്  സഭാര്വ്വേത്രനികേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
എന്തുവകേഭാണഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) മുനനിസനിപല കകേഭാര്പകറഷന, തനിരുവെനന്തെപുരലാം.

(ബനി)  1994-വല  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകസ്റ്റ്  വെകുപസ്റ്റ്  4  പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്
പുനര്നഭാമകേരണലാം  വചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ആയതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകസ്റ്റ്
നനിലവെനില വെന്ന 1994 കമയസ്റ്റ് 30 മുതല പ്രഭാബലലമുളതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഔകദലഭാഗനികേമഭായനി  'മുനനിസനിപല  കകേഭാര്പകറഷന,  തനിരുവെനന്തെപുരലാം'
എന്നസ്റ്റ്  തവന്നയഭാണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുന്നതസ്റ്റ്.  കേത്തനിടപഭാടുകേളനില  മുനനിസനിപല
കകേഭാര്പകറഷന എന്നതനിവന്റെ സമഭാനഭാര്തമുള മലയഭാള  പദലാം  'നഗരസഭ'  എനലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുന. നഗരസഭഭാ പ്രധഭാന കേവെഭാടത്തനില സഭാപനിചനിട്ടുള കബഭാര്ഡനില
'തനിരുവെനന്തെപുരലാം  നഗരസഭ'  എനലാം  "Corporation  of
Thiruvananthapuram”എനമഭാണസ്റ്റ് സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനി

178  (T*1517)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  വതഭാഴനിലുറപ്പു  പദതനിയുവട  മൂന്നസ്റ്റ്  വെര്ഷവത്ത
യൂടനിലലകസഷന  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  നലകുന്നതനിനുലാം  പദതനി  കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉണഭായ കേഭാലതഭാമസത്തനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയുവട
യൂടനിലലകസഷന  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലാം  സമയബനനിതമഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്ന  സമയ  പരനിധനിക്കുളനില  നലകേനിവെരുനണസ്റ്റ്.
നഭാളനിതുവെവരയുലാം  യൂടനിലലകസഷന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  നലകുന്നതനിനുലാം  പദതനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിടനില.

വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയനിവല വതഭാഴനില ദനിനങ്ങള

179 (1518)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി ഗഭാമതീണ വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയനിന കേതീഴനില കേഴനിഞ
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം എത്ര വതഭാഴനില ദനിനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് സൃഷനിക്കവപടതസ്റ്റ്;  എവന്തെലഭാലാം
പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് വചേയതസ്റ്റ്; എത്ര തുകേ വെനിതരണലാം വചേയ്തു;

* T മഭാറനി വെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിന  കേതീഴനില  എവന്തെലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള

വചേയ്യുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് അനുമതനിയുളതസ്റ്റ്;

(സനി)  അനുമതനിയുള പ്രവൃത്തനികേളനിലൂവട പ്രസ്തുത പദതനി ആരലാംഭനിചതു മുതല

നഭാളനിതുവെവരയഭായനി ഉണഭായനിട്ടുള കനടങ്ങള എവന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വതഭാഴനില  ദനിനങ്ങള  പ്രതനലഭാദനപരമഭായ  കമഖലകേളനികലക്കസ്റ്റ്

തനിരനിചസ്റ്റ്  വെനിടസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  അനധനികൃതമഭായനി  ആനുകൂലലങ്ങള

ലകേപറനിയവെരുകണഭാ;  എങനില ആയവെരുവട പടനികേ,  ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഇവെര്വക്കതനിവര എന്തെസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയനില

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  684.62  ലക്ഷലാം  വതഭാഴനില  ദനിനങ്ങള  സൃഷനിച്ചു.

മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  നനിയമത്തനിവന്റെ  പരനിഷരനിച  ഒന്നഭാലാം

പടനികേയനില ഉളവപടനിട്ടുള പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് ഏവറടുത്തു നടത്തനിവെരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇവെവയ

പ്രധഭാനമഭായുലാം  നഭാലസ്റ്റ്  വെനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി  തരലാം  തനിരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വെനിഭഭാഗലാം  (എ)  പ്രകൃതനി

വെനിഭവെ  പരനിപഭാലനവമഭായനി  ബനവപട  വപഭാതു  പ്രവൃത്തനികേള,  വെനിഭഭാഗലാം  (ബനി)

സമൂഹത്തനില  അവെശത  അനുഭവെനിക്കുന്ന  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള  വെലക്തനിഗത

ആസ്തനികേളുവട നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനവപട പ്രവൃത്തനികേള, വെനിഭഭാഗലാം (സനി) കദശതീയ

ഉപജതീവെന  മനിഷവന്റെ  നനിബനനകേള  അനുസരനിക്കുന്ന  സസ്വയലാം  സഹഭായ

സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വപഭാതു  അടനിസഭാന  സമൗകേരലങ്ങള,  വെനിഭഭാഗലാം  (ഡനി)  ഗഭാമതീണ

അടനിസഭാന സമൗകേരലങ്ങള.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  2426.34  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ആവകേ

വചേലവെഴനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  1386.70  കകേഭാടനി

രൂപയഭാണസ്റ്റ്  അവെനിദഗ്ദ്ധ  കവെതനയനിനത്തനില  വെനിതരണലാം  വചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കശഷനിച

759.43 കകേഭാടനി രൂപ നടപസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില വെനിതരണലാം വചേയ്തു.
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(സനി) 

• 2006  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  മുതല  നഭാളനിതുവെവര  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്
പദതനിയനിലൂവട  13.89  ലക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  100  ദനിവെസലാം വതഭാഴനില
നലകുവെഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• 5477.94  ലക്ഷലാം  വതഭാഴനില  ദനിനങ്ങള  സൃഷനിക്കുവെഭാന  കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനിയനില  നഭാളനിതുവെവര  ആവകേ  വചേലവെസ്റ്റ്  11076.51  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണസ്റ്റ്.

• പദതനിയനില  നഭാളനിതുവെവര  അവെനിദഗ്ദ്ധ  കവെതനയനിനത്തനില  ആവകേ
വചേലവെഭായതസ്റ്റ്  11040.59  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനില  അവെനിദഗ്ദ്ധ
കവെതനയനിനത്തനില  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  10040.59  കകേഭാടനി  രൂപ
വചേലവെഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഗഭാമ-
കബഭാക്കസ്റ്റ്-ജനിലഭാ  തലത്തനില  3658  കപര്  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില
വതഭാഴനില വചേയ്തുവെരുന.

• വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയനിലൂവട  സതീകേളുവട  പങഭാളനിത്തലാം  കദശതീയ
ശരഭാശരനിവയക്കഭാള  കൂടുതലുലാം  ഇതനിവന്റെ  അനുപഭാതലാം  87.78
ശതമഭാനവമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലൂവട  സതീകേളക്കസ്റ്റ്  സഭാമൂഹനികേവലാം
സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ ഉന്നമനലാം കനടുവെഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയനില  രജനിസര്  വചേയസ്റ്റ്  വതഭാഴനില  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്
എടുത്തനിട്ടുള  എലഭാ  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  സസ്വന്തെമഭായനി  ബഭാങസ്റ്റ്/
കപഭാസഭാഫതീസസ്റ്റ്  അക്കമൗണസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാനുലാം  കവെതനയനിനത്തനില
ലഭനിക്കുന്ന  തുകേ  അവെരുവട  അക്കമൗണനില  ഇ-എഫസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.
സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട  എത്തനിക്കുന്നതനിലൂവട  കൂടുതല  സുതഭാരലത
ഉറപഭാക്കുവെഭാനുലാം  സഭാധനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത  ഈ  കമഖലയനില
പണനിവയടുക്കുന്ന  87.8%  സതീ  വതഭാഴനിലഭാളനികേള  സഭാമ്പത്തനികേ
സഭാക്ഷരതയുലാം  കനടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളുവട
വെഭാങ്ങലകശഷനി  ഗണലമഭായനി  വെര്ദനിപനിചനിട്ടുളതഭായനി  മനസനിലഭാക്കഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  നനിലവെനില  വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ഏവറടുത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പ്രതനലപഭാദനപരമഭായതനിനഭാല  പ്രകതലകേ  പദതനി
തയഭാറഭാകക്കണ ആവെശലമനില.

(ഇ)  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  ഗഭാമ-കബഭാക്കസ്റ്റ്-ജനിലഭാ-സലാംസഭാന  തലങ്ങളനില
പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്. വെനിശദവെനിവെരലാം കശഖരനിചസ്റ്റ് നലകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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ശതീനഭാരഭായണ കടഭാഫനി ജകലഭാലസവെലാം

180 (1519) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  ശതീനഭാരഭായണ  കടഭാഫനി  ജകലഭാലസവെത്തനിവന്റെ
നടത്തനിപനികലക്കസ്റ്റ്  2016-ല  അനുവെദനിച  50,000  രൂപ  ജകലഭാലസവെ  കേമ്മേനിറനിക്കസ്റ്റ്
വവകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇമൗ  തുകേ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തടസങ്ങള  നനിലവെനിലുകണഭാ;
2016 -ല അനുവെദനിച തുകേ വവകേമഭാറുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2017-വല നടത്തനിപനിനസ്റ്റ് കേരുനഭാഗപളനി നഗരസഭയുവട ധനവെനിനനികയഭാഗ
അനുമതനി കേത്തസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതനിനഭായനി  പരമഭാവെധനി  50,000  രൂപ  വെവര  വചേലവെഴനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അനുമതനി നലകേനി ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ലഭനിചനിടനില.

കസവെന നനികുതനി
181 (1520)  ശതീ  .    വെനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  കകേഭാര്പകറഷന  ശുചേനിതസ്വ  പരനിപഭാലനലാം,
വതരുവവെനിളക്കുകേള,  വഡയനികനജസ്റ്റ്,  കുടനിവവെളലാം  എന്നനിവെയ് ക്കസ്റ്റ്  കസവെന  നനികുതനി
ചുമത്തുവെഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ശുചേനിതസ്വ  പരനിപഭാലനത്തനിലുലാം  വതരുവെസ്റ്റ്  വെനിളക്കസ്റ്റ്  കേത്തനിക്കുന്നതനിലുലാം
പരഭാജയവപടതഭായനി  ആകക്ഷപമുള  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  കകേഭാര്പകറഷന  കസവെന
നനികുതനി  എന്ന കപരനില  ജനങ്ങളനി ല  കൂടുതല  നനികുതനി  ഭഭാരലാം  അടനികചലനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
നതീതനികേരനിക്കഭാവന്നതഭാകണഭാവയന പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരലാം ആകക്ഷപമുളതഭായനി സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനിലവപടനിടനില.
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       കപഭാളനിവടക നിക്കസ്റ്റ് കകേഭാകളജനിനസ്റ്റ്  സലലാം

182 (1521) ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി  ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഗവെണ്വമന്റെസ്റ്റ്  കപഭാളനിവടകനിക്കസ്റ്റ്
കകേഭാകളജനിനസ്റ്റ്  വെനിട്ടുനലകേനിയ  ഭൂമനിയനിലനനിനലാം  അധനികേമുളള  സലലാം  വെനിവെനിധ
ആവെശലങ്ങളക്കഭായനി  അനുവെദനിക്കുന്നതു  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എലാം.  എല.  എ.  നലകേനിയ
2-5-2017-വല  കേത്തനികന്മേല  ഫയല  നമ്പര്  ആര്  സനി  4/137/2017  പ്രകേഭാരലാം
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതു സലാംബനനിചസ്റ്റ് പഞഭായത്തസ്റ്റ് ഡയറകര് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉവണങനില ആയതനിവന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഹു.  എലാം.എല.എ.-യുവട  കേത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില വെനിശദമഭായ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സഹനിതലാം വപ്രഭാകപഭാസല ലഭലമഭാക്കുവെഭാന  15-5-2017-വല കേത്തുപ്രകേഭാരലാം
പഞഭായത്തസ്റ്റ് ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) പഞഭായത്തസ്റ്റ് ഡയറകറുവട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിടനില.

ഭവെനരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ് വെതീടസ്റ്റ്

183 (1522) ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇമൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  ഭവെനരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ്
വെതീടസ്റ്റ്  നലകുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  പദതനി  ആവെനിഷരനിച്ചു  നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇമൗ  പദതനിയുമഭായനി  ബനവപട  സര്വവ്വേ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങനില  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  എത്ര  വെതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു
നലകകേണനിവെരുവമന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?



270 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 11, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  നവെകകേരള  മനിഷവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  "ലലഫസ്റ്റ്”എന്ന  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  അടുത്ത  അഞസ്റ്റ്  വെര്ഷത്തനിനുളനില  കകേരളത്തനിവല  എലഭാ

ഭൂരഹനിതരഭായ  ഭവെനരഹനിതര്ക്കുലാം,  ഭൂമനിയുള  ഭവെനരഹനിതര്ക്കുലാം  സസ്വന്തെമഭായനി

വതഭാഴനില വചേയ്തു ഉപജതീവെനലാം നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതനിനുലാം സമൂഹത്തനിവന്റെ നടത്തനിപനിലുലാം

നനിലനനിലപനിലുലാം  ഭഭാഗമഭാക്കുവെഭാനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കസവെനങ്ങള  ഉളവപവട  എലഭാ

സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമ  പദതനികേളുവടയുലാം  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്ന

തരത്തനിലുള  സുരക്ഷനിതവലാം  മഭാനലവമഭായ  വെതീടുകേള  ലഭലമഭാക്കുകേ  എനളതഭാണസ്റ്റ്

ലലഫസ്റ്റ് പദതനിയുവട ലക്ഷലലാം.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കേരടസ്റ്റ്  ഗുണകഭഭാക്തൃപടനികേ

പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനികന്മേലുള ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം പരനിഹരനിചസ്റ്റ്

അന്തെനിമപടനികേ  2017  വസപ്റലാംബര്  25-നസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  അന്തെനിമ  ലനിസസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനുകശഷകമ  കൃതലമഭായ  എണലാം

കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള.

    നഭായളക്കസ്റ്റ് ലമകകഭാ ചേനിപസ്റ്റ്

184 (1523) ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന  :

ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവെകുമഭാര്  :

ശതീ  .   വകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന  :

ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെളര്ത്തുനഭായവളയുലാം,  വതരുവെസ്റ്റ്  നഭായവളയുലാം  വെനലലാംകേരനിചസ്റ്റ്  ലമകകഭാ

ചേനിപസ്റ്റ്  ഘടനിപനിക്കുന്ന പദതനി തലസഭാനത്തസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനകേലാം എത്ര

നഭായളക്കസ്റ്റ് ലമകകഭാചേനിപസ്റ്റ് ഘടനിപനിച്ചു;

(ബനി) ഈ പദതനിയസ്റ്റ് എന്തെസ്റ്റ് തുകേയഭാണസ്റ്റ് വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  വെഭാകനികനഷന എടുക്കഭാവതയുലാം,  ലലസനസസ്റ്റ് പുതുക്കഭാവതയുലാം നഭായവള

വെളര്ത്തുന്നവെര്വക്കതനിവര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവെഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ

ഇതനിനകേലാം എത്രകപര്വക്കതനിവര നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവവെന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  229  വതരുവനഭായളക്കസ്റ്റ്  ഇതനിനകേലാം  ലമകകഭാ  ചേനിപസ്റ്റ്
ഘടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 3 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  വെളര്ത്തുനഭായളക്കസ്റ്റ്  വെഭാകനികനഷന  നടത്തുന്നതനിനുലാം
കകേഭാര്പകറഷനനിലനനിനലാം ലലസനസസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉടമസര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുവെവര  ആര്വക്കതനിവരയുലാം  നടപടനി
എടുത്തനിടനില.

മഭാലനിനലത്തനിലനനിന്നസ്റ്റ് സസ്വഭാതനലലാം എന്ന പദതനി

185(1524)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനലത്തനില  നനിന്നസ്റ്റ്  സസ്വഭാതനലലാം  എന്ന  പദതനി  വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
ഏവതലഭാലാം ജനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി)  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായുള  വെനിവെര  കശഖരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഏവതലഭാലാം  വെനിവെരങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇതുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  കശഖരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  പദതനി
എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നസ്റ്റ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുവട പങസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  കനതൃതസ്വത്തനില  സമഗ  മഭാലനിനല
പരനിപഭാലന  പദതനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷവന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില  ആരലാംഭനിച  പ്രകതലകേ  കേലഭാമ്പയനിനഭാണസ്റ്റ്  മഭാലനിനലത്തനിലനനിനലാം
സസ്വഭാതനലലാം. ആഗസസ്റ്റ് 15-വന്റെ സസ്വഭാതനലദനിനഭാകഘഭാഷ ചേടങ്ങുകേളക്കുകശഷലാം ബഹു.
മനനിമഭാര്  നടത്തുന്ന  മഭാലനിനലത്തനിലനനിനലാം  സസ്വഭാതനലലാം  എന്ന  പ്രഖലഭാപനവലാം
തുടര്ന്നസ്റ്റ്  എലഭാ  തകദ്ദേശഭരണ വെഭാര്ഡുകേളനിലുലാം  ജനങ്ങള സസ്വയലാംസമര്പണകത്തഭാവട
നടത്തുന്ന പ്രഖലഭാപനങ്ങളുമുണഭാകുലാം. ഇതനിനു മുകന്നഭാടനിയഭായനി 2017 ആഗസസ്റ്റ് 6 മുതല
13  വെവര  സന്നദ  പ്രവെര്ത്തകേവര  പവങടുപനിചസ്റ്റ്  ഗൃഹസനര്ശനവലാം  നനിലവെനിവല
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മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിവന്റെ അവെസഭാനനിര്ണയ പഠനവലാം നടത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്. ഓകരഭാ
വെതീടനിലുലാം  സഭാപനത്തനിലുലാം  ഉലപഭാദനിപനിക്കവപടുന്ന  മഭാലനിനലങ്ങള  എങ്ങവന
സലാംസരനിക്കവപടുവമന്നതു സലാംബനനിച്ചുലാം അനുകയഭാജലമഭായ കസവെന സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച്ചുലാം  പരനിചേയവപടുത്തുകേയുലാം  വചേയ്യുന.  തുടര്
നടപടനികേളുലാം  ആസൂത്രണലാം  വചേയ്തുവെരുന.   സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
മഭാലനിനലത്തനില നനിന്നസ്റ്റ് സസ്വഭാതനലലാം കേലഭാമ്പയനിന നടപഭാക്കുലാം.

(ബനി)  ഇല.  അവെസഭാനനിര്ണയ പഠന കഫഭാറലാം അനുബനമഭായനി*കചേര്ക്കുന.
ആഗസസ്റ്റ്  13-ാംതതീയതനി വെനിവെരകശഖരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം. 2018  മഭാര്ചസ്റ്റ് വെവരയുള
തുടര് പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഈ ഘടത്തനില നനിശയനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഗൃഹസനര്ശനവലാം  അവെസഭാനനിര്ണയ  പഠനവലാം  ശുചേനിതസ്വ  സലാംഗമ
പരനിപഭാടനി  സലാംഘഭാടനലാം,  ശുചേനിതസ്വ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  പഭാന  തയഭാറഭാക്കല,
പഭാനനിനനുസൃതമഭായ  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണ  നടപടനികേള,  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  നനിര്വ്വേഹണലാം
എന്നനിവെയഭാണസ്റ്റ് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട പ്രധഭാന പങസ്റ്റ്.

അഴനിമതനി തടയല

186 (1525) ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
വെകുപനിവല അഴനിമതനി തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അഴനിമതനിക്കഭാരഭായ എത്ര ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര  വെകുപ്പുതല നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലുള  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേവള  സലാംബനനിച  പരഭാതനികേളുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  'കഫഭാര്  ദനി  പതീപനിള'  എന്ന  ഓണ്ലലന
സലാംവെനിധഭാനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലൂവട  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള  വെകുപ്പുകേള
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  നഗര-ഗഭാമഭാസൂത്രണ  വെകുപനില  വെകുപ്പുതല  നടപടനികേള/അചടക്ക

നടപടനികേള എന്നനിവെ നനിലവെനിലനില.

ഗഭാമവെനികേസന  വെകുപനില  9(ഒനപതസ്റ്റ്)  ജതീവെനക്കഭാര്വക്കതനിവര  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

നഗരകേഭാരല  വെകുപനില  2(രണസ്റ്റ്)  ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പഞഭായത്തസ്റ്റ്  വെകുപനില  അഴനിമതനി/ധനഭാപഹരണലാം  എന്നതീ  കുറങ്ങളക്കസ്റ്റ്  49

ജതീവെനക്കഭാര്വക്കതനിവര നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞനിനതീയറുവട  കേഭാരലഭാലയത്തനില  189  ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര

നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വെകുപ്പുതനിരനിച്ചുള വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപനിവല വെഭാഹനങ്ങള

187 (1526)  ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില നനിലവെനില എത്ര വെഭാഹനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്

ഉളളവതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെഭാഹനങ്ങളനില  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്തതുലാം

ഉപകയഭാഗത്തനില ഇലഭാത്തതുമഭായ വെഭാഹനങ്ങളുവട വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വെഭാഹനങ്ങളുവട  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  നനിലവെനില

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള സലാംവെനിധഭാനങ്ങള എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി*കചേര്ക്കുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്തതുലാം  ഉപകയഭാഗത്തനില  ഇലഭാത്തതുമഭായ

വെഭാഹനങ്ങളുവട വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

സഭാപനലാം എണലാം

പഞഭായത്തസ്റ്റ് വെകുപസ്റ്റ് 69

നഗരകേഭാരല വെകുപസ്റ്റ് വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചു വെരുന.

ഗഭാമവെനികേസന വെകുപസ്റ്റ് 24

മുഖലനഗരഭാസൂത്രകേവന്റെ കേഭാരലഭാലയലാം 4

കകേഭാടയലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തസ്റ്റ് 1

കേണ്ണൂര് ജനിലഭാ പഞഭായത്തസ്റ്റ് 1

നഗരകേഭാരല വെകുപസ്റ്റ് ഒഴനിവകേ ആവകേ 99

(സനി)  നനിലവെനില  വെഭാഹനങ്ങളുവട  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  അലാംഗതീകൃത
വെര്കേസ്റ്റ് കഷഭാപനിലനനിനലാം  അറകുറപണനിയുവട  കലബര്  ചേഭാര്ജനിനുള  കേസ്വകടഷനുലാം
ആവെശലമഭായ  വസയര്  പഭാര്ട്സുകേളുവട  കേസ്വകടഷനുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ആയതസ്റ്റ്
വപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വെകുപസ്റ്റ് വമക്കഭാനനിക്കല വെനിലാംഗനിവന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനസ്റ്റ് നലകുകേയുലാം
വചേയ്യുന.

വമക്കഭാനനിക്കല  വെനിലാംഗനിലനനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  lowest  labour  charge-നുലാം
spare  parts-നുലാം  Work  Order-ഉലാം  Supply  Order-ഉലാം  നലകേനിയഭാണസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനി
നടപഭാക്കുന്നതുലാം ബനില ലഭലമഭാക്കുന്നതുലാം.

 അപകേടകേരമഭായനി നനിലക്കുന്ന മരങ്ങള

188  (1527)  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില  അപകേടകേരമഭായനി  നനിലക്കുന്ന  മരങ്ങള  മുറനിചസ്റ്റ്
മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  വപഭാതു നനിരത്തുകേളനിലുലാം വപഭാതു സലങ്ങളനിലുലാം നനിലക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  വൃക്ഷങ്ങളുലാം  അവെയുവട  ശനിഖരങ്ങളുലാം  വെതീണുണഭാകുന്ന
അപകേടങ്ങള  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനുള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളവക്കഭാളനിചസ്റ്റ്
14-7-2017-ല  248/ആര്.സനി.3/2016/ത.സസ്വ.ഭ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കുലര്
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതനിവന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി*കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കൃഷനിഭവെന
189 (1528) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിവല  വെനിളവൂര്ക്കല  പഞഭായത്തനില  കൃഷനിഭവെന
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില  തുടര്നടപടനി
എന്തെഭാവണന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇല.

സ്കൂള കറഭാഡസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനിയുവട ഭരണഭാനുമതനി

190 (1529) വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  മുന  എലാം.എല.എ.  അബ്ദുസമദസ്റ്റ്
സമദഭാനനിയുവട  ആസ്തനി  വെനികേസനപദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  പ്രവൃത്തനി
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന  20  ലക്ഷലാം രൂപ സര്ഹനിനസ്റ്റ്നഗര്  -  ഫഭാറൂഖസ്റ്റ്  നഗര്-  തമൗക്കത്തസ്റ്റ്
സ്കൂള  കറഭാഡനിനസ്റ്റ്  അനുവെദനിചതനിവന്റെ  നനിലവെനിവല  അവെസ  എന്തെഭാവണന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  10-2-2016  ല മുന എലാം.എല.എ.  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എകനികേന്യൂടതീവെസ്റ്റ്
എഞതീനതീയര്  (തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം)-ക്കസ്റ്റ്  നലകേനിയ കേത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേവളവന്തെന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  അവെസഭാനലാം  സര്ക്കഭാരനില  ലഭനിച
എസനികമറഭായതനിനഭാല ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിടനില.

എല.എസസ്റ്റ്.ജനി.ഡനി. പ്രവൃത്തനികേള

191 (1530) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില എലാം.എല.എ.  ആസ്തനി വെനികേസന ഫണസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  എല.എസസ്റ്റ്.ജനി.ഡനി.  മുഖഭാന്തെനിരലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന എത്ര പ്രവൃത്തനികേള
ഉവണനലാം അവെ ഏവതലഭാമഭാവണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവെനില എത്ര പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭായ  പ്രവൃത്തനികേളനില  എവന്തെലഭാലാം  തുടര്
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള കവെഗത്തനില പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവെണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില എലാം.എല.എ.  ആസ്തനി വെനികേസന ഫണസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് എല.എസസ്റ്റ്.ജനി.ഡനി.  മുഖഭാന്തെരലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

1. Construction of Bridge across Nagaramudy thodu in Kavalangad
Panchayath

2. 46 Acre-4 Cent road in Kavalangad Panchayath

3. Medanparakkudy-Kuttampuzha-Mamalakkandam  road  in
Kuttampuzha

4. Valachira-Macka  Masjid-Manikkinar  road  in  Pallarimangalam
Panchayath

5. Building for Govt. LPS Kozhippilly in Varappetty

6. Construction  of  Community  Hall  padi-Chullykkatt  Kavumpadi
road in Varappetty
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7. Venduvazhi-Chundatt  Colony  road  in  Ward  No.  28  of
Kothamangalam

8. Valiyakavu-Vengoli  road  in  Ward  No.  15  of  Kothamangalam
Municipality

9. Construction  of  School  Building  in  Nellikkuzhy  Grama
Panchayath

10.Valachira  Karimaruthumchal  road  in  Kavalangad  Grama
Panchayath

(ബനി)  8 പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭായവെയനില  3  പ്രവൃത്തനികേള
സഭാകങതനികേഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

എല.ഡനി. ലടപനിസസ്റ്റ് തസ്തനികേ
192 (1531)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞസ്റ്റ്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പഞഭായത്തുകേളനില എല.ഡനി. ലടപനിസസ്റ്റ് തസ്തനികേ സൃഷനിക്കുന്നതു സലാംബനനിചസ്റ്റ്
ഇഡനിഎ 120/15 എന്ന  ഫയലനികന്മേല  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേ  ആവെശലമുള
പഞഭായത്തുകേളുവട  ലനിസസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകയഭാ;  ആയതനികന്മേല എന്തു തുടര്നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇല;  ലനിസസ്റ്റ്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാന  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഡയറകകറഭാടസ്റ്റ്
ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപസ്റ്റ് ഏകേതീകൃത കകേഡര്

193 (1532) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ്    : തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലുള  വെനിവെനിധ  സര്വ്വേതീസുകേവള
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചു  വകേഭാണസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന വപഭാതു സര്വ്വേതീസനിവന്റെ കേരടസ്റ്റ്  വസഷലൽ
റൂൾ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏകേതീകൃത  കകേഡര്  എന  മുതല  പ്രഭാബലലത്തനില
വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നലകേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപനില  വപഭാതുസര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണവമഭായനി
ബനവപട നടപടനികമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. ഇതനിനഭായനി കേരടസ്റ്റ് വസഷലല റൂള
തയഭാറഭാക്കനി  വെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുമഭായനി  ബനവപട  നടപടനികമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് ഏകേതീകൃത കകേഡര് പ്രഭാബലലത്തനില വെരുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വെലവെസഭായശഭാലകേളക്കുള അനുമതനി

194 (T*1533)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് മഭാലനിനല  പഭാന്റെസ്റ്റ്  ഇലഭാത്ത വെലവെസഭായശഭാലകേളക്കസ്റ്റ്  അനുമതനി
നലകുനകണഭാ; എങനിൽ വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇല.  മതനിയഭായ  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
വെലവെസഭായ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് അനുമതനി നലകുന്നതസ്റ്റ്.

സഭാഫസ്റ്റ് പഭാകറണ്
195 (1534) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപ ഞഭായത്തുകേളനില ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  സഭാഫസ്റ്റ്  പഭാകറണ്
പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന്ന  നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വെകുപനിവന്റെ കേതീഴനിവല വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേവള
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  വപഭാതു  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുവെഭാന  സര്ക്കഭാര്

* T മഭാറനി വെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായുള  വസഷലല  റൂള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
27-12-2016-വല  സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര്198/2016/ത.സസ്വ.ഭ.വെ.  പ്രകേഭാരലാം  കലഭാക്കല
ഗവെണ്വമന്റെസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷവന  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില ആവെശലമഭായ തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് പ്രകതലകേ ഫണസ്റ്റ്

196  (1535)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  നഗര,  ഗഭാമ  വെലതലഭാസമനിലഭാവത  മഭാലനിനല
മുക്തമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  ശുചേതീകേരണ  വെനിഭഭാഗലാം
ജതീവെനക്കഭാവര  നനിയമനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  ശുചേതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമല
എന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മഭാലനിനലനനിര്മഭാര്ജനത്തനിനഭായനി  പദതനികേള  ആവെനിഷരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുവെഭാന തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് എവന്തെലഭാലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകുവെഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാരുകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  ഫണസ്റ്റ്
അനുവെദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനവത്ത നഗര/ഗഭാമങ്ങള മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ചുവെവട
പറയുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഏവറടുത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അതഭാതസ്റ്റ് തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങള മുകഖന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന:

1. എലഭാ  വെതീടുകേളനിലുലാം  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ആവെശലവമങനില  കേമ്മേന്യൂണനിറനി
തലത്തനിലുലാം  പരമഭാവെധനി  സസ്വന്തെലാം  നനിലയനില  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്
ബകയഭാവമതകനഷന  (ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പഭാന്റെസ്റ്റ്)  രതീതനികേളനിലൂവട
ലജവെമഭാലനിനലലാം  സലാംസരനിക്കവപടുകേ.  അതനിനഭായനി  ശുചേനിതസ്വ  മനിഷന
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള ഉപഭാധനികേള പ്രകയഭാജനവപടുത്തുകേ.
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2. സല  പരനിമനിതനിയുള  വെതീടുകേളനിവല  ലജവെമഭാലനിനലലാം  കേമ്മേന്യൂണനിറനിതല
കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് സമൗകേരലങ്ങള ഏവറടുക്കുകേ.

3. സഭാപനങ്ങള,  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്,  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  എന്നതീ  തലങ്ങളനില  തുമ്പൂര്മൂഴനി
കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്,  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പഭാന്റെസ്റ്റ്  എന്നതീ  കപ്രഭാജക്ടുകേള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ.

4. നനിലവെനിലുള വപഭാതുമഭാലനിനല സലാംസരണ പഭാന്റുകേളുവട അറകുറപണനികേളുലാം
നവെതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം ഏവറടുക്കുകേ.

5. വെതീടുകേളനിലനനിനലാം  സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  വൃത്തനിയഭാക്കനി  തരലാം
തനിരനിക്കവപട  അലജവെമഭാലനിനലലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്  പുനനഃചേലാംകമണലാം
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  വപഭാതുവെഭായ  അലജവെ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന
സമൗകേരലങ്ങളഭായ വമറതീരനിയല റനിക്കവെറനി വഫസനിലനിറനി വസന്റെര്, അലജ വെ
മഭാലനിനല  പുനനഃചേലാംകമണ  പഭാര്ക്കുകേള  എന്നനിവെ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അനുകയഭാജലമഭായ ഭൂമനി വെഭാങ്ങുകേ.

6. വമറതീരനിയല  റനിക്കവെറനി  വഫസനിലനിറനി  വസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിവന്റെ
അനുബന സമൗകേരലങ്ങളഭായ വബയസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ് വമഷതീന, ഷ്രെഡ്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്, വമഷതീന,
ഡനി-ഡസനിലാംഗസ്റ്റ്   വമഷതീന,  വെഭാഷനിലാംഗസ്റ്റ്  സമൗകേരലലാം,  മലനിനജലലാം  ടതീറസ്റ്റ്
വചേയ്യുന്നതനിനുള സമൗകേരലലാം എന്നനിവെ ആവെശലഭാനുസരണലാം ഏര്വപടുത്തുകേ.

7. മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനത്തനിനസ്റ്റ്  സഹഭായനിക്കുന്ന  സലാംരലാംഭകേ  ഗ്രൂപ്പുകേള,
സകപഭാര്ടസ്റ്റ്  ഓര്ഗലനകസഷനുകേള  എന്നനിവെ  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
പ്രഭാകയഭാഗനികേക്ഷമതകയഭാവട  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  6  മഭാസക്കഭാലകത്തക്കസ്റ്റ്
വെലക്തമഭായ  ഫനിനഭാനഷലല  കസറ്റുവമന്റെനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ശുചേനിതസ്വ
മനിഷവന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  വെയബനിലനിറനി  ഗലഭാപസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുകേ.

8. ഗലഭാസസ്റ്റ്  കനിമകറഭാറനിയലാം,  അറവശഭാല,  പഭാകക്കജ്ഡസ്റ്റ്  സതീകവെജസ്റ്റ്/വസപ്കറജസ്റ്റ്
ടതീറസ്റ്റ്വമന്റെസ്റ്റ്  പഭാന്റുകേള  എന്നനിവെ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കപ്രഭാജക്ടുകേള
ഏവറടുക്കുകേ.

9. സനിരമഭായനി നനിലനനിലക്കുന്ന സസ്വഭാപ്കഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

10. ലജവെമഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  ഊര്ജനിതവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  അലാംഗതീകൃത  ഇകനഭാകുലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി
ലഭലമഭാക്കുകേ.
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11. റതീജനിയണല  സഭാനനിടറനി  ലഭാനഡ്ഫനില  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

അനുകയഭാജലമഭായ സലലാം വെഭാങ്ങലുലാം അവെ സഭാപനിക്കലുലാം.

12. റതീലസകനിലാംഗസ്റ്റ്  വെലവെസഭായലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  റതീലസകനിലാംഗസ്റ്റ്

വെലവെസഭായപഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  പശഭാത്തല  സമൗകേരലലാം

വെലവെസഭായ എകസറ്റുകേളനില ഒരുക്കുകേ.

13. കകേരളവത്ത  സമ്പൂര്ണ  വവെളനിയനിട  വെനിസര്ജനമുക്ത

സലാംസഭാമഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുവട  ഭഭാഗമഭായനി  ഗഭാമപ്രകദശവത്ത

എലഭാ കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം കേക്കൂസുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നലകുകേ.

(ബനി)  മതനിയഭായ  ശുചേതീകേരണവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  അഭഭാവെലാം

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുവട  ശുചേതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട  കേഭാരലക്ഷമതവയ

ബഭാധനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  2017-18  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനി  രൂപതീകേരണ  നടപടനികേളുവട  ഭഭാഗമഭായനി

ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളനില  29-3-2017-വല  സ.ഉ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്72/

2017/തസസ്വഭവെ  മുകഖനയുലാം  നഗരസഭകേളനില  3-4-2017-വല  സ.ഉ.(എലാം.എസസ്റ്റ്)

നമ്പര്79/2017/തസസ്വഭവെ ഉത്തരവെസ്റ്റ് മുകഖനയുലാം അതുകപഭാവല ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷവന്റെ

ഭഭാഗമഭായ  ശുചേനിതസ്വ-മഭാലനിനല  സലാംസരണ  ഉപമനിഷന  നനിര്വ്വേഹണ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ

15-7-2017-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്2420/2017/തസസ്വഭവെ  പ്രകേഭാരവലാം

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പ്രകതലകേ  ഫണനുവെദനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.

എന്നഭാല  2016-17-വല  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷനുകവെണനി

പഞഭായത്തുകേളുവടയുലാം  നഗരസഭകേളുവടയുലാം  പഭാന  ഫണനിലനനിനലാം  10%  തുകേ

ശുചേനിതസ്വ മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനഭായുലാം 2017-18  വെര്ഷത്തനില പഞഭായത്തുകേളുവട

പഭാന ഫണനില  (വപഭാതു വെനിഹനിതലാം)  നനിനലാം  10  ശതമഭാനവലാം നഗരങ്ങളനില  15 %

തുകേയുലാം മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനസ്റ്റ് ഊന്നല നലകേനിയുലാം നതീക്കനിവെയ്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പദതനി

ആസൂത്രണ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  വെലവെസ  വചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത  ശുചേനിതസ്വ  മനിഷന

മുകഖനയുള സലാംസഭാനഭാവെനിഷ്കൃത ഫണ്ടുലാം കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ സസ്വചസ്റ്റ്  ഭരതസ്റ്റ്

മനിഷവന്റെ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  ഘടകേലാം  ഫണ്ടുലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം

മുനനിസനിപഭാലനിറനി, മുനനിസനിപല കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം ലഭലമഭാകുലാം.
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പഭാസനികേസ്റ്റ്  കവെസസ്റ്റ് മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ് റൂളസസ്റ്റ് 2016
197 (1536) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2016  മഭാര്ചസ്റ്റ്  18-നസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര വെനലാം പരനിസനിതനി-കേഭാലഭാവെസ വെലതനിയഭാന
വെകുപസ്റ്റ്  പുറത്തനിറക്കനിയ  പഭാസനികേസ്റ്റ്  കവെസസ്റ്റ്  മഭാകനജ് വമന്റെസ്റ്റ്  റൂളസസ്റ്റ്-2016  വെഴനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുനലനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
എവന്തെലഭാലാം;  ഇവെ  നടപഭാക്കുനകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനികക്കണ  അധനികേഭാര
സഭാപനങ്ങള ഏവതലഭാലാം; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കു നലകേനിയ പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം അവെയുവട മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
എവന്തെലഭാവമനലാം  ഇവെ  പരനികശഭാധനികക്കണ  അധനികേഭാര  സഭാപനങ്ങള
ഏവതലഭാവമനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനകമല സര്ക്കഭാര് നലനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കു കശഷലാം അധനികേഭാര
സഭാപനങ്ങള  നടത്തനിയ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേവണത്തനിയ  നനിയമവെനിരുദ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം എവന്തെലഭാവമനലാം കുറക്കഭാരഭായനി കേവണത്തനിയവെര് എത്രകപര് എനലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  പഭാസനികേസ്റ്റ്  വെനിമുക്തമഭാക്കഭാന  കേഴനിയുകമഭാ  എന്നസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇലഭാവയങനില  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ  പഭാസനിക്കസ്റ്റ്  ഏവതലഭാവമനലാം  അവെ
മഭാത്രലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാവയനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്) ഇതു  സലാംബനനിച  കകേന്ദ്ര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുവടയുലാം
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപനിവന്റെ ഉത്തരവകേളുകടയുലാം പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവെസഭാ  വെലതനിയഭാന  വെകുപസ്റ്റ്  പുറവപടുവെനിച
പഭാസനികേസ്റ്റ്  കവെസസ്റ്റ്  മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ്  ചേടങ്ങള  2016  പ്രകേഭാരലാം  എലഭാ  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലാം  സസ്വന്തെലാം  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വത്തനികലഭാ  ഏജനസനികേള/ഉലപഭാദകേവര
ചുമതലവപടുത്തനികയഭാ  പഭാസനികേസ്റ്റ്  മഭാലനിനലങ്ങളുവട  തരലാംതനിരനിവെസ്റ്റ്,  കശഖരണലാം,
സലാംഭരണലാം,  ടഭാനകസഭാര്കടഷന,  സലാംസരണലാം,  നതീക്കലാംവചേയല  എന്നനിവെയ്ക്കുകവെണ
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പശഭാത്തല  സമൗകേരലലാം  സജമഭാകക്കണതുണസ്റ്റ്.  ഈ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട
ഏകകേഭാപനവലാം  ചുവെവടപറയുന്ന  അനുബന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നനിര്വ്വേഹനികക്കണ
ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വവമുണഭായനിരനിക്കുലാം:

• പഭാസനികേസ്റ്റ്  മഭാലനിനലങ്ങള  കശഖരനിക്കല,  സലാംഭരനിക്കല,  കവെര്തനിരനിക്കല,
ടഭാനകസഭാര്കടഷന, സലാംസരനിക്കല, നതീക്കലാം വചേയല എന്നനിവെ ഉറപഭാക്കല

• കമല  പ്രവെര്ത്തനത്തനിലൂവട  പരനിസനിതനിക്കസ്റ്റ്  യഭാവതഭാരു  കകേഭാടവലാം
തടനിലഭാവയന്നസ്റ്റ് ഉറപഭാക്കല

• പുനരുപകയഭാഗ  സഭാദലതയുള  പഭാസനിക്കുകേള  റതീലസകകഴനിനസ്റ്റ്
ലകേമഭാറുന്നതനിനുള നടപടനികേള ഉറപ്പുവെരുത്തല

• പുനരുപകയഭാഗ  സഭാദലമലഭാത്ത  പഭാസനികേസ്റ്റ്  മഭാലനിനല  ഘടകേങ്ങള  കകേന്ദ്ര
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം നതീക്കലാംവചേയ്യുവമനറപഭാക്കല

• പങഭാളനികേളനില  അവെരവെരുവട  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വവത്തപറനി  അവെകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കുകേ.

• വപഭാതുസമൂഹവത്തകയഭാ  കവെസസ്റ്റ്  പനികക്കഴനിവനകയഭാ  ഏര്വപടുത്തനി  വപഭാതു
സലങ്ങളനില  പഭാസനികേസ്റ്റ്  മഭാലനിനലങ്ങള  കേത്തനിക്കുന്നനിവലന്നസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവെരുകത്തണതഭാണസ്റ്റ്.

കമല  പറഞ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളവെഴനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  വസകടറനി
നഗരവെനികേസനലാം,  ബനവപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനലാം  എന്നനിവെര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത
ചേടലാം  നടപനിലഭാക്കുനവവെനറപഭാക്കഭാന  അധനികേഭാരമുളതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനതല
കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി നനിര്വ്വേഹണ കമലകനഭാടലാം വെഹനികക്കണതുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനി  ബഭാഗുകേളുവട  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി
24-09-2016-വല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  576/ഡനിസനി1/16/ത.സസ്വ.ഭ.വെ  പ്രകേഭാരലാം
തഭാവഴപറയുന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

• വെനിലപന സഭാധനങ്ങള  50  ലമകകഭാണനില കുറയഭാത്ത പഭാസനികേസ്റ്റ് കേലഭാരനി
ബഭാഗുകേളനില മഭാത്രകമ വെനിതരണലാം വചേയഭാവൂവവെനലാം വെനിലപന സഭാധനങ്ങള
പഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനി  ബഭാഗുകേളനില   വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്ന  വെലഭാപഭാരനികേളുലാം
വതരുവെസ്റ്റ്  കേചവെടക്കഭാരുലാം  അതതസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങളനില  രജനിസര്
വചേയണവമനലാം വെഭാര്ഷനികേ രജനികസഷന ഉറപഭാക്കണവമനലാം വെലക്തമഭാക്കനി
ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/മുനനിസനിപല  കകേഭാര്പകറഷനുകേള
മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്.
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• വഷ്രെഡ്ഡഡസ്റ്റ്  പഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  ടഭാര്  വചേയ്യുന്നതനിനുള
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖനയുള നടപടനികേള. (17-11-2016-വല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ)നമ്പര് 3119/2016/ത.സസ്വ.ഭ.വെ.)

• റതീലസകനിലാംഗസ്റ്റ് വെലവെസഭായലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള ശമങ്ങള

• ജനങ്ങളനില അനുകൂല മകനഭാഭഭാവെലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ശുചേനിതസ്വ മനിഷന
മുകഖനയുള  വെനിവെര വെനിജഭാന വെലഭാപന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

• പഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉലപന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പ്രകൃതനി  സമൗഹൃദ  ബദല  ഉലപന്നങ്ങളുവട
ഉലപഭാദനവലാം ഉപകയഭാഗവലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള

• ഇവെയുവട  പരനികശഭാധന  അധനികേഭാര  സഭാപനങ്ങള  (എ)  പനിരനിവെനില
പറയുന്ന സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളവെഴനി വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി  &  ഇ)  കകേരളലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  പഭാസനികേസ്റ്റ്  വെനിമുക്തമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ  പഭാസനികേസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പഠനകമഭാ
ഗകവെഷണകമഭാ തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വെകുപനിവന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില നടത്തനിയനിടനില.

(എഫസ്റ്റ്) പകേര്പ്പുകേള അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

ലലഫസ്റ്റ് മനിഷന പദതനി
198 (1537) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭവെനരഹനിതര്ക്കഭായനി  നടപഭാക്കുന്ന  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  പദതനിയുവട
ലക്ഷലങ്ങൾ,  പദതനി  നടപഭാക്കുന്ന  രതീതനി,  പദതനിയുവട  വെനിവെനിധ  ലക്ഷലങ്ങൾ
ലകേവെരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിശയനിചനിട്ടുള  സമയകമലാം  എന്നനിവെ  സലാംബനനിച്ചുള
വെനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  കേവണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ
മുകഖന  നടത്തനിയ  സര്കവ്വേയുവട  വെനിവെരങ്ങള  പ്രസതീദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്
വപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം ആകക്ഷപമുവണങനില അതസ്റ്റ് സമര്പനിക്കഭാനുലാം
എവന്തെഭാവക്ക സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  വതരവഞടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവന്തെങനിലുലാം  മഭാനദണ്ഡലാം
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  എവന്തെഭാവക്ക  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  ഈ  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമഭാകണഭാ  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കനി
യനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അനര്ഹര് പടനികേയനിൽ  ഉളവപടനിട്ടുവണങനില  അവെവര  ഒഴനിവെഭാക്കഭാനുലാം
അര്ഹവര ഉളവപടുത്തഭാനുമുള അധനികേഭാരലാം ആര്വക്കങനിലുലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാവയന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  എങനിൽ  ആര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  ഈ  അധനികേഭാരലാം  നൽകേനിയനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  പടനികേയസ്റ്റ്  ഗഭാമസഭകേളുവട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാകക്കണതകല;
ഇതനിനഭായനി എവന്തെഭാവക്ക നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  സര്കവ്വേയുവട  വെനിവെരങ്ങള  ജനങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് വപഭാതു പരസലങ്ങകളഭാ മകറഭാ സഭാപനിക്കഭാന വെഭാര്ഡുകേള കതഭാറുലാം
എവന്തെങനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ജനി)  പദതനിയുവട  അന്തെനിമ  ഗുണകഭഭാക്തൃപടനികേ  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസ്വന്തെമഭായനി ഭൂമനിയുളവെരുലാം ഇലഭാത്തവെരുമഭായ എലഭാ ഭവെനരഹനിതര്ക്കുലാം
മഭാനലവലാം വെഭാസകയഭാഗലവമഭായ ഭവെനലാം സസ്വന്തെമഭായനി നലകുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവട
ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  "ലലഫസ്റ്റ്-സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ  പദതനി”.
സഭാധഭാരണ  പഭാര്പനിട  പദതനികേളുവട  എലഭാ  കുറവകേളുലാം  നനികേത്തനി,  സഭാധഭാരണ
പഭാര്പനിട  പദതനികേള  കേവണത്തഭാന  വെനിട്ടുകപഭാകുന്ന  ഏറവലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാരനുലാം
അര്ഹനുമഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിവന  വതരഞ്ഞുകേവണത്തനി  ഭവെനലാം  എന്നതനിനപ്പുറലാം
ജതീവെനികതഭാപഭാധനിക്കുകൂടനി  സമൗകേരലലാം  നലകുകേയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കസവെനങ്ങളുലാം
സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ പദതനികേളുവട പ്രകയഭാജനവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ് ലലഫസ്റ്റ്
മനിഷവന്റെ ലക്ഷലലാം.

ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷവന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  വതരവഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്  നഭാലു
വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലവപടവെവരയഭാണസ്റ്റ്.

1. ഭൂമനിയുള ഭവെനരഹനിതര്.

2. സര്ക്കഭാര് പദതനികേളനിലവപടുത്തനി ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് സഹഭായധനലാം
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അനുവെദനിവചങനിലുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തകതഭാ  നനിലവെനിലുള  ഭവെനലാം
വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തകതഭാ ആയ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ  തതീരകദശ  കമഖലയനികലഭാ  കതഭാടലാം  കമഖലയനികലഭാ
തഭാലക്കഭാലനികേ ഭവെനലാം ഉളവെര്.

4. ഭൂരഹനിത ഭവെനരഹനിതര്.

       ഇതനില,

• മഭാനസനികേ  വവെല്ലുവെനിളനി  കനരനിടുന്നവെര്/അനര്/ശഭാരതീരനികേതളര്ച
സലാംഭവെനിചവെര്

• അഗതനികേള

• 40%-ത്തനിനസ്റ്റ് കമല അലാംഗലവെകേലലമുളവെര്

• ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്

• ഗുരുതര മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളുളവെര്

• അവെനിവെഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്

• കരഭാഗലാം/അപകേടത്തനിലവപടസ്റ്റ് കജഭാലനി വചേയസ്റ്റ് ജതീവെകനഭാപഭാധനി കേവണത്തഭാന
പ്രഭാപ്തനിയനിലഭാത്തവെര്

• വെനിധവെകേള

• HIV  ബഭാധനിതര്  എന്നനിവെര്  ഉളവപട  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അവെരുവട
കകശഘടകേങ്ങള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് മുനഗണന നലകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വെനിവെനിധ  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേളനില  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചസ്റ്റ്  പണനി
ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  വെനിവെനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  ഭവെനങ്ങളുള
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകേനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള കനരനികടഭാ
അതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയഭാത്തവെര്ക്കസ്റ്റ്  ഏജനസനി  മുകഖനകയഭാ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഭൂരഹനിത-ഭവെനരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ്  എലഭാവെനിധ  സഭാമൂഹനികേ
പശഭാത്തല  സമൗകേരലകത്തഭാടുലാം  ജതീവെകനഭാപഭാധനികയഭാടുലാം  കൂടനിയ  ഭവെനസമുചയലാം/
കസറുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നലകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഭൂമനിയുളവെര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
നലകേനി  വെലക്തനിഗത  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത
ഭവെനങ്ങളുള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കല,  അതനിവന്റെ
നനിര്വ്വേഹണലാം എന്നനിവെയ്ക്കുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പനിന്നതീടസ്റ്റ് പുറവപടുവെനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തുള  ഭൂരഹനിത-ഭവെനരഹനിതവരയുലാം  ഭൂമനിയുള
ഭവെനരഹനിതവരയുലാം  കേവണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടനഭാ  സലാംവെനിധഭാനലാം
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപന  അടനിസഭാനത്തനില  നടത്തനിയ  സര്കവ്വേ
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  കേരടു  ലനിസസ്റ്റ്  ജൂലല  30-നസ്റ്റ്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി. തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള, കുടുലാംബശതീ സനിഡനിഎസസ്റ്റ്
ഓഫതീസസ്റ്റ്,  ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങള,  അങണവെഭാടനികേള,  വെനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ്,  ഇതര
സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപന  വവെബ്ലസറസ്റ്റ്
എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  കേരടസ്റ്റ്  പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കേരടസ്റ്റ്  പടനികേയനികന്മേല
ആകക്ഷപലാം  ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനുലാം  അപതീല  നലകുന്നതനിനുലാം  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അവെസരമുണസ്റ്റ്.  2017  ആഗസസ്റ്റ്  10  വെവരയുള  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപന  വസകടറനിക്കുലാം  2017  ആഗസസ്റ്റ്  25  വെവര  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കുലാം  അപതീല
നലകേഭാലാം.  ആകക്ഷപങ്ങള  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഗഭാമസഭ/വെഭാര്ഡു  സഭ,  ഭരണ  സമനിതനി
എന്നനിവെയുവട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാവട  2017  വസപ്റലാംബര്  25-നസ്റ്റ്  അന്തെനിമ  ലനിസസ്റ്റ്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷവന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  വതരവഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്  നഭാലു
വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലവപടവെവരയഭാണസ്റ്റ്.

1.  ഭൂമനിയുള ഭവെനരഹനിതര്.

2. സര്ക്കഭാര് പദതനികേളനിലവപടുത്തനി ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് സഹഭായധനലാം
അനുവെദനിവചങനിലുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തകതഭാ  നനിലവെനിലുള  ഭവെനലാം
വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തകതഭാ ആയ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ,  തതീരകദശ  കമഖലയനികലഭാ  കതഭാടലാം  കമഖലയനികലഭാ
തഭാലക്കഭാലനികേ ഭവെനലാം ഉളവെര്.

4. ഭൂരഹനിത ഭവെനരഹനിതര്.

ഇതനില,

• മഭാനസനികേ വവെല്ലുവെനിളനി കനരനിടുന്നവെര്/അനര്/ശഭാരതീരനികേതളര്ച സലാംഭവെനിചവെര്

• അഗതനികേള

• 40%-ത്തനിനസ്റ്റ് കമല അലാംഗലവെകേലലമുളവെര്

• ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്

• ഗുരുതരമഭായകരഭാഗങ്ങളുളവെര്
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• അവെനിവെഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്

• കരഭാഗലാം/അപകേടത്തനിലവപടസ്റ്റ് കജഭാലനി വചേയസ്റ്റ് ജതീവെകനഭാപഭാധനി കേവണത്തഭാന
പ്രഭാപ്തനിയനിലഭാത്തവെര്

• വെനിധവെകേള

•  HIV  ബഭാധനിതര്  എന്നനിവെര്  ഉളവപട  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മുനഗണന
നലകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട കേരടസ്റ്റ് പടനികേയനില അനര്ഹര് ഉളവപടനിട്ടുവണങനില
അവെവര  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അര്ഹര്  ഒഴനിവെഭായനികപഭായനിട്ടുവണങനില  അവെവര
കൂടനികചര്ക്കുന്നതനിനുലാം  അതതസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അധനികേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ) ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനില തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനതലത്തനിലുലാം രണഭാലാം ഘടത്തനില
ജനിലഭാ കേളകര്ക്കുലാം ലഭനിക്കുന്ന ആകക്ഷപങ്ങള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് തതീര്പഭാക്കനിയ കശഷലാം
ഗഭാമസഭ/വെഭാര്ഡു  സഭ,  ഭരണസമനിതനി  എന്നനിവെയുവട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാവട  2017
വസപ്റലാംബര് 25-നസ്റ്റ് അന്തെനിമ ലനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്)  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  സര്കവ്വേയുവട  കേരടസ്റ്റ്  ഗുണകഭഭാക്തൃപടനികേ  വപഭാതു
ജനങ്ങളുവട  അറനിവെനികലക്കഭായനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  കുടുലാംബശതീ
സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  ഓഫതീസസ്റ്റ്,  ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങള  അങണവെഭാടനികേള,  വെനികലജസ്റ്റ്
ഓഫതീസസ്റ്റ്,  ഇതര  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപന  വവെബ്ലസറസ്റ്റ്
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലനിസസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിച  വെനിവെരലാം
പത്രപരസലലാം വെഴനിയുലാം ജനങ്ങവള അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാവത കുടുലാംബശതീ പ്രവെര്ത്തകേര്
വെഴനി അയലക്കൂടങ്ങളനിലുലാം ലനിസസ്റ്റ് എത്തനിക്കുന്നതനിനുകവെണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ജനി) 2017 വസപ്റലാംബര് 25.

മുനഗണനഭാ മഭാനദണ്ഡലാം

199 (1538) ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  എവെനിവടവയഭാവക്കയഭാണസ്റ്റ്  ലലഫസ്റ്റ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തസ്സുത പദതനി  പ്രകദശങ്ങവള നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം,  പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തനി  വെതീടുകേള  നലകുന്നതനിനുലാം  നനിശയനിചനിട്ടുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എവന്തെഭാവക്കവയന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭാവെശലമഭായ തുകേയനിൽ  സര്ക്കഭാര് വെനിഹനിതലാം
എത്ര, പഞഭായത്തസ്റ്റ് വെനിഹനിതലാം എത്ര എന്ന കമത്തനില വെലവെസ വചേയവപടനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നൽകേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏവറ  വെര്ഷങ്ങളഭായനി  ഭര്ത്തഭാവെനിനഭാല  ഉകപക്ഷനിക്കവപടസ്റ്റ്,
വപണ്മക്കകളഭാവടഭാപലാം  ജതീവെനിക്കുന്ന നനിരഭാലലാംബരഭായ സതീകേള,  കരഭാഗബഭാധനിതരഭായനി
കൂലനിപണനി  കപഭാലുലാം  വചേയഭാന  കേഴനിയഭാവത  കേനിടപനിലഭാകുന്ന  ഭര്ത്തഭാവെനിവനയുലാം
കുടുലാംബവത്തയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുവെഭാന ബഭാധലസരഭാകുന്ന സതീകേള, വെനിധവെകേള തുടങ്ങനി
ഏറവലാം  കുടുതല  ദുരനിതലാം  അനുഭവെനിക്കുന്ന  ഭവെനരഹനിതരഭായ  സതീകേള  ഈ
പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ്  വതരവഞടുക്കവപടുവെഭാൻ  സഭാധലമഭാകുന്ന തരത്തനിൽ  മുനഗണനഭാ
മഭാനദണ്ഡലാം നനിര്ണയനിക്കുവെഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഇ)  ഉവണങനില,  പ്രസ്തുത  മുനഗണന,  ജഭാതനി/മത  പരനിഗണനകേളക്കസ്റ്റ്
ഉപരനിയഭായനി  അര്ഹരഭായ  എലഭാവെര്ക്കുലാം  നലകുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാന വെലഭാപകേമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് LIFE പദതനി വെനിഭഭാവെനലാം
വചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സസ്വന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയുളവെരുലാം  ഇലഭാത്തവെരുമഭായ  എലഭാ
ഭവെനരഹനിതര്ക്കുലാം മഭാനലവലാം വെഭാസകയഭാഗലവമഭായ ഭവെനലാം സസ്വന്തെമഭായനി നലകുകേ എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണസ്റ്റ്  "ലലഫസ്റ്റ്-സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ
പദതനി”നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷവന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  വതരവഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്  നഭാലു
വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലവപടവെവരയഭാണസ്റ്റ്.

1. ഭൂമനിയുള ഭവെനരഹനിതര്.

2. സര്ക്കഭാര് പദതനികേളനിലവപടുത്തനി ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് സഹഭായധനലാം
അനുവെദനിവചങനിലുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തകതഭാ  നനിലവെനിലുള  ഭവെനലാം
വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തകതഭാ ആയ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.



290 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 11, 2017

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ  തതീരകദശ  കമഖലയനികലഭാ  കതഭാടലാം  കമഖലയനികലഭാ

തഭാലക്കഭാലനികേ ഭവെനലാം ഉളവെര്.

4. ഭൂരഹനിത ഭവെനരഹനിതര്.

ഇതനില,

• മഭാനസനികേ  വവെല്ലുവെനിളനി  കനരനിടുന്നവെര്/അനര്/ശഭാരതീരനികേതളര്ച

സലാംഭവെനിചവെര്

• അഗതനികേള

• 40%-ത്തനിനസ്റ്റ് കമല അലാംഗലവെകേലലമുളവെര്

• ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്

• ഗുരുതരമഭാരകേകരഭാഗങ്ങളുളവെര്

• അവെനിവെഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്

• കരഭാഗലാം/അപകേടത്തനിലവപടസ്റ്റ് കജഭാലനി വചേയസ്റ്റ് ജതീവെകനഭാപഭാധനി കേവണത്തഭാന

പ്രഭാപ്തനിയനിലഭാത്തവെര്

• വെനിധവെകേള

•  HIV ബഭാധനിതര് എന്നനിവെര്  ഉളവപട  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മുനഗണന

നലകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷവന്റെ  ധനസമഭാഹരണത്തനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

ഒന്നഭാവകേ  വെഭായ്പ  എടുക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രസ്തുത  വെഭായ്പയുവട  മുതല  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങളുവട  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനി  വെനിഹനിതത്തനിവന്റെ  25  ശതമഭാനത്തനില

അധനികേരനിക്കഭാവത  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  തനിരനിചസ്റ്റ്  പനിടനിക്കുവെഭാനുലാം  പലനിശ  പൂര്ണമഭായുലാം

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വെഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്

തലത്തനിവല  വെഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവെസ്റ്റ്  40:35:25  എന്ന  അനുപഭാതത്തനില  യഥഭാകമലാം

ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്,  കബഭാക്കസ്റ്റ്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്,  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  എന്നനിവെരുവട

വെനികേസന  ഫണസ്റ്റ്/ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന  വെനിഹനിതലാം  എന്നനിവെയനില  നനിന്നസ്റ്റ്

വെകേയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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5-4-2017-ല  കൂടനിയ  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  കയഭാഗത്തനില  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷന
ധനസമഭാഹരണലാം സലാംബനനിച തതീരുമഭാനലാം ചുവെവട കചേര്ത്ത പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്:

“ലലഫസ്റ്റ്”മനിഷവന്റെ ധനസമഭാഹരണത്തനിനസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഒന്നഭാവകേ
വെഭായ്പ  എടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ആയതനിനുള തുടര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവെഭാന
തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വെകുപസ്റ്റ് പ്രനിനസനിപല വസകടറനിവയ ചുമതലവപടുത്തനി.

പ്രസ്തുത വെഭായ്പയുവട മുതല തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട വെഭാര്ഷനികേ പദതനി
വെനിഹനിതത്തനിവന്റെ  25  ശതമഭാനത്തനില അധനികേരനിക്കഭാവത ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം തനിരനിചസ്റ്റ്
പനിടനിക്കുവെഭാനുലാം  പലനിശ  പൂര്ണമഭായുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വെഹനിക്കുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിച്ചു.

ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്  തലത്തനിവല  വെഭായ്പഭാതനിരനിചടവെസ്റ്റ്  40:35:25  എന്ന
അനുപഭാതത്തനില  യഥഭാകമലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്,  കബഭാക്കസ്റ്റ്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്,  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തസ്റ്റ്  എന്നനിവെരുവട  വെനികേസന  ഫണസ്റ്റ്/ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന  വെനിഹനിതലാം
എന്നനിവെയനില നനിന്നസ്റ്റ് വെകേയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു.”

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  (ഡനി.ബനി.)  വെകുപസ്റ്റ്  31-7-2017-ല  പുറവപടുവെനിച
151/2017/ത.സസ്വ.ഭ.വെ.  ഉത്തരവെനില  ലലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  ധനസമഭാഹരണവമഭായനി
ബനവപടസ്റ്റ് ചുവെവട കചേര്ത്തനിട്ടുള ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ് വെനിശദതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

“PMAY കപഭാലുള കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേളനിലനനിനലാം വെനിവെനിധ വെകുപ്പുതല
ഭവെനപദതനികേളനിലനനിനലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  പദതനിവെനിഹനിതത്തനില
നനിനലാം സമഭാഹരനിക്കഭാനഭാകുന്ന തുകേയുലാം ലഭലമഭാക്കഭാനഭാകുന്ന കകേഭാര്പകററസ്റ്റ് കസഭാഷലല
വറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  ഫണ്ടുലാം  കേനിഫ്ബനി  വെഴനി  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാകുന്ന  വെഭായ്പയുമഭാണസ്റ്റ്
LIFE  ഭവെനസമുചയങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണവചലവെനിനുള  ധനകസഭാതസ്സുകേള.  ഓകരഭാ
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനത്തനിനുലാം  ആവെശലമഭായനി  വെരുന്ന വെഭായ്പ  സലാംസഭാന  ലലഫസ്റ്റ്
മനിഷന കേനിഫ്ബനികപഭാലുള സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം എടുക്കുന്നതുലാം എല.എസസ്റ്റ്.ജനി.-
കേളക്കസ്റ്റ് ലകേമറുന്നതുമഭാണസ്റ്റ്.

നനിര്മ്മേഭാണവചലവെനിവന്റെ  ഒരു  നനിശനിത  ശതമഭാനലാം  ബനവപട  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങളുവട  പദതനി  വെനിഹനിത്തനിലനനിനലാം  നതീക്കനി  വെയ്കക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതു

സലാംബനനിച വെനിശദമഭായ ഉത്തരവെസ്റ്റ് പനിന്നഭാവല പുറവപടുവെനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഒന്നനികലവറ

തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  നനിനള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ഉളവപടുന്ന  LIFE

ഭവെനസമുചയങ്ങളുവട കേഭാരലത്തനില ഈ തുകേ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട എണമനുസരനിചസ്റ്റ്

ബനവപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  പങ്കു

വെയ്കക്കണതഭാണസ്റ്റ്.
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വെഭായ്പയഭായനി  ലഭലമഭാകക്കണനിവെരുന്ന  തുകേയുവട  പലനിശ  വെരുലാംവെര്ഷങ്ങളനില

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വെഹനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല  മുതല  അതതു  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങളുവട വെഭാര്ഷനികേ പദതനി വെനിഹനിതത്തനിലനനിനലാം ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം തനിരനിച്ചു

പനിടനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. തുകേ അടച്ചു തതീര്കക്കണ കേഭാലയളവെസ്റ്റ്, ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട പടനികേ

അന്തെനിമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുമ്പുതവന്ന  വെലക്തമഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ്റ്റ്

പുറവപടുവെനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. ”

ഇതനിനുപരനിയഭായനി ലലഫസ്റ്റ് മനിഷന പദതനി നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്
വെനിഹനിതലാം  എത്ര,  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  വെനിഹനിതലാം  എത്ര  എന്ന  കമത്തനില  വെലവെസ
വചേയനിടനില.  പുതനിയ  ഭവെനങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം
മഭാത്രകമ  ഏവറടുക്കുനള.  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത  ഭവെനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാലത്തവന്ന
സഭാമ്പത്തനികേ കേഭാരലത്തനില ചേര്ചയുലാം അതനിവന്റെ പരനികശഭാധനയുലാം ചേതീഫസ്റ്റ്  വസകടറനി
തലത്തനില നടത്തനിവക്കഭാണനിരനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി&ഇ)  ലല ഫസ്റ്റ്  മനിഷന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  മുനഗണനഭാകമലാം
കകശഘടകേങ്ങളുവട അടനിസഭാനത്തനില തഭാവഴപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• മഭാനസനികേ  വവെല്ലുവെനിളനി  കനരനിടുന്നവെര്/അനര്/ശഭാരതീരനികേതളര്ച
സലാംഭവെനിചവെര്

• അഗതനികേള

• 40%-ത്തനിനസ്റ്റ് കമല അലാംഗലവെകേലലമുളവെര്

• ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്

• ഗുരുതര മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളുളവെര്

• അവെനിവെഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്

• കരഭാഗലാം/അപകേടത്തനിലവപടസ്റ്റ് കജഭാലനി വചേയസ്റ്റ് ജതീവെകനഭാപഭാധനി കേവണത്തഭാന
പ്രഭാപ്തനിയനിലഭാത്തവെര്

• വെനിധവെകേള

•  HIV ബഭാധനിതര്.

ആയതനിനഭാല  ജഭാതനി/മത  പരനിഗണനകേളക്കസ്റ്റ്  ഉപരനിയഭായനി  എലഭാ
വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം അര്ഹമഭായ സഹഭായലാം ഈ പദതനിയനില ഉണഭാകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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 കദശതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനി
200  (1539)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ ഗഭാമതീണ വതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള
കവെതന കുടനിശനികേ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവെണനി സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എവന്തെലഭാലാം;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എത്ര തുകേയഭാണസ്റ്റ് കുടനിശനികേ ഇനത്തനില ലഭലമഭാക്കനിയതസ്റ്റ്;

(സനി)  കവെതന  കുടനിശനികേ  പൂര്ണമഭായുലാം  വെനിതരണലാം  വചേയനിരുകന്നഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം രണഭാലാം ഗഡുവെനിനഭായനി ഓഡനിറസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സഹനിതലാം  2016  ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  18-ാം  തതീയതനി  കകേന്ദ്ര  ഫണനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ
നലകേനി.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  രണസ്റ്റ്
തവെണകേളഭായനി  31,198.41  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു  (1-12-2016-നസ്റ്റ്
14,995.90  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  3-1-2017-നസ്റ്റ്  16,202.25  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം).  തുടര്ന്നസ്റ്റ്
അര്ഹതവപട കൂടുതല കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതലാം ലഭലമഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ്  2017  ജനുവെരനി മഭാസലാം
19-ാം തതീയതനി സലാംസഭാനലാം ഗഭാമവെനികേസന മനഭാലയത്തനിനസ്റ്റ് അകപക്ഷ സമര്പനിച്ചു.
പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  പ്രകേഭാരലാം  96,409.73  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ആവെശലവപടതസ്റ്റ്.
അതനില അവെനിദഗ്ദ്ധ കേഭായനികേ കൂലനിയനിനത്തനില കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് സലാംസഭാനലാം
ആവെശലവപടതസ്റ്റ്  73,171.27  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  ഫണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടതസ്റ്റ്  കബഭാദലവപടസ്റ്റ്  2017  വഫബ്രുവെരനി മഭാസലാം  23-ാം തതീയതനി
ബഹു.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപ്പുമനനി വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട കവെതന കുടനിശനികേ തുകേ
അടനിയന്തെരമഭായനി  അനുവെദനിക്കണവമന്നസ്റ്റ്  ചൂണനിക്കഭാടനി  ബഹു.  കകേന്ദ്ര ഗഭാമവെനികേസന
മനനിക്കസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിരുന.  ഫണസ്റ്റ്  അനുവെദനിക്കഭാത്തതനിനഭാല വെതീണ്ടുലാം  2017
മഭാര്ചസ്റ്റ്  മഭാസലാം  27-ാം  തതീയതനി  ബഹു.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപ്പുമനനി
വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട കവെതന കുടനിശനികേ തുകേ എത്രയുലാം വപവടന്നസ്റ്റ് അനുവെദനിക്കണവമന്നസ്റ്റ്
ചൂണനിക്കഭാടനി  ബഹു.  കകേന്ദ്ര  വെനികേസന  മനനിക്കസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിരുന.
സലാംസഭാനവത്ത പദതനി പ്രവെര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഫണസ്റ്റ്
ഏറവലാം  അതലഭാവെശലമഭായനിരുന്നനിട്ടുലാം  31-3-2017  വെവര  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം
അകപക്ഷനിച ഫണസ്റ്റ് അനുവെദനിചനിരുന്നനില.
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27-3-2017-ല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  J11012/1/17-MGNREGA-V  നമ്പര്

കേത്തുപ്രകേഭാരലാം  2017-18-വല  ആദല  ഗഡുവെനിവന്റെ  അകപക്ഷ  എലഭാ  കരഖകേളുലാം

അടക്കലാം സമര്പനിക്കണവമന്നസ്റ്റ്  അറനിയനിചതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില  1-4-2017-വല

1/എലാം.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എ.  (കകേരള)/ഫനിന/17-18/വസനടല  വഷയര്

കേത്തുപ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  97,764.15  ലക്ഷലാം  രൂപ  കകേന്ദ്ര

വെനിഹനിതമഭായനി ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത അകപക്ഷയനില

ആവെശലവപട വമഭാത്തലാം തുകേയഭായ 97,764.15 ലക്ഷലാം രൂപയനില അവെനിദഗ്ദ്ധ കേഭായനികേ

കൂലനിയനിനത്തനില  2016-17-വല കുടനിശനികേ തതീര്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  75,943  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം

2017-18-വല ആദല മൂന്നസ്റ്റ് മഭാസക്കഭാലകത്തക്കുള കൂലനിത്തുകേയുമഭായ 9624.69 ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം അടക്കലാം വമഭാത്തലാം  88,084.19  ലക്ഷലാം രൂപ  ഉളവപടനിരുന.  സലാംസഭാനലാം

1-4-2017-ല  സമര്പനിച  1/എലാം.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എ.  (കകേരള)/ഫനിന/17-18

വസനടല  വഷയര്  കേത്തസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ഫണസ്റ്റ്

അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവെശലവപട  കൂടുതല  വെനിവെരങ്ങള  5-4-2017,  6-4-2017

തതീയതനികേളനിലഭായനി സമര്പനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തു.

എന്നഭാല 10-4-2017-വല എഫസ്റ്റ്.എലാം.വജ-12020/02/2017-  എലാം.ജനി.എന.ആര്.

ഇ.ജനി.എ.-VIII, Sl.No.  10(NeFMS)  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  അവെനിദഗ്ദ്ധ

കേഭായനികേ കൂലനിയനിനത്തനില 12,283.79 ലക്ഷലാം രൂപ മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് അനുവെദനിചതസ്റ്റ്.

കമല  വെനിഷയങ്ങള  പരഭാമര്ശനിചസ്റ്റ്  2017  ഏപ്രനില  മഭാസലാം  12-ാം  തതീയതനി

ബഹു.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപ്പുമനനി വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട കവെതന കുടനിശനികേ തുകേ

തഭാമസലാംവെനിനഭാ  അനുവെദനിക്കണവമന്നസ്റ്റ്  ആവെശലവപടസ്റ്റ്  ബഹു.  കകേന്ദ്ര  ഗഭാമവെനികേസന

മനനിക്കസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിരുന.  ഇകതഭാവടഭാപലാം  21-4-2017-വല  അര്ദ

ഔകദലഭാഗനികേ  നമ്പര്  1/എലാം.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എ/സനി.എസസ്റ്റ്/2017-18  കേത്തു

മുഖഭാന്തെനിരലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപ്പുപ്രനിനസനിപല  വസകടറനി  കകേന്ദ്ര

ഗഭാമവെനികേസന  മനഭാലയത്തനിവല  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്  വസകടറനിക്കസ്റ്റ്  അടനിയന്തെരമഭായനി

2016-17-വല  കൂലനി  കൂടനിശനികേ  തുകേയുലാം  2017-18-വല  പദതനി  തുകേയുലാം

അടനിയന്തെരമഭായനി അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അകപക്ഷനിചനിരുന.  7-7-2017-നസ്റ്റ്  2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത മുഴുവെന കവെതന കുടനിശനികേയുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവെദനിച്ചു.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷവത്ത  കവെതന  കുടനിശനികേയഭായ  75,943

ലക്ഷലാം രൂപ 10-4-2017-ലുലാം 7-7-2017-ലുമഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവെദനിച്ചു.
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(സനി) 1-1-2016 മുതല അവെനിദഗ്ദ്ധ വതഭാഴനില വചേയ്യുന്ന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട കൂലനി
വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  അക്കമൗണനികലക്കസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
അക്കമൗണനിലനനിനലാം വകഡനിറസ്റ്റ്  വചേയ്യുന്ന പുത്തന രതീതനി  നടപഭാക്കനിത്തുടങ്ങനി.  ഈ
സമ്പ്രദഭായവത്ത  നഭാഷണല  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ്  സനിസലാം
(എന.ഇ.എഫസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്)  എന്നഭാണസ്റ്റ്  നഭാമകേരണലാം  വചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം എന.ഇ.എഫസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.-ലൂവട 1,38,670 ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട അക്കമൗണനികലക്കസ്റ്റ് അനുവെദനിചസ്റ്റ് കഡനിറസ്റ്റ് വചേയ്തു. പ്രസ്തുത
തുകേ  ചുവെവടപറയുലാംവെനിധലാം  ആറസ്റ്റ്  തവെണകേളഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  നഭാഷണല  ഇ-
എഫസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  അക്കമൗണനികലക്കസ്റ്റ്  ഗഭാമ  വെനികേസന  മനഭാലയലാം  ഫണസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കനിയതസ്റ്റ്:
കമ നമ്പര് തതീയതനി ലഭനിച തുകേ (ലക്ഷത്തനില)

1 07-04-2016 38984.09

2 21-04-2016 16777.4628

3 24-06-2016 37471.8678

4 15-09-2016 14239.0741

5 01-12-2016 14995.9026

6 03-01-2017 16202.5115

ആവകേ 138670.90

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത മുഴുവെന കവെതന കുടനിശനികേയഭായ  75943
ലക്ഷലാം  രൂപ  10-4-2017,  7-7-2017  തതീയതനികേളനിലഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
അനുവെദനിച്ചു.

ഗഭാമ സഡകേസ്റ്റ് കയഭാജന
201 (1540) ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2014-15,  2015-16,  2016-17  എന്നനി  വെര്ഷങ്ങളനില  പ്രധഭാനമനനി
ഗഭാമതീണ സഡകേസ്റ്റ് കയഭാജന പദതനിപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് എത്ര കേനികലഭാ മതീറര്
കറഭാഡസ്റ്റ്  അനുവെദനിച്ചുവവെനലാം  ഇതനികലയഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്
അനുവെദനിചവതനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവെയനില ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അനുവെദനിച വടനഡര്
എകസസ്റ്റ് എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രധഭാനമനനി  ഗഭാമസഡകേസ്റ്റ്  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2014-15
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം കറഭാഡുകേവളഭാനലാം അനുവെദനിചനിടനില.

2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 18.75 മതീ. നതീളവലാം 304 ലക്ഷലാം രൂപ അടങല
തുകേയുലാം വെരുന്ന ഒരു പഭാലത്തനിവന്റെ അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 320 കേനി.മതീ. ലദര്ഘലവലാം 274.19 കകേഭാടനി രൂപ
അടങല തുകേയുലാം വെരുന്ന 84 കറഭാഡുകേളക്കസ്റ്റ് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടനി  കറഭാഡുകേള എസനികമറസ്റ്റ്  കററനികനക്കഭാള കുറഞ നനിരക്കനില കേരഭാര്
ഉറപനിചതനിനഭാല വടണര് എകസസ്റ്റ് അനുവെദനികക്കണ സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിടനില.

 കുടുലാംബശതീ സലാംരലാംഭകേതസ്വ വെനികേസന പരനിപഭാടനി

202 (1541)  ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  :
ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന  :
ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കുടുലാംബശതീയുവട സലാംരലാംഭകേതസ്വ വെനികേസന പരനിപഭാടനിയനില ഉളവപടുത്തനിയ,
സഭാര്ടസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്  വെനികലജസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  വെനികേസന  പരനിപഭാടനി  നടപഭാക്കുന്നതനികലക്കസ്റ്റ്
എത്ര പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്  പുതനിയതഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  ഏവതഭാവക്ക
ജനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഈ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതഭാവക്ക  തരത്തനിലുള  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഈ  പദതനി  മുകഖന
സഹഭായലാം  നലഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നൂവവെന്നസ്റ്റ്  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതുമഭായനി  ബനവപട
വെനിവെരങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാര്ടസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്  വെനികലജസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  വെനികേസന  പരനിപഭാടനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  12  പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് പുതുതഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
ഒരു ജനിലയനില ഒരു കബഭാക്കനില വെതീതലാം  12  ജനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാവകേ.
നനിലവെനില  പത്തനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനിവല  ഓകരഭാ  കബഭാക്കനില  വെതീതലാം
പദതനി  നടനവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   പുതനിയതഭായനി  12  പദതനികേളക്കുകൂടനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചകതഭാവട  സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഓകരഭാ  കബഭാക്കനില  വെതീതലാം
പദതനി നടപനിലവെരുലാം. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 297

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികകേതരവലാം  കേഭാര്ഷനികേഭാധനിഷനിതവമഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള

തുടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  ദരനിദ്രഗഭാമതീണ  ജനവെനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹഭായലാം  നലകുകേയഭാണസ്റ്റ്

പദതനിയുവട  ലക്ഷലലാം.   ഒരു  കബഭാക്കനില  എതഭാണസ്റ്റ്  രണഭായനിരലാം  സൂക്ഷ്മ

സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുവെവര  സഹഭായലാം  നലകേഭാന  പദതനി  വെനിഭഭാവെന  വചേയ്യുന.

പ്രധഭാനമഭായുലാം  രണ്ടുതരത്തനിലുള  സഹഭായമഭാണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാവകേ.  സലാംരലാംഭലാം  തുടങ്ങഭാന

തഭാലപരലമുള  വെലക്തനികേളക്കുലാം  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം  നലകേലുലാം

സലാംരലാംഭത്തനിനുള  വെനിശദമഭായ  പദതനികേള   തയഭാറഭാക്കലുമഭാണസ്റ്റ്  ആദല  സഹഭായലാം.

സലാംരലാംഭകേവര ഈ ഘടത്തനില വതരവഞടുകക്കണതസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീയുവട സലാംഘടനഭാ

സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവടയഭാണസ്റ്റ്. 

പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാവകേയുലാം പദതനിയുവട സഭാദലത ഉറപഭാക്കവപടുകേയുലാം

വചേയ്തുകേഴനിഞഭാല സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ് വെഭായ്പഭാ സഹഭായത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുലാം.

പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായുള  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  സലാംരലാംഭകേ  നനിധനിയനിലനനിന്നസ്റ്റ്  വചേറനിയ

തുകേയ്ക്കുള വെഭായ്പയുലാം  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ബഭാങസ്റ്റ്  വെഭായ്പയുലാം ലഭലമഭാക്കഭാനുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

ഈ  ഘടത്തനില  നടക്കുലാം.  സലാംരലാംഭലാം  തുടങ്ങനിക്കഴനിഞഭാല  6  മഭാസലാം  വെവര

സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാകങതനികേ   സഹഭായലാം  നലകേനിയനിരനിക്കണവമന്നസ്റ്റ്  പദതനി

നനിഷര്ഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.   കുടുലാംബശതീ  ജനിലഭാ  മനിഷനുകേളുവട   കനതൃതസ്വത്തനില

നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനിയുവട  നനിര്വ്വേഹണ  ഏജനസനി  കുടുലാംബശതീ  നഭാഷണല

റനികസഭാഴസ്റ്റ് ഓര്ഗലനകസഷനഭാണസ്റ്റ്. 

 പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമതീണ സഡകേസ്റ്റ് കയഭാജന

203 (1542) ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമതീണ സഡകേസ്റ്റ് കയഭാജനയനില  2016  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31  വെവര

അനുമതനി ലഭനിച എത്ര കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡനിവന്റെ പ്രവെ വൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുവണന്നസ്റ്റ്

വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവെയനില എത്ര കറഭാഡുകേള വടനഡര് വചേയ്തുവവെനലാം എത്ര കറഭാഡുകേളുവട

വെര്ക്കസ്റ്റ് അവെഭാര്ഡസ്റ്റ് വചേയ്തുവവെനലാം വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  2016  ഏപ്രനില  ഒന്നനിനസ്റ്റ്  കശഷലാം  പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ലവെ.-ല

കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  എത്ര കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുവണനലാം ഇവെയനില

എത്ര കേനികലഭാമതീറര് വടനഡര് വചേയ്തുവവെനലാം വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  322.499  കേനി.മതീ.  ലദര്ഘലലാം  വെരുന്ന  95  കറഭാഡുകേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണസ്റ്റ്.  15.588  കേനി.മനി.  ലദര്ഘലലാം  വെരുന്ന   4  കറഭാഡുകേള  വെനലാം
വെകുപനിവന്റെ അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല ഉകപക്ഷനികക്കണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  മുഴുവെന  കറഭാഡുകേളുലാം  വടണര്  വചേയ്യുകേയുലാം
അവെഭാര്ഡസ്റ്റ് വചേയ്യുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി) 319.948  കേനി.മതീ.  ലദര്ഘലവലാം 274.20  കകേഭാടനി രൂപ അടങല തുകേയുലാം
വെരുന്ന 84 കറഭാഡുകേള വടണര് വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

204 (1543) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര പദതനിയഭായ പ്രധഭാനമനനി ഗഭാമതീണ സഡകേസ്റ്റ് കയഭാജന പ്രകേഭാരലാം
നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്ര  കറഭാഡുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാണസ്റ്റ് അനുമതനി ലഭനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി) ഓകരഭാ കറഭാഡനിവന്റെയുലാം അനുവെദനിച തുകേയുവട ജനിലതനിരനിച്ചുളള വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇമൗ  വെര്ഷവത്ത  കറഭാഡുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ലവെ.  അനുമതനി  ലഭനിചനിവലങനില  എന്തെഭാണസ്റ്റ്  കേഭാരണവമന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭരണഭാനുമതനി  അടനിയന്തെരമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ& ബനി) നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  കറഭാഡുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
അനുമതനി ലഭനിചനിടനില. 

(സനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ലവെ-II ബഭാചസ്റ്റ്  രണനില  ഉളവപട  കറഭാഡുകേളുവട
വെനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി  കസറസ്റ്റ്  വടകനിക്കല  ഏജനസനി
(ഗവെണ്വമന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാകളജസ്റ്റ്)-കേളുവട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാവട  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി   സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സഭാകങതനികേമഭായ  ചേനില
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. 
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(ഡനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില സമര്പനിച 70 കറഭാഡുകേളുവട വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജകസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുവട പരനികശഭാധന അന്തെനിമ ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  2017 ആഗസസ്റ്റ് മഭാസലാം 13,
14  തതീയതനികേളനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പ്രകതലകേ  സലാംഘത്തനിവന്റെ  പരനികശഭാധന
കേഴനിഞയുടനതവന്ന  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുവമന്നസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

 ചേനില്ലുകേളവകേഭാണസ്റ്റ് പുറലാംഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന വകേടനിടങ്ങള

205 (1544)   ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന പഭാതയസ്റ്റ് സമതീപത്തഭായനി പൂര്ണമഭായനി ചേനില്ലുകേളവകേഭാണസ്റ്റ് പുറലാം
ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  വകേടനിടങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പഭാതകയഭാരത്തസ്റ്റ്നനിനലാം  ദൂരപരനിധനി
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില എത്രവയന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വകേടനിടങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കവെണ  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എവന്തെഭാവക്കവയന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  പഭാതയസ്റ്റ്  സമതീപത്തഭായനി  പൂര്ണമഭായനി  ചേനില്ലുവകേഭാണസ്റ്റ്
പുറലാംഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്ന വകേടനിടങ്ങളക്കസ്റ്റ് പ്രകതലകേമഭായനി വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ
ചേടങ്ങളനില നനിബനനകേള ഏര്വപടുത്തനിയനിടനില.   വകേടനിടത്തനിവന്റെ  തരലാം,  ഉയരലാം,
നനിലകേളുവട  എണലാം,  ഉപകയഭാഗലാം  മുതലഭായവെ  സലാംബനനിച  ചേടങ്ങള  ഇത്തരലാം
വകേടനിടങ്ങളക്കുലാം ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  മറസ്റ്റ്  വകേടനിടങ്ങളക്കസ്റ്റ് ബഭാധകേമഭായ സുരക്ഷഭാ സലാംവെനിധഭാനങ്ങളക്കുപുറകമ
ഇത്തരലാം വകേടനിടങ്ങളക്കഭായനി പ്രകതലകേ സുരക്ഷഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിഷര്ഷനിചനിടനില. 

ലപങ്കുളലാം-വതഭാഴുപഭാടലാം കേനഭാല ബണസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് 

206 (T*1545) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2012-13  ല നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം ആസ്തനി വെനികേസന സതീലാം പ്രകേഭാരലാം ഒരു
കകേഭാടനി  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  വവപങ്കുളലാം  -  വതഭാഴുപഭാടലാം  കേനഭാല ബണസ്റ്റ്
കറഭാഡനിവന്റെ  ടഭാറനിങസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികമങ്ങള  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എവന്തെങനിലുലാം തടസങ്ങളുകണഭാ  ;
വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇവലങനില  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന  കേഴനിയുലാം  എന്നസ്റ്റ്
വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ലപങ്കുളലാം  -  വതഭാഴുപഭാടലാം  കേനഭാല ബണസ്റ്റ് കറഭാഡനിവന്റെ ടഭാറനിലാംഗസ്റ്റ്
പ്രവൃത്തനി  വപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വെകുപസ്റ്റ്  മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  നടത്തനിവെരുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  വപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വെകുപനിലനനിനലാം  29.35  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുളതുലാം വടണര് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതുമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  വടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

 ദുര്ബല കഗഭാത്ര വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള പദതനി

207 (1546)  ശതീ  .   എന  .   എ  .   വനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വെര്ദനിച  മഭാതൃ-ശനിശുമരണ  നനിരക്കുലാം
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവലാം  കേവണത്തനിയനിട്ടുള  ദുര്ബല  കഗഭാത്ര  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട
ജതീവെനിതനനിലവെഭാരലാം വമചവപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ഏവതങനിലുലാം പദതനി ആവെനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില അതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനതല വെനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂത്രണ സമനിതനി  51  പഞഭായത്തുകേവള
മഭാത്രലാം  ഉളവപടുത്തനി  ദുര്ബല  കഗഭാത്ര  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  ജതീവെനിതനനിലവെഭാരലാം
വമചവപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് പദതനികേള നടപഭാക്കുന എന്ന വെഭാര്ത്ത ശരനിയഭാകണഭാ;

(സനി)  എങനില ഇത്തരത്തനിലുള ജനവെനിഭഭാഗങ്ങള അധനിവെസനിക്കുന്ന നനിരവെധനി
പഞഭായത്തുകേള അവെഗണനിക്കവപടുവമന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില  ഈ  അവെഗണന  ഇലഭാതഭാക്കഭാന  വചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
കേഭാരലങ്ങള എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&  ബനി)  കകേരളത്തനിവല  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരനില  പ്രകതലകേ  ദുര്ബല
കഗഭാത്രവെനിഭഭാഗങ്ങള,  മഭാതൃശനിശുനനിരക്കസ്റ്റ്  കൂടുതലഭായനി  കേഭാണവപടുന്ന  വെനിഭഭാഗങ്ങള,
കപഭാഷകേഭാഹരക്കുറവെസ്റ്റ്  കേവണത്തനിയനിട്ടുള  വെനിഭഭാഗങ്ങള,  ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങള
അപ്രഭാപലമഭായതുലാം  വെനത്തനിലുളതുമഭായ  സകങതങ്ങളനില  തഭാമസനിക്കുന്നവെര്
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തുടങ്ങനിയവെരുവട  ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്   ആകരഭാഗലകമഖലയസ്റ്റ്
ഊന്നല  നലകേനി  ഈ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  പ്രകതലകേ  പദതനി
ആവെനിഷരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അടനിയന്തെര  ഇടവപടലുകേള  ആവെശലമുള
51  പഞഭായത്തുകേളനില പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പുലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപ്പുലാം
ബനവപട  മറസ്റ്റ്  വെകുപ്പുകേള/സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേള   എന്നനിവെയുവട  പദതനി
വെനിഹനിതലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  വെനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപസ്റ്റ്   ഇത്തരത്തനിലുള
പഞഭായത്തുകേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നസ്റ്റ്  ബനവപട തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങവള
അറനിയനികക്കണതഭാവണനലാം   ഈ  പഞഭായത്തുകേള  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന
വെകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാകക്കണതുമഭാവണനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) ബഭാധകേമല.

       ഉസ്തഭാദസ്റ്റ്  പദതനി

208  (1547)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗങ്ങളനിൽവപട  ആളുകേൾക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാകുന്ന
രതീതനിയനില അവെരുവട കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ഉപരനിപഠനത്തനിനുലാം ലനപുണല വെനികേസനത്തനിനുലാം
വതഭാഴനില  കനടുന്നതനിനുമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  രൂപതീകേരനിച  'ഉസ്തഭാദസ്റ്റ്'  പദതനി
കകേരളത്തനില നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പദതനികേളക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  2014  മുതല ലഭലമഭായനിട്ടുളള തുകേ എത്രയഭാണസ്റ്റ്;  അതനില നഭാളനിതുവെവര
എന്തെസ്റ്റ് തുകേ വചേലവെഴനിച്ചുവവെന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 100 ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്രഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭായ
ഉസ്തഭാദസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വെഴനിയല,  കകേന്ദ്ര നന്യൂനപക്ഷ മനഭാലയലാം കനരനിടഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഈ പദതനിക്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
തുകേവയഭാനലാം ലഭനിചനിടനില. 
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      നന്യൂനപക്ഷ കകേഭാചനിലാംഗസ്റ്റ്  വസന്റെറുകേള
209 (1548)   ശതീ  .   എന  .   എ  .   വനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്ര  നന്യൂനപക്ഷ  കകേഭാചനിലാംഗസ്റ്റ്  വസന്റെറുകേള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനവണന്നസ്റ്റ് മണ്ഡലലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെയനില  ഏവതലഭാലാം  വസന്റെറുകേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വന്തെലാം  വകേടനിടത്തനില
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെഭാടകേ  വകേടനിടത്തനിലഭാവണങനില  ഇകപഭാള  നലകുന്ന  വെഭാടകേയുലാം
വകേടനിടത്തനിവന്റെ വെനിസ്തതീര്ണവലാം മണ്ഡലലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ടനി  വസന്റെറുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളുവടയുലാം  സഭാഫനിവന്റെയുലാം  എണലാം
മണ്ഡലലാം  തനിരനിചസ്റ്റ്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  കകേഭാചനിലാംഗസ്റ്റ്  വസന്റെറുകേളനില  ഏവതലഭാലാം
കകേഭാഴ്സുകേളനിലഭാണു പരനിശതീലനലാം നലകുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  വസന്റെറനില  പ്രകവെശനലാം  ലഭനിക്കഭാന  കവെണ  കയഭാഗലതകേള
എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ്റ്റ്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നന്യൂനപക്ഷ  കകേഭാചനിലാംഗസ്റ്റ്
വസന്റെറുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം തുടങ്ങനിയതസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് വെര്ഷമഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  ഈ വസന്റെറുകേളനില പരനിശതീലനലാം  കനടനിയവെര്  ഇകപഭാള ഏവതലഭാലാം
കമഖലകേളനില  കസവെനലാം  വചേയ്തുവെരുനവണന്ന  കേണക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകണഭാ;  എങനില
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(ജനി)  ഇകപഭാള  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഏവതങനിലുലാം  വസന്റെര്
നനിലവെനിലുള  സലത്തസ്റ്റ്  നനിന്നസ്റ്റ്  മകറവതങനിലുലാം  സലകത്തക്കുമഭാറഭാന
തതീരുമഭാനമുകണഭാ;  എങനില  ഏവതലഭാലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  സലലാംമഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  14  ജനിലകേളനിലഭായനി   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  16  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത മലപ്പുറലാം ജനിലയനില ആലത്തനിയൂരനില പുതുതഭായനി ഒരു
പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന  അനുമതനി  നലകേനി  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ഇ)  നന്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലവപട  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനില
എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല.സനി.  കയഭാഗലത  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള  പരതീക്ഷകേളക്കസ്റ്റ്
എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല.സനി.  കയഭാഗലതയുലാം  ബനിരുദലാം  അടനിസഭാനകയഭാഗലതയഭായുള
പരതീക്ഷകേളക്കസ്റ്റ്  ബനിരുദ കയഭാഗലതയുമഭാണസ്റ്റ് കവെണതസ്റ്റ്. നന്യൂനപക്ഷ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം
ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ് 2010 മുതലഭാണസ്റ്റ്

(എഫസ്റ്റ്)  വസകകടറനിയറസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്,  യൂണനികവെഴനിറനി  അസനിസന്റെസ്റ്റ്,  ബതീറസ്റ്റ്
കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസര്,  വെനനിതഭാ കപഭാലതീസസ്റ്റ് കകേഭാണ്സബനിള,  വെനികലജസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്റനഷന
ഓഫതീസര്,  ഫയര്മഭാന,  എല.ഡനി.  കഭാര്ക്കസ്റ്റ്,  ലഭാസസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്  വസര്വെന്റെസ്റ്റ്,  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കകേഭാണ്സബനിള എന്നതീ തസ്തനികേകേളനില കേഴനിഞ വെര്ഷലാം വെനിവെനിധ വസന്റെറുകേളനിലഭായനി
പഠനിചവെര്  കജഭാലനിയനില  പ്രകവെശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഓകരഭാ  വസന്റെറനിലനനിനലാം  2016-17
വെര്ഷലാം കജഭാലനിയനില പ്രകവെശനിചവെരുവട എണലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 12 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 9

കേരുനഭാഗപളനി 8 കവെങ്ങര 15

പത്തനലാംതനിട 7 വപഭാന്നഭാനനി 18

ആലപ്പുഴ 27 വപരനിന്തെലമണ 22

കകേഭാടയലാം 18 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 42

വതഭാടുപുഴ 18 വെയനഭാടസ്റ്റ് 11

ആലുവെ 43 പയന്നൂര് 10

തൃശ്ശൂര് 25 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 5

(ജനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  വചേങളയനില  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രലാം കേനിനഭാനുരനികലക്കസ്റ്റ് മഭാറ്റുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

നന്യൂനപക്ഷവെനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായുള പദതനികേള

210 (1549) വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷവെനിഭഭാഗങ്ങൾക്കഭായുള  വെനിവെനിധ  പദതനികേളുവട  വെലക്തമഭായ
വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമത്തനിനഭായനി 2017-2018 ബജറനില ഉൾവക്കഭാളനിചനിരുന്ന
പദതനികേളനിൽ ഓകരഭാന്നനിലുലാം വചേലവെഭാക്കനിയ തുകേ സലാംബനനിചസ്റ്റ് വെലക്തമഭായ വെനിവെരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭമൗതനികേ  സഭാഹചേരലലാം  വമചവപടുത്തുന്ന  പദതനിയനില  ബജറസ്റ്റ്
വെനിഹനിതത്തനിലനനിനലാം എത്ര തുകേ വചേലവെഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)1. സനി.എ./ഐ.സനി.ഡബന.എ./സനി.എസസ്റ്റ്.  എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്
പഠനിക്കുന്നവെര്ക്കുള കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്

2. വെനിധവെ/വെനിവെഭാഹ  ബനലാം  കവെര്വപടുത്തനിയ/ഉകപക്ഷനിക്കവപട
സതീകേളക്കുള  ഇമ്പനിചനിബഭാവെ  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി/ഭവെന
പുനരുദഭാരണ പദതനി

3. ലഹസ്കൂള,  ഹയര്  വസക്കണറനി  കഭാസ്സുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായുള  രണ്ടുദനിവെസവത്ത  സമൗജനല  കേരനിയര്
ലഗഡനസസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം

4. സസ്വകേഭാരല  ഐ.ടനി.ഐ./ഐ.ടനി.സനി.  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന്ന
നന്യൂനപക്ഷ  ബനി.പനി.എല.  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്   ഫതീ  -  റതീ
ഇലാംകബഴസ്റ്റ്വമന്റെസ്റ്റ് സതീലാം

5.  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല.സനി./പസ/വെനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ./ബനിരുദ/ബനിരുദഭാനന്തെര
തലങ്ങളനില ഉന്നതവെനിജയലാം  കനടനിയ നന്യൂനപക്ഷ മതവെനിഭഭാഗങ്ങളനിവല
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  നലകുന്ന  വപ്രഭാഫ.  കജഭാസഫസ്റ്റ്  മുണകശരനി
കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്

6. നന്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രതീകൃത പ്രകദശങ്ങളനില കുടനിവവെള വെനിതരണ പദതനി

7. സനിവെനില  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം  നടത്തുന്ന
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  കകേഭാഴസ്റ്റ്  ഫതീസസ്റ്റ്,  കഹഭാസല  ഫതീസസ്റ്റ്  എന്നനിവെ  റതീ-
ഇലാംകബഴസ്റ്റ് വചേയ്തു നലകുന്ന പദതനി

8. ഉറുദു ഒന്നഭാലാം ഭഭാഷയഭായനി പഠനിചസ്റ്റ് എലഭാ വെനിഷയങ്ങളക്കുലാം എ+ കനടുന്ന
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കേലഭാഷസ്റ്റ്  അവെഭാര്ഡസ്റ്റ്

9. സനി.എചസ്റ്റ്.  മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  കകേഭായ  കഗളസസ്റ്റ്  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്/കഹഭാസല
ലസപന്റെസ്റ്റ് പദതനി

10. മദ്രസ അദലഭാപകേ കക്ഷമനനിധനി വപനഷന പദതനി

11.  മദ്രസ  അദലഭാപകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില  അലാംഗങ്ങളഭായവെര്ക്കസ്റ്റ്  സസ്വന്തെലാം
വെനിവെഭാഹത്തനിനുലാം  വപണ്മക്കളുവട  വെനിവെഭാഹത്തനിനുലാം  വെനിവെഭാഹ
ധനസഹഭായ പദതനി
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12.  മദ്രസ  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന  നന്യൂനപക്ഷ
വെനികേസന  ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷന  വെഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഭവെന
പദതനി

13.  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല.സനി./പസസ്റ്റ് ടു പരതീക്ഷയനില എലഭാ വെനിഷയങ്ങളക്കുലാം
എ+  കനടുന്ന മദ്രസ അദലഭാപകേരുവട  മക്കളക്കസ്റ്റ് കേലഭാഷസ്റ്റ് അവെഭാര്ഡസ്റ്റ്
നലകുന്ന പദതനി

14. വെയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിവല  നഭാലസ്റ്റ്  കബഭാക്കുകേള,  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിവല
വപഭാന്നഭാനനി  ടമൗണ്   എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
സഹഭായകത്തഭാവട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ബഹുമുഖ  വെനികേസന  പദതനി
(MSDP).

(ബനി&സനി) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത പദതനികേളുവട നനിര്വ്വേഹണലാം
ആരലാംഭനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  തുകേ വെനിതരണലാം നടത്തനിയനിടനില. 

കകേന്ദ്ര ഹജസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി
211 (1550)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  കകേന്ദ്ര ഹജസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി,  ഹജസ്റ്റ്  ഒരുക്കങ്ങള  ചേര്ച
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി, കകേന്ദ്ര മനനിമഭാരുവട സഭാന്നനിദലത്തനില കേമ്മേനിറനി പ്രതനിനനിധനികേളുവട
കയഭാഗലാം വെനിളനിച്ചുകൂടഭാറുകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഈ വെര്ഷലാം ഇതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര ഹജസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി വെനിളനിച്ചുകൂടനിയ
കയഭാഗത്തനില കകേരളവത്ത പ്രതനിനനിധതീകേരനിചതസ്റ്റ് ആവരലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എലാംബഭാര്കകേഷന  കപഭായന്റെസ്റ്റ്  പുനസഭാപനിക്കണവമന്നതു
സലാംബനനിചസ്റ്റ് പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയനില ഏവതങനിലുലാം ചേര്ചകേള നടന്നനിരുനകവെഭാ എനലാം
അതനികന്മേല ഏവതങനിലുലാം തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ എനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഓകരഭാ ഹജസ്റ്റ് കേഴനിഞകശഷവലാം ആനസ്വല ഹജസ്റ്റ് മതീറനിലാംഗസ്റ്റ് നടക്കഭാറുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  മതീറനിലാംഗനില  കേഴനിഞ  ഹജനിവന്റെ  റനിവെനവലാം  വെരഭാനുള  ഹജനിവന്റെ
ഒരുക്കങ്ങളുലാം ചേര്ച വചേയഭാറുണസ്റ്റ്.  2017 കമയസ്റ്റ് മഭാസത്തനിലഭാണസ്റ്റ് മതീറനിലാംഗസ്റ്റ് നടന്നതസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  ഹജസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  വചേയര്മഭാനുലാം  എകനികേന്യൂടതീവെസ്റ്റ്

ഓഫതീസവറ  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  വസകടറനിയുമഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തവെണവത്ത

ആനസ്വല ഹജസ്റ്റ് കകേഭാണ്ഫറനസനില പവങടുത്തതസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില 2016-വല

ഹജനിവന്റെ റനിവെനവലാം 2017-ല വെരഭാനനിരനിക്കുന്ന ഹജനിവന്റെ ഒരുക്കങ്ങളുലാം ചേര്ച വചേയ്തു.

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എലാംബഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെസ്റ്റ്  പുനസഭാപനിക്കണവമന്നസ്റ്റ്

പ്രസ്തസ്സുത മതീറനിലാംഗനില ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇക്കഭാരലത്തനില കകേന്ദ്ര നന്യൂനപക്ഷകേഭാരല

വെകുപ്പുമനനി,  വെകുപസ്റ്റ്  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്  വസകടറനി  എന്നനിവെര്ക്കസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  വമകമ്മേഭാറഭാണലാം

നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അടുത്ത  വെര്ഷലാം  എലാംബഭാര്കക്കഷന  കപഭായനിന്റെസ്റ്റ്  കേരനിപ്പൂരനികലക്കസ്റ്റ്

മഭാറ്റുന്നതഭാവണന്നസ്റ്റ് മറുപടനി പ്രസലാംഗത്തനില  മനനി സൂചേനിപനിചനിരുന. 

വകേഭാലലാം തുറമുഖ വെനികേസനലാം

212 (1551)   ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് തുറമുഖവലാം

മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ സഭാഗര്മഭാല പദതനിയനില വകേഭാലലാം തുറമുഖത്തനിവന്റെ

മൂന്നഭാലാം  ഘട  വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഉളവപടുത്തുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ്  വപ്രഭാകപഭാസല  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു

വെരുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഏവതലഭാലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഉളവപടുത്തുവെഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഉണസ്റ്റ്.  വകേഭാലലാം  തുറമുഖവത്ത  പഭാസഞര്  വടര്മനിനലനിവന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വകേഭാലലാം  തുറമുഖവത്ത  കദശതീയ  പഭാതയുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന

കറഭാഡനിവന്റെ  വെനികേസനലാം  എന്നതീ  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായഭാണസ്റ്റ്

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  സഭാഗര്മഭാല  പദതനിയനില  വപ്രഭാകപഭാസലുകേള

സമര്പനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശവത്തത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാ

തയഭാറഭാക്കനിയ കസഭായനില ഇനവവെസനികഗഷന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്, വെനിശദമഭായ കഡഭായനിലാംഗ്സസ്റ്റ്

എന്നനിവെ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തുറമുഖവത്ത  കദശതീയപഭാതയുമഭായനി

ബനനിപനിക്കുന്ന  കറഭാഡനിവന്റെ  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  വെനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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വെനിഴനിഞലാം തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണലാം
213 (1552)   ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വെനിഴനിഞലാം  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  നനിലവെനിവല  സനിതനി
എന്തെഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം അനുബന ആവെശലങ്ങളക്കുമഭായനി
എത്ര  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഏവറടുത്തസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുവണനലാം  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ
വചേലവെഴനിചനിട്ടുവണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എകപഭാള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയുലാം  എന്നസ്റ്റ്
വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങനില വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മണസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന,  സര്കവ്വേ,  കബക്കസ്റ്റ്  വെഭാടറനിവന  ബനനിപനിക്കുന്ന
കറഭാഡനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവെ പൂര്ത്തനിയഭായനി.  കേണ്സഷന കേരഭാര്   പ്രകേഭാരലാം
കേണ്സഷണയര് 53 വഹകര് ഭൂമനി കേടല നനികേത്തനിവയടുകക്കണതുണസ്റ്റ്.  ഇതനില 40
ശതമഭാനലാം  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞു.   3100  മതീറര്  നതീളമുള  കബക്കസ്റ്റ്
വെഭാടറനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതനില കബക്കസ്റ്റ് വെഭാടറനിവന്റെ  565  മതീറര്
നതീളത്തനില കകേഭാര് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി കേഴനിഞ്ഞു.  ബര്ത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട  ഭഭാഗമഭായനി  1-6-2017-നസ്റ്റ്  ലപലനിലാംഗസ്റ്റ്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിച്ചു. 

(ബനി) തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം അനുബന ആവെശലങ്ങളക്കുമഭായനി 84.6101
വഹകര്  (208.99  ഏക്കര്)  ഭൂമനി ഏവറടുത്തസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 12.06  വഹകര് ഭൂമനി
കൂടനി ഇനനി ഏവറടുത്തസ്റ്റ് ലകേമഭാകറണതുണസ്റ്റ്.  ഈ നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  ഭൂമനി
ഏവറടുക്കുന്നതനിനഭായനി 31-7-2017 വെവര 609 കകേഭാടനി രൂപ വചേലവെഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  തുറമുഖത്തനിവന്റെ  വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങഭാന അനുവെദനിചനിട്ടുള കേഭാലയളവെസ്റ്റ് നഭാലസ്റ്റ് വെര്ഷമഭാണസ്റ്റ്  (1460
ദനിവെസലാം).  അതനുസരനിചസ്റ്റ്   2019  ഡനിസലാംബര്  5-ാം  തതീയതനി  പദതനിയുവട
വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള  പ്രവെര്ത്തനലാം  തുടങ്ങഭാനഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നഭാളനിതുവെവര  വെനിലയനിരുത്തനിയതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  കേരഭാറനില  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള  കേഭാലയളവെനിലത്തവന്ന  തുറമുഖ
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുവമന്നഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 



308 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 11, 2017

      വെനിഴനിഞലാം അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  തുറമുഖ പദതനി
214 (1553)  ശതീ  .   വെനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവെകുമഭാര്:

ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന:
ശതീ  .    വകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെനിഴനിഞലാം  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  തുറമുഖ  പദതനി  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുവെഭാന
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള ലകേവക്കഭാണനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ്  എവന്തെലഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുലനിമുട്ടുകേളുവടയുലാം  ബര്ത്തുകേളുവടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനിഴനിഞലാം തുറമുഖ പദതനിയുവട സമയബനനിതമഭായ നടത്തനിപനിനഭായനി
നനിര്വ്വേഹണ  ഏജനസനി  (Special  Purpose  Vehicle)  ആയനി  വെനിഴനിഞലാം
ഇന്റെര്നഭാഷണല   സതീകപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള
ലകേവക്കഭാളനണസ്റ്റ്.

നഭാലസ്റ്റ്  വകേഭാലലാംവകേഭാണസ്റ്റ്  അദഭാനനി  വെഴനിഞലാം  കപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലപ്രവെറസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്
(കേണ്സഷണയര്)  തുറമുഖലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കണവമന്നസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  അവെരുമഭായനി
വെചനിട്ടുള  കേരഭാറനില  വെലവെസ  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കേണ്സഷണയറുവട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി ഒരു ഇനഡനിവപനഡന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയവറ
(STUP Consultants Private Limited)  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനിയുവട സുഗമമഭായ
നടത്തനിപനിനുകവെണനിയുള  തതീരുമഭാനങ്ങള  ലകേവക്കഭാളന്നതനിനഭായനി   ചേതീഫസ്റ്റ്
വസകടറനി അധലക്ഷനഭായ ഒരു കപ്രഭാജകസ്റ്റ് ഇലാംപനിവമകന്റെഷന കേമ്മേനിറനിയുലാം കേരഭാറനിവന
സലാംബനനിക്കുന്ന വെനിഷയങ്ങള നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒരു എലാംപകവെര്ഡസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനിയുലാം
രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  തുറമുഖ  പദതനിക്കഭാവെശലമഭായ  ബഭാക്കനി  ഭൂമനി
ഏവറടുക്കല നടപടനികേളുലാം അതുകപഭാവല തുറമുഖ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആവെശലമഭായ
ലവെദനതനി,  വവെളലാം  എന്നനിവെ  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായുള  പണനികേളുലാം
സമയബനനിതമഭായനി നടത്തനിവെരുന.  പദതനിക്കഭായുള വറയനില നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേതീഴനിലുള  Rail  Vikas  Nigam  Limited  (RVNL)-വന
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി&സനി)  മണസ്റ്റ് പരനികശഭാധന,  സര്കവ്വേ,  കബക്കസ്റ്റ് വെഭാടറനിവന ബനനിപനിക്കുന്ന

കറഭാഡനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം   എന്നനിവെ  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  കേണ്സഷന  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം

കേണ്സഷണയര്  53  വഹകര് ഭൂമനി കേടല നനികേത്തനിവയടുകക്കണതുണസ്റ്റ്.  ഇതനില  40

ശതമഭാനലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ്ഞു.  3100 മതീറര് നതീളമുള കബക്കസ്റ്റ് വെഭാടറനിവന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതനില കബക്കസ്റ്റ് വെഭാടറനിവന്റെ  565  മതീറര് നതീളത്തനില

കകേഭാര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ്ഞു.   ബര്ത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവെര്ത്തനവമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  1-6-2017-നസ്റ്റ്  ലപലനിലാംഗസ്റ്റ്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സനി&എ.ജനി. റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

215 (1554)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  വെനിഴനിഞലാം  പദതനിയുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  വെന്നനിട്ടുളള  സനി  &എ.ജനി.

റനികപഭാര്ടനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള എവന്തെലഭാലാം;

(ബനി)  എലാം.ഒ.യു.-വെനിവനറ  പരനിധനിക്കുളളനില  നനിനവകേഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്

കൂടുതല ലഭാഭലാം കനടനിവയടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഴനിയുകമഭാ; ഇവലങനില മവറന്തെസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്

സസ്വതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഴനിയുകേ; വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേലാംപസ്റ്റ് കടഭാളര്  ആന്റെസ്റ്റ്  ഓഡനിറര്  ജനറലനിവന്റെ  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില  ശതീ.  സനി.  എന.  രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര്  (റനിട.  ലഹകക്കഭാടതനി

ജഡ്ജനി)  വചേയര്മഭാനഭായുലാം  ശതീ.  വകേ.  കമഭാഹനദഭാസസ്റ്റ്,  ഐ.എ.എസസ്റ്റ്.(റനിട.),

ശതീ.  പനി.  വജ.  മഭാതന,  ഐ.എ. & എ.  എസസ്റ്റ്. (റനിട.)  എന്നനിവെര് അലാംഗങ്ങളുമഭായുള

ഒരു ജുഡതീഷലല അകനസ്വഷണ കേമ്മേതീഷവന നനിയമനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 6  മഭാസമഭാണസ്റ്റ്

ഈ  കേമ്മേതീഷവന്റെ  കേഭാലഭാവെധനി.  കേമ്മേതീഷവന്റെ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  ഈ

വെനിഷയത്തനില ആവെശലമഭായ തുടര്നടപടനികേള ലകേവക്കഭാളന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കേമ്മേതീഷവന്റെ

പ്രവെര്ത്തനലാം  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനവത്ത  തടസവപടുത്തഭാവത  പദതനി

സമയ  ബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനിയുള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി) വെനിഴനിഞലാം തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കകേരള സര്ക്കഭാരുലാം അദഭാനനി
വെനിഴനിഞലാം  കപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലപ്രവെറസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡുലാം  (കേണ്സഷണയര്)  തമ്മേനില
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്  ഒരു കേണ്സഷന കേരഭാറഭാണസ്റ്റ്.  അലഭാവത എലാം.ഒ.യു.  വെലവെസ
പ്രകേഭാരമല വെനിഴനിഞലാം തുറമുഖ പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്. കേണ്സഷന കേരഭാറനിവല
വെലവെസകേള  ഒരു  കേണ്സഷണയവറ  കേവണത്തുന്ന  വടണറനിലാംഗസ്റ്റ്  ഘടത്തനില
ബനിഡ്ഡര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  Draft  Concession  Agreement  നലകേനിവക്കഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
മുകന്നഭാട്ടുവെചവെയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  അദഭാനനി
വെനിഴനിഞലാം  കപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലപ്രവെറസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡുമഭായനി  വെനിഴനിഞലാം  തുറമുഖ  കേരഭാര്
17-8-2015-നസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ഒപ്പുവെചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
മുകന്നഭാട്ടുകപഭായനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന ഈ ഘടത്തനില കേരഭാറനില നനിഷര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന
പ്രകേഭാരകമ ഈ കപ്രഭാജകസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുവെഭാന നനിര്വ്വേഭാഹമുള. 

     ജനിലഭാ ലപതൃകേ മന്യൂസനിയലാം

216 (1555)  ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് തുറമുഖവലാം
മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ജനിലഭാ ലപതൃകേ മന്യൂസനിയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള
പദതനി ആവെനിഷ് കേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വകേഭാലലാം ജനിലയനില ലപതൃകേ മന്യൂസനിയലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലലാം
ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിവന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  ജനിലഭാ
ലപതൃകേ  മന്യൂസനിയലാം  സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി  ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പത്തനലാംതനിട,  തൃശ്ശൂര്,
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  വെയനഭാടസ്റ്റ്,  ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില   ജനിലഭാ  ലപതൃകേ
മന്യൂസനിയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
മലപ്പുറലാം  ഒഴനിവകേയുള  ജനിലകേളനില  മന്യൂസനിയലാം  സജതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  ലപതൃകേ  മന്യൂസനിയലാം  സജതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന തനിരൂരങ്ങഭാടനി  ഹജൂര് കേകചരനി  നനിലവെനില തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ആയനി
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതനിനഭാല  ഇതു  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  സജതീകേരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഇല.   ജനിലഭാ  ലപതൃകേ   മന്യൂസനിയലാം  സജതീകേരനിക്കുവെഭാന  വകേഭാലലാം
ഉളവപവടയുള  മറസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില  സലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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മൂന്നഭാറനില മന്യൂസനിയലാം
217  (1556)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

കദവെനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല മൂന്നഭാറനില മന്യൂസനിയലാം  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനിൽ  എന്തെങനിലുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുകവെഭാവയന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇവലങനില ആവെശലമഭായ നടപടനികേൾ ഉടന സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇടുക്കനി  ജനിലയനിവല  ലപനഭാവെനില  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിവന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില
ജനിലഭാ  ലപതൃകേ  മന്യൂസനിയലാം  സജതീകേരനിച്ചുവെരുന.   കൂടഭാവത  2012  വെര്ഷത്തനില
മൂന്നഭാറനില മന്യൂസനിയലാം വെകുപനിവന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില വമഴുകു മന്യൂസനിയവലാം സഭാസഭാരനികേ
വസന്റെറുലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒരു പദതനി ആവെനിഷരനിചനിരുന.  എന്നഭാല വെയനഭാടസ്റ്റ്
കുങനിചനിറ മന്യൂസനിയലാം സഭാപനിക്കുന്ന പദതനിയുമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭായതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
മൂന്നഭാറനിവല വമഴുകു മന്യൂസനിയലാം സജതീകേരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കുവെഭാന സഭാധനിചനില.
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  പ്രസ്തുത  പദതനിയുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്ന
വെനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

      കുഞഭാലനി മരയഭാര് സഭാരകേ മന്യൂസനിയലാം
218 (1557)    ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് തുറമുഖവലാം

മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  കുഞഭാലനിമരയഭാര്  സഭാരകേ
മന്യൂസനിയത്തനിവന്റെ  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള  നനികവെദനത്തനികന്മേല
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന്ന നടപടനികേള എവന്തെലഭാവമന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കുഞഭാലനി  മരയഭാര്  സഭാരകേ വെനികേസനലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പകയഭാളനി  നഗരസഭഭാ
വചേയര്കപഴണുമഭായനി  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്  പ്രഭാരലാംഭ  ചേര്ചകേള
നടത്തുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാവത  പ്രസ്തുത  വെനികേസന  പദതനിക്കഭായനി  പുരഭാവെസ്തു,
വെനികനഭാദസഞഭാരലാം,  റവെനന്യൂ,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം  എന്നതീ  വെകുപ്പുകേളനിവല
പ്രതനിനനിധനികേവളയുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേവളയുലാം  ഉളവക്കഭാളനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  ഒരു  കയഭാഗലാം
വെനിളനിച്ചുകചേര്ത്തസ്റ്റ്  ഭഭാവെനി പരനിപഭാടനികേള ആസൂത്രണലാം വചേയണവമന്നസ്റ്റ്  പുരഭാവെസ്തു വെകുപസ്റ്റ്
ഡയറകര് സമര്പനിച ശനിപഭാര്ശ പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 
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നഭാഗകഞരനി മന

219 (1558)  ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  വപരുമ്പഭാവൂര്  ഇരനികങ്ങഭാലനിയനിവല  150  വെര്ഷത്തനിലധനികേലാം  പഴക്കമുള

നഭാഗകഞരനിമന  ചേരനിത്ര  സഭാരകേമഭായനി  നനിലനനിർത്തുന്നതനിനുലാം  മന്യൂസനിയലാം,  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്,

അകേസ്വഭാറനിയലാം  എന്നനിവെ  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമഭായുള  വപ്രഭാകപഭാസലനില  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള  എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ്റ്റ്

വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നഭാഗകഞരനി  മനവയ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ

സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം  അഭലര്തനിച്ചുവകേഭാണ്ടുലാം  വപരുമ്പഭാവൂര്  നഗരസഭ

സമര്പനിചനിട്ടുള അകപക്ഷ പുരഭാവെസ്തു വെകുപസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുനണസ്റ്റ്. 

കേഭായലാംകുളലാം കൃഷ്ണപുരലാം വകേഭാടഭാരലാം

220 (1559)   ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  കൃഷ്ണപുരലാം  വകേഭാടഭാരലാം  തനികേച്ചുലാം  ജതീര്ണഭാവെസയനിലഭായതസ്റ്റ്

ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഇവെനിടുവത്ത വകേടനിടങ്ങളുവടയുലാം  തകേര്ന്ന ചുറ്റുമതനിലുകേളുവടയുലാം

പുനരുദഭാരണലാം,  അമൂലലമഭായ പുരഭാവെസ്തുകശഖരങ്ങളുവട സലാംരക്ഷണലാം,  ആവെശലമഭായ

വവെളനിച സലാംവെനിധഭാനലാം,  പുരഭാവെസ്തുകശഖരണങ്ങവളക്കുറനിചസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുന്ന ആധുനനികേ

രതീതനിയനിലുളള  ഫലകേങ്ങള,  പുതനിയ  പരവെതഭാനനികേള,  വകേഭാടഭാരത്തനിവന്റെ  കുളലാം

വൃത്തനിയഭാക്കല,  വകേഭാടഭാരത്തനികലക്കുളള  ദൂരലാം,  സഭാനലാം  എന്നനിവെ  വവെളനിവെഭാക്കുന്ന

തരത്തനില  കദശതീയ  പഭാതയനില  ദനിശഭാസൂചേകേഫലകേങ്ങള  സഭാപനിക്കല  എന്നതീ

പ്രവെര്ത്തനികേള വചേയഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേഭായലാംകുളലാം കൃഷ്ണപുരലാം വകേഭാടഭാരത്തനിവന്റെ ഘടനഭാ സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്
സമഗമഭായ  പദതനി  വെനിഭഭാവെനലാം  വചേയ്യുകേയുലാം  ഇതനികലക്കഭായനി   2-6-2017-വല
സ.ഉ. (സഭാധ)366/2017/സഭാലാം.കേ.വെ.  നമ്പര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം 42 ലക്ഷലാം രൂപയുവട
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനി  വടണര്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതുമഭാണസ്റ്റ്.   പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനിയനില വകേടനിടങ്ങളുവടയുലാം തകേര്ന്ന ചുറ്റുമതനിലനിവന്റെയുലാം  പുനരുദഭാരണവലാം മറ്റു
പ്രവൃത്തനികേളുലാം ഉളവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഡനിജനിലറകസഷന പദതനി
221 (1560) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ്:
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്:
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) പുരഭാവെസ്തു വെകുപനില കരഖകേളുവട ഡനിജനിലറകസഷന പദതനി നടപഭാക്കനി
വെരുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയുവട ലക്ഷലങ്ങള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ്റ്റ് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ്  എവന്തെലഭാലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നടത്തുന്നവതന്നസ്റ്റ്
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനില  കരഖകേളുവട  ഡനിജനിലറകസഷന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന്നനില.  എന്നഭാല  പുരഭാകരഖഭാ  വെകുപനില  പ്രസ്തുത  പദതനി
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

        പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ ടൂറനിസലാം പദതനികേള
222 (1561) ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് തുറമുഖവലാം

മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  വസകറുമഭായനി
കയഭാജനിചസ്റ്റ്  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിലൂവട  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാവന്ന  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനില  സമര്പനിച  പദതനിയനികന്മേല
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള ലകേവക്കഭാണ്ടുവവെന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്  വസകറുമഭായനി  കയഭാജനിചസ്റ്റ്  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിവന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം
പരനിഗണനയനിലനില. 

       പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള 
223 (1562) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ  :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :
വപ്രഭാഫ  .   വകേ  .   യു  .   അരുണന  :
ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് തുറമുഖവലാം

മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുലാം

അവെവയ  ജനങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  എവന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്

ആവെനിഷരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  വെകുപനിവന്റെ  ഘടനയുലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  ശഭാസതീയമഭായ  രതീതനിയനില

പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ആയതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സമഗമഭായ  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി

ചേരനിത്രകേഭാരന്മേഭാവരയുലാം പുരഭാവെസ്തു വെനിദഗ്ദ്ധന്മേഭാവരയുലാം ഉളവപടുത്തനി ഒരു വെനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി

രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല

ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  അവെവയ  ജനങ്ങളനികലവക്കത്തനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി   വെനിവെനിധ

വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള,  സഭാലാംസഭാരനികേ  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവെയുമഭായനി

സഹകേരനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  പുരഭാവെസ്തു പ്രദര്ശനങ്ങള,  വസമനിനഭാറുകേള,  വെര്കേസ്റ്റ് കഷഭാപ്പുകേള

എന്നനിവെ സലാംഘടനിപനിച്ചുവെരുനണസ്റ്റ്.  പുരഭാവെസ്തു വെകുപനിവന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില  'കകേരള

ലപതൃകകേഭാത്സവെലാം'  ഇവക്കഭാലലാം  ഡലഹനി,  മുലാംലബ,  വകേഭാലക്കത്ത,  ബലാംഗളരു

എന്നനിവെനിടങ്ങളനില സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വെകുപനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല  ശഭാസതീയമഭായ  രതീതനിയനില

പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെയുലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിവന്റെയുലാം
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ഭഭാഗമഭായനി  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  അവെരുവട  അക്കഭാദമനികേസ്റ്റ്  കയഭാഗലതകേളക്കനുസരനിച്ചുള

പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പരനിശതീലനലാം  നലകേന്നതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആര്ക്കനികയഭാളജനിക്കല  സര്കവ്വേ  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെല,  നഭാഷണല  റനിസര്ചസ്റ്റ്  ലകബഭാറടറനി

കഫഭാര് കേളചറല കപ്രഭാപര്ടതീസസ്റ്റ്,  ലകമൗ,  നഭാഷണല മന്യൂസനിയലാം,  ഡലഹനി,  ഇന്തെലന

ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  നന്യൂമനിസഭാറനികേസ്റ്റ്  സഡതീസസ്റ്റ്,  നഭാസനികേസ്റ്റ്,  ഐ.ഐ.ടനി.  വചേലന്ന

എന്നതീ സഭാപനങ്ങളുവട സഹകേരണകത്തഭാവടയഭാണസ്റ്റ് പ്രസ്തുത പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി

സലാംഘടനിപനിക്കുവെഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

കൂടഭാവത  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിവന്റെ  സമഗമഭായ  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  ഒരു  മഭാസര്

പഭാന തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പുരഭാവെസ്തു വെകുപസ്റ്റ് ഡയറകര് കേണ്വെതീനറഭായനി വെനിവെനിധ

കമഖലകേളനില പ്രഭാവെതീണലലാം കനടനിയ വെലക്തനികേവള അലാംഗങ്ങളഭായുലാം നനിശയനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്

ഒരു വെനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുവെഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

           പഭാലലാം സലാംരക്ഷണലാം

224 (1563)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവെസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിവല  കുണമണ്കേടവെസ്റ്റ്  പഭാലലാം  വവപതൃകേ

സഭാരകേമഭായനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനു എവന്തെങനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ്  എവന്തെങനിലുലാം

നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനികന്മേലുള  നടപടനികേൾ  എവന്തെഭാവക്കവയന്നസ്റ്റ്

വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനിവല കുണമണ്കേടവെസ്റ്റ് പഭാലലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണ

നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  സലാംരക്ഷണ  കയഭാഗലമഭാവണന്നസ്റ്റ്  കബഭാദലമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില

ആയതസ്റ്റ് സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള വെകുപസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  കുണമണ്കേടവെസ്റ്റ്  പഭാലലാം  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച

വെനിഷയത്തനില   നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം   എലാം.എല.എ.  ശതീ.  ഐ.  ബനി  സതതീഷസ്റ്റ്

നലകേനിയ  കേത്തസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപസ്റ്റ്

ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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      മന്യൂസനിയങ്ങളുവട സലാംരക്ഷണവലാം പുനരുദഭാരണവലാം
225 (1564) ശതീ  .  വകേ  .  സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ്   :

ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ്   :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു   :
ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് തുറമുഖവലാം

മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  സലാംസഭാനവത്ത

മന്യൂസനിയങ്ങളുവട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി  നടപഭാക്കനിയ

പദതനികേള ഏവതലഭാമഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  ലപതൃകേ  മന്യൂസനിയങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള

പദതനി ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില  നനിലവെനില  ഏവതലഭാലാം  ജനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  ലപതൃകേ

മന്യൂസനിയങ്ങള സഭാപനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ഡനി) വെയനഭാടസ്റ്റ് കുങനിചനിറയനില പുതനിയ ലടബല വഹറനികറജസ്റ്റ് മന്യൂസനിയത്തനിവന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത മന്യൂസനിയലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനസ്റ്റ്  കശഷലാം  കഗഭാത്ര സമൂഹത്തനിവന്റെ

കേലഭാവെസ്തുക്കളുലാം  പുരഭാവെസ്തുക്കളുലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  തനിരുവെനന്തെപുരലാം

കനപനിയര് മന്യൂസനിയലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ടനി മന്യൂസനിയത്തനിവന്റെ വകേടനിടലാം

നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം രഭാജലഭാന്തെര നനിലവെഭാരത്തനില  പ്രദര്ശനങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം

പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകേനിവക്കഭാണ്ടുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള

വെനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയുവട കനതൃതസ്വത്തനില നടനവെരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ബഭാലാംഗ്ലൂര്

ആസഭാനമഭായുള  M/s.  വസന്റെര്  കഫഭാര്  വഹറനികറജസ്റ്റ്  ഇനനികഷലറതീവ്സസ്റ്റ്  എന്ന

കേമ്പനനിയുമഭായനി   ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  കേരഭാറനില  ഏര്വപടുകേയുലാം

അനുമതനി നലകുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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തനിരുവെനന്തെപുരലാം  നഭാചേനറല  ഹനിസറനി  മന്യൂസനിയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം

നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  രഭാജലഭാന്തെര  നനിലവെഭാരത്തനില  മന്യൂസനിയത്തനിവന്റെ  പ്രശസ്തനി

ഉയര്ത്തുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രദര്ശന  വെസ്തുക്കള  3 ഡനി  ഇഫകനില  പ്രദര്ശനലാം

ഒരുക്കുന്നതനിനുള  ഡയകമഭാറ  സലാംവെനിധഭാനലാം,  വകേടനിടത്തനിവന്റെ  സനിവെനില  വെര്ക്കുകേള,

ശതീതനികേരണ സലാംവെനിധഭാനലാം, ഉന്നത നനിലവെഭാരത്തനിലുള അഗനിശമന ഉപകേരണങ്ങള

സഭാപനിക്കല എന്നനിവെ നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ആര്ടസ്റ്റ്  ഗഭാലറനി  &  കൃഷ്ണ  കമകനഭാന  വകേടനിടലാം  വെളവര  പഴക്കലാം
വചേന്ന ഒന്നഭായതനിനഭാല  ടനി  മന്യൂസനിയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുരഭാവെസ്തു
വെകുപനിവന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില  പുനരുദഭാരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു. 

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷലാം  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിനസ്റ്റ്  പുനരുദഭാരണ

പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി തക്കല പത്മനഭാഭപുരലാം വകേഭാടഭാരത്തനില 52 ലക്ഷലാം രൂപയുവടയുലാം

കേഭായലാംകുളലാം  കൃഷ്ണപുരലാം  വകേഭാടഭാരത്തനില  42  ലക്ഷലാം  രൂപയുവടയുലാം  തൃപ്പൂണനിത്തുറ

പുരഭാവെസ്തു  മന്യൂസനിയത്തനില  117  ലക്ഷലാം  രൂപയുവടയുലാം  തൃശ്ശൂര്  ശക്തന  തമ്പുരഭാന

വകേഭാടഭാരത്തനില 60 ലക്ഷലാം രൂപയുവടയുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് പഴശനിരഭാജഭാ മന്യൂസനിയത്തനില

25  ലക്ഷലാം  രൂപയുവടയുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിവന്റെ   വടണര്

നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മന്യൂസനിയങ്ങള ഭനിന്നകശഷനി സമൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി&സനി)  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപനിനുകേതീഴനില  14  ജനിലകേളനിലുലാം  ജനിലഭാ  ലപതൃകേ

മന്യൂസനിയങ്ങള സഭാപനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   നനിലവെനില

തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം,  ഇടുക്കനി,  വെയനഭാടസ്റ്റ്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,

തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം  എന്നതീ  ജനിലകേളനില  മന്യൂസനിയലാം  സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള പ്രഭാരലാംഭ

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ഡനി&ഇ)  വെയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിവല  കുങനിചനിറയനില  മന്യൂസനിയവലാം  മൃഗശഭാലയുലാം

വെകുപനിനുകേതീഴനില  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിവെരുന്ന  വമഭാലബല  വഹറനികറജസ്റ്റ്

മന്യൂസനിയത്തനിവന്റെ  80  ശതമഭാനലാം  കജഭാലനികേളുലാം  പൂര്ത്തനികേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  ടനി

മന്യൂസനിയത്തനില ഇനനി അടുത്ത ഘടമഭായനി പ്രദര്ശന സലാംവെനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്നതുമഭായനി

ബനവപടസ്റ്റ് ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് കനഭാഡല ഏജനസനിയഭായ

തനിരുവെനന്തെപുരത്തുള  M/s.  കകേരളലാം  വഹറനികറജസ്റ്റ്  മന്യൂസനിയത്തനിവന

ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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വെയനഭാടസ്റ്റ് കുങനിചനിറ മന്യൂസനിയലാം 

പൂര്ത്തനിയഭായനിവെരുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  പ്രദര്ശനലാം  സജമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ

കേലഭാവെസ്തുക്കളുലാം  പുരഭാവെസ്തുക്കളുലാം  കഗഭാത്രസമൂഹത്തനിലനനിനലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്

പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മലയഭാളലാം സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനിലനനിനലാം സലാംസഭാര ലപതൃകേ

പഠന കകേഭാഴസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ മൂന്നസ്റ്റ് പനി.ജനി. വെനിദലഭാര്തനികേളുവട കസവെനലാം സര്ക്കഭാര്

അനുമതനികയഭാടുകൂടനി ലഭലമഭാക്കനി പ്രദര്ശന വെസ്തുക്കള കശഖരനിച്ചുവെരുനണസ്റ്റ്. 

 വപനഷന വെനിതരണലാം

226 (1565) ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  വപനഷനകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  എലഭാ  മഭാസവലാം  അഞഭാലാം
തതീയതനിക്കസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  വപനഷന  വെനിതരണലാം  വചേയണവമന്നസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
മനുഷലഭാവെകേഭാശകേമ്മേതീഷന ഉത്തരവെഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
വപനഷനകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഏവതങനിലുലാം  മഭാസലാം  കൃതലമഭായനി  വപനഷന  നലകുവെഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  നനിലവെനില എത്ര മഭാസവത്ത വപനഷനകുടനിശനികേ നലഭാനുവണന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  വപനഷനകേഭാരുവട  ദുരനിതത്തനിനസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  എവന്തെങനിലുലാം  കനിയഭാത്മകേമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാവയന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) രണ്ടുമഭാസവത്ത മുഴുവെന വപനഷനുലാം ഒരു മഭാസവത്ത പകുതനി തുകേയുലാം ഒരു
മഭാസവത്ത പതനിനഭായനിരലാം രൂപയ്ക്കുമുകേളനില വപനഷന വെഭാങ്ങുന്നവെരുവട പതനിനഭായനിരലാം
രൂപയ്ക്കുകമലുള തുകേയുലാം നലകേഭാനുണസ്റ്റ്.

(സനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  പുനരുദഭാരണലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  വകേ.എസസ്റ്റ്.
ആര്.ടനി.സനി  നനിലവെനില എടുത്തനിട്ടുള  കുറഞകേഭാല തനിരനിചടവെസ്റ്റ്  ലദര്ഘലമുളതുലാം
പലനിശ  കൂടനിയതുമഭായ  വെഭായ്പകേള  ബഭാങ്കുകേളുവട  കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനികലക്കസ്റ്റ്
മഭാറ്റുന്നതനിനഭായുള  കജഭാലനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നകതഭാവട  വെഭായ്പ  തനിരനിചടവെനിനത്തനില  45  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം
പ്രതനിമഭാസലാം ലഭാഭനിക്കുവെഭാന കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ധനകേഭാരല പുനനഃസലാംഘടന
യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നകതഭാവട  വപനഷന  മുടങ്ങഭാവത  നലകേഭാന  കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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      സുശതീലഖന്ന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
227  (1566)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  നവെതീകേരണത്തനിനഭായുളള  സുശതീലഖന്ന

റനികപഭാര്ടനിവന്റെ പ്രധഭാന വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  സുശതീലഖന്ന  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കനി

തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ശനിപഭാർശകേളനികന്മേൽ  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള

എവന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ) സുശതീല ഖന്ന കേമ്മേനിറനിയുവട അന്തെനിമ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിടനില.

 എന്നഭാല കകേഭാര്പകറഷവന്റെ പുനരുദഭാരണവമഭായനി ബനവപടസ്റ്റ് പ്രഭാഥമനികേമഭായ

ചേനില  ശനിപഭാര്ശകേള  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.വയ  മൂന്നസ്റ്റ്

കമഖലകേളഭായനി  തനിരനിക്കുകേ,  വപ്രഭാഫഷണലുകേവള  നനിയമനിക്കുകേ,  വെര്കേസ്റ്റ് കഷഭാപ്പുകേള

ആധുനനികേവെലക്കരനിക്കുകേ,  വെര്കേസ്റ്റ് കഷഭാപ്പുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ,

ബസസ്റ്റ്  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ടയര്  റതീകടഡനിലാംഗസ്റ്റ്,  എഞനിന  റതീ  കേണതീഷനനിലാംഗസ്റ്റ്,

വെഭാഹന ഉപകയഭാഗ നനിരക്കസ്റ്റ്,  ഇനന ഉപകയഭാഗ ക്ഷമത (KM/L) എന്നനിവെ കദശതീയ

ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ്   എത്തനിക്കുകേ,  സര്വ്വേതീസുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുകേ,

വഷഡന്യൂള  പുനനഃകമതീകേരണലാം,  ഫകനി  വഫയര്  കററസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവെ  നടപനിലഭാക്കുകേ,

വപനഷന ആനുകൂലലങ്ങള നലകേന്നതനിനഭായനി  വപനഷന ഫണസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,

ജതീവെനക്കഭാവര ശഭാസതീയമഭായനി വെനിനലസനിക്കുകേയുലാം ഡന്യൂടനി പഭാകറണ് പരനിഷരനിക്കുകേയുലാം

വചേയ്യുകേ,  ബസസ്റ്റ്-സഭാഫസ്റ്റ്  അനുപഭാതലാം  നനിലവെനിലുള  8.7-ല  നനിനലാം  കദശതീയ

ശരഭാശരനിയഭായ  5.5 വനക്കഭാള  വമചവപടുത്തനി  5  എന്ന  ലക്ഷലത്തനിവലത്തനിക്കുകേ,

പുതനിയ  ഡന്യൂടനി  പരനിഷരണലാം  നടത്തുകേ  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങള  വപ്രഭാഫ.  സുശതീല

ഖന്നയുവട പ്രഭാഥമനികേ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലവപടുന. 

(ബനി)  വെര്കേസ്റ്റ് കഷഭാപ്പുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം

ആധുനനികേവെലക്കരനിക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത ടയര്

റതീ-വടയനിഡനിലാംഗസ്റ്റ്,  എഞനിന റതീകേണനിഷനനിലാംഗസ്റ്റ്,  വെഭാഹന ഉപകയഭാഗ നനിരക്കസ്റ്റ്,  ഇനന

ഉപകയഭാഗക്ഷമത  എന്നനിവെ  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള
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പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവെരുന.  ഇനന  ഉപകയഭാഗക്ഷമത  കദശതീയ

ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ് ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ജതീവെനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് പ്രകചേഭാദനലാം എന്ന നനിലയനില

ഇനവസന്റെതീവെസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.  കൂടഭാവത  ശനിപഭാര്ശകേളുവട

അടനിസഭാനത്തനില  ജതീവെനക്കഭാരുവട  ശഭാസതീയമഭായ  വെനിനലഭാസവലാം  ബസസ്റ്റ്  സഭാഫസ്റ്റ്

അനുപഭാതലാം  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയഭായ  5.5  കലക്കസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉതകുന്ന

രതീതനിയനില കമതീകേരണങ്ങള നടത്തുകേയുലാം ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ് പരനിഷരണലാം നടപനില

വെരുത്തുകേയുലാം  വചേയ്യുകേയുണഭായനി.  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  ഓപകറഷന  കേഭാരലക്ഷമ

മഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വെരുമഭാന  വെര്ദനവെനിനുതകുന്ന  രതീതനിയനില  വഷഡന്യൂള

കമതീകേരണവലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാവത വകേ.എസസ്റ്റ്. ആര്.ടനി.സനി.യുവട മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ്

വപ്രഭാഫഷണലലസസ്റ്റ്  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  IIM/കദശതീയതലത്തനില   പ്രശസ്തനിയുള

സഭാപനങ്ങളനില  പഠനിചതുലാം  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനിവല  വെലനിയ  സഭാപനങ്ങളനില

പ്രവൃത്തനി  പരനിചേയമുളവെരുമഭായ  2  ജനറല  മഭാകനജര്,  3  വഡപന്യൂടനി  ജനറല

മഭാകനജര്, 5 ചേഭാര്കടഡസ്റ്റ്/കകേഭാസസ്റ്റ് അക്കമൗണന്റെസ്റ്റ് എന്നനിവെവര കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില

നനിയമനിക്കുവെഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുലാം വചേയ്യുന. 

     കേണകര് തസ്തനികേയനികലക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം

228 (1567)   ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുല :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞവെര്ഷലാം ഡനിസലാംബറനില കേണകര് തസ്തനികേയനികലക്കസ്റ്റ് അലഡസ്വസസ്റ്റ്

വമകമ്മേഭാ കേനിടനിയ  4051  കപര്ക്കസ്റ്റ്  വകേ.  എസസ്റ്റ്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  ഇതുവെവര നനിയമനലാം

നലകേഭാത്ത സഭാഹചേരലമുകണഭാ;

(ബനി)  അലഡസ്വസസ്റ്റ്  വമകമ്മേഭാ  നലനി  മൂനമഭാസലാം  കേഴനിഞനിട്ടുലാം  നനിയമനലാം

നൽകേഭാത്ത വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട നടപടനി ചേടത്തനിനസ്റ്റ് വെനിരുദമഭാകണഭാവയന്നസ്റ്റ്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിയനണലാം  നനിലനനിലക്കുന്ന  ഇകപഭാഴവത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില  വകേ.

എസസ്റ്റ്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  2800  ഒഴനിവകേള  കൂടനി  പനി.  എസസ്റ്റ്.  സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

വചേയുകേയുണഭാകയഭാ; ഇതു സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  അയചകശഷവലാം

വെനിവെനിധഘടങ്ങളനിലഭായനി നനിരവെധനി തഭാലക്കഭാലനികേ ജതീവെനക്കഭാവര വകേ.എസസ്റ്റ്. ആര്. ടനി.

സനി. യനില സനിരവപടുത്തുകേയുണഭാകയഭാ; ഇതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലവെനില  കകേഭാര്പകറഷന  അകങ്ങയറലാം  കേടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനിയനിലവപടസ്റ്റ് ഉഴലുകേയഭാണസ്റ്റ്.  വെരവലാം വചേലവലാം തമ്മേനില 140 കകേഭാടനികയഭാളലാം
രൂപയുവട  അന്തെരമുണസ്റ്റ്.  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ശമ്പളവലാം  വെനിരമനിച  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
വപനഷനുലാം  മറസ്റ്റ്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  കൃതലമഭായനി  നലകേഭാന  സഭാധനിക്കുന്നനില.   ഈ
പ്രതനിസനനി ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് കകേരള സര്ക്കഭാര് വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട സമഗ
പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് റനിടകയര്ഡസ്റ്റ്
വപ്രഭാഫസര് സുശതീല ഖന്നവയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  സൂക്ഷ്മമഭായ വെനിശകേലനത്തനില
ഇന്തെലയനിവല  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിവല  RTC-കേവള  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിവല  ബസസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  അനുപഭാതലാം  വെളവര
കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ്  എത്തനിചഭാല  മഭാത്രകമ
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  സഭാന്നനിദലവലാം  നനിലനനിലപ്പുലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.  കദശതീയ ശരഭാശരനി 5.5 ആണസ്റ്റ്. ടനി കദശതീയ ശരഭാശരനിക്കസ്റ്റ് ഒപമഭായനി
കകേഭാര്പകറഷനനിവല  ബസസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  അനുപഭാതലാം  കമതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള
നനിലവെനിലുള ജതീവെനക്കഭാര്തവന്ന അധനികേമഭാണസ്റ്റ്. ഈ സഭാഹചേരലത്തനില നനിലവെനിലുള
ജതീവെനക്കഭാവര  പനിരനിച്ചുവെനിടഭാവത  സര്വ്വേതീസനിവന്റെ  എണലാം  വെര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല  വപ്രഭാഫ. സുശതീല ഖന്നയുവട അന്തെനിമ റനികപഭാര്ടനിനസ്റ്റ്
വെനികധയമഭായനി പുതനിയ ജതീവെനക്കഭാവര നനിയമനിക്കുന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ബഹു.  കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനിയുവട  30-1-2016-വല  W.P(c)  No.
38994/2016  നമ്പര്  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവെനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  വകേ.എസസ്റ്റ്.
ആര്.ടനി.സനി.  കേണകര്  കഗഡസ്റ്റ്-II  തസ്തനികേയനിവല  2500  ഒഴനിവകേള
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  (Provisional)  കകേരള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  14-7-2017-ല
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടനി.   W.P(C)  യുവട  അന്തെനിമ  വെനിധനിക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി
മഭാത്രകമ  ഒഴനിവകേളനികലക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന  പഭാടുള  എന്ന
നനിബനനകയഭാവടയഭാണസ്റ്റ്  ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് വചേയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്. 

(ഡനി) 31-12-2016-ല  4051  കപര്ക്കസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  കേണകര് തസ്തനികേയനില
നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  31-12-2016-നുകശഷലാം  കേണകര്
തസ്തനികേയനിലവപട  2  തഭാലക്കഭാലനികേ  ജതീവെനക്കഭാവര  വകേ.  എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില
കകേഭാടതനി  വെനിധനിയുവട  അടനിസഭാനത്തനില   സനിരവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇവെവര
സനിരവപടുത്തനിയതസ്റ്റ്  10  വെര്ഷലാം  സര്വ്വേതീസുള  തഭാലക്കഭാലനികേ  ജതീവെനക്കഭാവര
സനിരവപടുത്തുന്നതനിനുള  22-12-2011-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ്റ്റ്
GO(MS)No.78/2011/TRAN  അടനിസഭാനത്തനില  കനടനിയ ബഹു. ലഹകക്കഭാടതനി
വെനിധനിയുവട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.
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    വപനഷന കുടനിശ നികേ

229  (1568)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആർ.ടനി.സനി.,  എത്ര  മഭാസവത്ത  വപനഷന  കുടനിശനികേ
നല്കുവെഭാനുവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വപനഷന കുടനിശനികേ പൂർണമഭായുലാം എന വകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനഭാകുവമന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  വപനഷന  കൃതലമഭായനി  നലകുന്നതനിനുകവെണ  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  രണസ്റ്റ്  മഭാസവത്ത മുഴുവെന വപനഷനുലാം ഒരു മഭാസവത്ത പകുതനിയുലാം  ഒരു
മഭാസവത്ത പതനിനഭായനിരലാം രൂപയ്ക്കുസ്റ്റ് മുകേളനില വപനഷന വെഭാങ്ങുന്നവെരുവട പതനിനഭായനിരലാം
രൂപയസ്റ്റ് കമലുള തുകേയുലാം നലകുവെഭാനുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട ശരഭാശരനി പ്രതനിമഭാസ വെരുമഭാനലാം 170
കകേഭാടനി രൂപയുലാം ശരഭാശരനി വചേലവെസ്റ്റ്  310  കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണസ്റ്റ്.  പ്രതനിമഭാസ ശമ്പളവലാം
കവെതനവലാം  വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  86  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം   ഡതീസല വചേലവെസ്റ്റ്
ഇനത്തനില  90  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  വെഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവെനിനസ്റ്റ്  87  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
ആവെശലമഭാണസ്റ്റ്.   പ്രതനിമഭാസലാം വെരുമഭാനത്തനിലനനിനലാം ടനി  വചേലവകേളക്കുകപഭാലുമുള
തുകേ  കേവണത്തഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  സനിതനിയഭാണസ്റ്റ്  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്ടനി.സനി-ക്കുളതസ്റ്റ്.
മൂനമഭാസവത്ത  വപനഷന   കുടനിശനികേയുള  സഭാഹചേരലവലാം  അതുമൂലലാം  അവെര്
അനുഭവെനിക്കുന്ന  ബുദനിമുട്ടുലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  ശമങ്ങള  യുദകേഭാല
അടനിസഭാനത്തനില   നടത്തനിവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  വെരവലാം  വചേലവലാം  തമ്മേനില
വപഭാരുത്തവപടഭാനഭാവെഭാത്ത  ഗുരുതരമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിമൂലമഭാണസ്റ്റ്
വപനഷന  മുടങ്ങനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   വപനഷന  കുടനിശനികേ  പൂര്ണമഭായുലാം  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുവെഭാന   ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനിലനനിന്നസ്റ്റ്  കുറഞ  പലനിശയുലാം  ലദര്ഘലവലാം
കൂടനിയ തനിരനിചടവെസ്റ്റ് കേഭാലഭാവെധനിയുമുള വെഭായ്പ തരപടുത്തുവെഭാന വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
ശമനിച്ചുവെരുന.  ധനകേഭാരല പുനനഃസലാംഘടന  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നകതഭാവട വപനഷന
കുടനിശനികേ പൂര്ണമഭായുലാം വെനിതരണലാം വചേയഭാന കേഴനിയുവമന്നഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

 ആസ്തനി ബഭാദലതകേള
230  (1569) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി .-യുവട ആസ്തനി ബഭാദലതകേള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

31-03-2017-ല  അവെസഭാനനിച  വെര്ഷത്തനിവല  തഭാലക്കഭാലനികേ  കേണക്കസ്റ്റ്
അനുസരനിച്ചുള ആസ്തനി ബഭാദലതകേള തഭാവഴപറയുന:

   ആസ്തനികേള

വെസ്തുക്കള -  22.78 കകേഭാടനി രൂപ

വകേടനിടങ്ങള - 183.19 കകേഭാടനി രൂപ

വെഭാഹനങ്ങള - 830.80 കകേഭാടനി രൂപ

മറസ്റ്റ് ആസ്തനികേള - 247.85 കകേഭാടനി രൂപ

ആവകേ ആസ്തനി -      1284.62 കകേഭാടനി രൂപ 

ബഭാദലതകേള

സര്ക്കഭാരനിലനനിനള വെഭായ്പ - 1876.32 കകേഭാടനി രൂപ

മറസ്റ്റ് ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം ലഭനിച വെഭായ്പ  - 2844.03 കകേഭാടനി രൂപ 

ഇനനലാം, വസയര് പഭാര്ട്സസ്റ്റ് എന്നതീ ഇനങ്ങളനിലുള 

ബഭാദലതകേളുലാം മറസ്റ്റ് ബഭാദലതകേളുലാം  - 2998.04 കകേഭാടനി രൂപ 

ആവകേ ബഭാദലത       - 7718.39 കകേഭാടനി രൂപ

വകേ. എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി .സനി.-യനിവല തസ്തനികേകേള

231 (1570)    ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-  യനില  പുതുതഭായനി  സൃഷനിച  ഉയര്ന്ന
തസ്തനികേകേളുവട വെനിശദ വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആയതനികലക്കുളള നനിയമന രതീതനി വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില  നനിലവെനിലുളള  ജതീവെനക്കഭാരുവട
ഡന്യൂടനിസമയലാം വവെടനിക്കുറച നടപടനികേള എവന്തെലഭാവമന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതുമൂലലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  ഉണഭാകുന്ന  നഷലാം  എത്രവയന്നസ്റ്റ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില  നനിയമനത്തനിനുള  ഉയര്ന്ന

തസ്തനികേകേള ഒനലാംതവന്ന പുതുതഭായനി സൃഷനിചനിടനില. 

എന്നഭാല  7-7-2017-വല  G.O.(Rt)No.  329/2017/Tran.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  മഭാകനജര്  (ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  &അഡനിനനികസഷന),  ജനറല മഭാകനജര്

(വടകനിക്കല),  വഡപന്യൂടനി  ജനറല  മഭാകനജര്  (ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  &അഡനിനനികസഷന)

വഡപന്യൂടനി  ജനറല  മഭാകനജര്  (ഓപകറഷനസസ്റ്റ്),  വഡപന്യൂടനി  ജനറല  മഭാകനജര്

(വടകനിക്കല) എന്നതീ തസ്തനികേകേളനികലക്കസ്റ്റ് ഓകരഭാനവെതീതവലാം ചേഭാര്കടഡസ്റ്റ് അക്കമൗണന്റെസ്റ്റ്/

കകേഭാസസ്റ്റ് അക്കമൗണന്റെസ്റ്റ് തസ്തനികേയനികലക്കസ്റ്റ് അഞസ്റ്റ് എണവലാം കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില

നനിയമനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.ടനി നനിയമനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനഭായനി

സര്ക്കഭാര്  ഒരു  വതരവഞടുപസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കയഭാഗലരഭായ

ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനിലനനിനലാം അകപക്ഷകേള ക്ഷണനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ് പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലുലാം

സര്ക്കഭാരനിവന്റെയുലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവടയുലാം  ഔകദലഭാഗനികേ

വവെബസ്റ്റ് ലസറ്റുകേളനിലുലാം  പരസലലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലഭലമഭായ

അകപക്ഷകേളനിലനനിനലാം  കയഭാഗലരഭായ ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള വതരവഞടുപസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി

അഭനിമുഖലാം നടത്തനി നനിയമനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

(സനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  മുഴുവെന  വഷഡന്യൂളുകേളുവടയുലാം  ഡന്യൂടനി

പഭാകറണ്  ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വഷഡന്യൂളുകേള  ശഭാസതീയമഭായനി  പരനിഷരനിചസ്റ്റ്

ജതീവെനക്കഭാരുവട  വെനിഭവെകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗവപടുത്തുന്നതനിനുലാംകവെണനി

നനിരവെധനി  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കേനികലഭാമതീററനില  അധനിഷനിതമഭായ

നനിലവെനിലുള  ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ്  സമ്പ്രദഭായലാം  പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  ഓടുന്ന  സമയത്തനിനസ്റ്റ്

ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ഡന്യൂടനി  നനിശയനിചസ്റ്റ്  പരഭാതനിക്കനിടയഭാക്കഭാത്ത  വെനിധത്തനില

തുലലനനിതനി ഉറപഭാക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണസ്റ്റ് ഡന്യൂടനി പഭാകറണ് ഏകേതീകേരണലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ഡന്യൂടനി  ഏകേതീകേരണലാം സലാംബനനിച നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.

ആയതനിനഭാല ലഭാഭനഷങ്ങള സലാംബനനിച കേണക്കുകേള കകഭാഡതീകേരനിചനിടനില. 
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        കേമ്പന്യൂടര്വെലക്കരണ പദതനി

232 (1571) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  :
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം  :

ശതീ  .    വെനി  .    ഡനി  .  സതതീശന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  കേമ്പന്യൂടര്വെലക്കരണ  പദതനി  ഏതസ്റ്റ്

ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  ഏജനസനിയഭായ  വസനടല  ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ്  കഫഭാര്  കറഭാഡസ്റ്റ്

ടഭാനകസഭാര്ടനിവന  കേമ്പന്യൂടര്വെലക്കരണപദതനിയനില  നനിനലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങനിൽ ആയതനിനുള കേഭാരണവമന്തെഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-വല  ഏതസ്റ്റ്  വെനിഭഭാഗത്തനിനഭാണസ്റ്റ്

കേമ്പന്യൂടര്വെലക്കരണത്തനിവന്റെ  ചുമതല;നനിലവെനില  ഈ  വെനിഭഭാഗത്തനില

പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നവെരുവട അടനിസഭാനകയഭാഗലതവയന്തെഭാണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  എത്ര തുകേയഭാണസ്റ്റ്  കേമ്പന്യൂടര്വെലക്കരണത്തനിനസ്റ്റ്  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില  കേമ്പന്യൂടര്വെലക്കരണ  പദതനിയുമഭായനി

ബനവപടസ്റ്റ്  ITS  (Intelligent  Transport  System)  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനഭായനി

സര്ക്കഭാര്  ചേര്ചകേള  നടത്തുകേയുലാം  അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില   സര്ക്കഭാര്

അലാംഗതീകൃത  TSP-കേളനിലനനിനലാം   പദതനികേള  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയനിരുന.

നനിലവെനില മൂന  TSP-കേളനിലനനിനലാം ലഭലമഭായ പദതനികേള വെനിലയനിരുത്തനിവെരുന. 

(ബനി)  ഇല.  CIRTകേമ്പന്യൂടര്വെലക്കരണ  പദതനികേള  നടത്തുന്നതഭായനി

ശദയനിലവപടനിടനില. 

(സനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  മനിനനിസതീരനിയല  വെനിഭഭാഗത്തനിനഭാണസ്റ്റ്

കേമ്പന്യൂടര്വെലക്കരണത്തനിവന്റെ  ചുമതല.  PGDCA  അടനിസഭാന  കയഭാഗലത
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യുളവെവരയുലാം  മനിനനിസതീരനിയല  വെനിഭഭാഗത്തനിലുള  ജതീവെനക്കഭാരനില  കേമ്പന്യൂടറനില

പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പരനിജഭാനമുളവെവരയുമഭാണസ്റ്റ്  ഈ  വെനിഭഭാഗത്തനികലക്കസ്റ്റ്

പരനിഗണനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 

(ഡനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില പഭാന ഫണനിലനനിനലാം  11  കകേഭാടനി
രൂപ  അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18-ല  4.50  കകേഭാടനി  രൂപ  കേമ്പന്യൂടര്വെലക്ക
രണത്തനിനഭായനി വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സനിലാംഗനിള ഡന്യൂടനി സലാംവെനിധഭാനലാം

233 (1572) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്   :
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .  ബലറഭാലാം   :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന   :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  കേണകര്മഭാര്ക്കുലാം,  ലഡവെര്മഭാര്ക്കുലാം  2017
ജൂണ് 15 മുതല സനിലാംഗനിള ഡന്യൂടനി സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ കമതീകേരണലാം ഏര്വപടുത്തനിയതുമൂലലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട
ദനിവെസവെരുമഭാനത്തനില വെര്ദനവെസ്റ്റ് വെന്നനിട്ടുകണഭാ; എങനില വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സുശതീല ഖന്ന റനികപഭാര്ടനിവല ശനിപഭാര്ശകേളുവട അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ
പ്രസ്തുത ഡന്യൂടനി പരനിഷ്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ഇതു  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇവലങനില എന്തു വകേഭാണഭാവണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  മുഴുവെന  വഷഡന്യൂളുകേളുവടയുലാം  ഡന്യൂടനി
പഭാകറണ്  ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വഷഡന്യൂളുകേള  ശഭാസതീയമഭായനി  പരനിഷരനിചസ്റ്റ്
ജതീവെനക്കഭാരുവട  വെനിഭവെകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗവപടുത്തുന്നതനിനുലാംകവെണനി
നനിരവെധനി  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേനികലഭാമതീററനില  അധനിഷനിതമഭായ
നനിലവെനിലുള  ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ്  സമ്പ്രദഭായലാം  പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  ഓടുന്ന  സമയത്തനിനസ്റ്റ്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി   ഡന്യൂടനി  നനിശയനിചസ്റ്റ്  പരഭാതനിക്കനിടയഭാക്കഭാത്ത  വെനിധത്തനില
തുലലനതീതനി ഉറപഭാക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണസ്റ്റ് ഡന്യൂടനി പഭാകറണ് ഏകേതീകേരണലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  
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(ബനി)  ഡന്യൂടനി  പുനനഃകമതീകേരണലാം  സലാംബനനിച  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  വെരുമഭാന  വെര്ദനവെസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  കേണക്കുകേള
കകഭാഡതീകേരനിചനിടനില. 

(സനി)  കേടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.വയ  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി   വപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്ന
നനിര്കദ്ദേശനിച  പ്രഭാഥമനികേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില  ഒന്നഭാണസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാവര  ശഭാസതീയമഭായനി
വെനിനലസനിക്കുകേയുലാം  ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ്  പരനിഷരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുകേ  എന്നതസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത
ബസസ്റ്റ്,  സഭാഫസ്റ്റ്  അനുപഭാതലാം  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയഭായ  5.5-വനക്കഭാള
വമചവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  16  മണനിക്കൂറനിനസ്റ്റ്  2  ഡന്യൂടനി  നനിര്ണയനിക്കുന്ന  തരത്തനിലുള
ഡബനിള ഡന്യൂടനി സമ്പ്രദഭായലാം നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനുലാം ശനിപഭാര്ശ വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  അലാംഗതീകൃത  രജനികസഡസ്റ്റ്  വതഭാഴനിലഭാളനി
സലാംഘടനഭാ  കനതഭാക്കളുലാം   മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ്  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  1-4-2017-ല
ബഹു. മുഖലമനനിയുവട അദലക്ഷതയനില കയഭാഗലാം കചേരുകേയുലാം  റനിടകയര്ഡസ്റ്റ് വപ്രഭാഫ.
സുശതീല ഖന്ന സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ് സമര്പനിച ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല ചേര്ച നടത്തുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത, ഡന്യൂടനി പഭാകറണ് ഏകേതീകേരണലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് 28-4-2017-നസ്റ്റ്
വചേയര്മഭാന  &  മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറകര് അലാംഗതീകൃത വതഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേളുവട
പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വതഭാഴനിലഭാളനി
നനിയമത്തനിവല  വെലവെസകേളക്കനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്  ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ്  ഏകേതീകേരണലാം
സലാംബനനിച  നടപടനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതസ്റ്റ്.  എലഭാ  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുമഭായുലാം
കനരനിടസ്റ്റ്  ചേര്ച  വചേയണവമന്നതസ്റ്റ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.   എന്നഭാല  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്
വചേയര്മഭാന  &  മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറകര്  എലഭാ  വതഭാഴനിലഭാളനികേകളഭാടുലാം  കനരനിടസ്റ്റ്
അഭലര്തന  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഡന്യൂടനി  പഭാകറണനില  നടത്തനിയ  മഭാറങ്ങളുമഭായനി
ബനവപടസ്റ്റ്  2-5-2017-ല ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനിയുവട അദലക്ഷതയനില അലാംഗതീകൃത
വതഭാഴനിലഭാളനി സലാംഘടനഭാ കനതഭാക്കളുമഭായുലാം മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ് പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം ചേര്ച
നടത്തുകേയുണഭായനി.

     പുതനിയ ബസുകേള
234 (1573)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.- യസ്റ്റ്
എത്ര പുതനിയ ബസുകേള വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  ബസുകേള  വചേയനിസസ്റ്റ്  വെഭാങ്ങനി  കബഭാഡനി  വചേയസ്റ്റ്
ഇറക്കുകേയഭായനിരുകന്നഭാ;  എങനില ഇതനിനസ്റ്റ് ഓകരഭാന്നനിനുലാം  (വചേയനിസനിനുലാം കബഭാഡനിക്കുലാം )
വചേലവെഭായ തുകേ എത്രവയന്നസ്റ്റ് പ്രകതലകേലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  കബഭാഡനി  ഉളവപവടയഭാകണഭാ  ബസുകേള  വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;  എങനില
ഇതനിവന്റെ വെനിലയുലാം വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  നഷത്തനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം
കേടലാം എടുത്തസ്റ്റ് പുതനിയ ബസുസ്റ്റ് വെഭാങ്ങുന്നതനിവന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-  യസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  ഡനികപഭായനിലുലാം  എത്ര  ബസുകേള
വെതീതമുവണന്നസ്റ്റ്  ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ്  വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;  ഇതനില ഓടുന്ന ബസുകേള എത്ര;
കേടപ്പുറത്തസ്റ്റ്  ഡനികപഭായനില  കേനിടക്കുന്ന  ബസുകേള  എത്ര  എന്നനിവെ  ഇനലാം  തനിരനിചസ്റ്റ്
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  വസയര്  പഭാര്ട്സസ്റ്റ്  ഇലഭാവത  കേടപ്പുറത്തസ്റ്റ്  ഇരനിയ്ക്കുന്ന  ബസുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കഭാന തയഭാറഭാകേഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ജനി) കകേരളത്തനിലഭാകേമഭാനലാം വസയര് പഭാര്ട്സുലാം ടയറുകേളുലാം ഇലഭാവത കേനിടക്കുന്ന
ബസുകേള  നന്നഭാക്കനി  നനിരത്തനില  ഇറക്കഭാന  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  വചേലവെസ്റ്റ്
വെരുവമന്നസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
ഒരു സനി.എന.ജനി. ബസസ്റ്റ് M/s. Ashok Leyland Ltd.-ലനനിനലാം വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) അല.  പുതനിയതഭായനി കബഭാഡനി ഉളവപവടയുള ബസഭാണസ്റ്റ് വെഭാങ്ങനിയതസ്റ്റ്.

(സനി)  കബഭാഡനി ഉളവപവടയഭാണസ്റ്റ്  പുതനിയ ബസസ്റ്റ് വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 

നനികുതനി  അടക്കലാം  ₹24,51,327  (ഇരുപത്തനിനഭാലസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി
അനപത്തനിവയഭാന്നഭായനിരത്തനി  മൂന്നൂറനി  ഇരുപത്തനി  ഏഴസ്റ്റ്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപയഭാണസ്റ്റ്
വെനിതരണ ഉത്തരവെസ്റ്റ് നലകേനി വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  കകേരളഭാ കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഫഭാസസ്റ്റ് പഭാസഞര്,  സൂപര്
ഫഭാസസ്റ്റ്,  എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ്,  സുപര്  ഡതീലകസ്റ്റ്,  എ.സനി.  എന്നതീ  അപര്  കഭാസസ്റ്റ്  ബസുകേള
അഞ്ചുവെരഷലാംവെവര മഭാത്രവലാം ഒരു വെഭാഹനലാം കസജസ്റ്റ് കേഭാരനികയജഭായനി 15 വെര്ഷലാംവെവരയുലാം
മഭാത്രകമ  ഓടനിക്കുവെഭാന കേഴനിയൂ.  ഇപ്രകേഭാരലാം  അഞ്ചുവെര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന അപര്
കഭാസസ്റ്റ്  ബസുകേളുലാം  15  വെര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന ഓര്ഡനിനറനി  ബസുകേളുലാം  പുതനിയ
ബസുകേള വെഭാങ്ങനിയഭാണസ്റ്റ് മഭാറ്റുന്നതസ്റ്റ്. കൂടഭാവത പുതനിയ സര്വ്വേതീസുകേള  തുടങ്ങുന്നതനിനുലാം
വെഭാഹനങ്ങള വെഭാങ്ങനിയഭാല മഭാത്രകമ കേഴനിയൂ.

(ഇ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  ഡനികപഭായനിലുമുള  ബസുകേള,
ഓഫസ്റ്റ്-കറഭാഡസ്റ്റ്  ബസുകേള  എന്നനിവെയുവട  ജനില  തനിരനിച്ചുള  പടനികേ  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 329

(എഫസ്റ്റ്)  സനി.എഫസ്റ്റ്.  വെര്ക്കുകേള,  ആകനിഡന്റെസ്റ്റ്  റനിപയര്,  പ്രനിവെന്റെതീവെസ്റ്റ്
വമയനിന്റെനനസസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  റനിപയര്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  ബസുകേള
നനിരത്തനിലനനിന്നസ്റ്റ് പനിനവെലനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  മുനഗണനഭാകമത്തനില വസയര് പഭാര്ട്സുകേള
ലഭലമഭാക്കനി പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുനണസ്റ്റ്. 

(ജനി) 8.56 കകേഭാടനി രൂപയുവട വസയര് പഭാര്ട്സുകേള കവെണനിവെരുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

      റനിസര്വെസ്റ്റ് കേണകര് തസ്തനികേയനിവല നനിയമനലാം
235 (1574)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  റനിസര്വെസ്റ്റ്  കേണകര്  തസ്തനികേയനികലക്കസ്റ്റ്  എത്ര
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  അലഡസ്വസസ്റ്റ്  വമവമ്മേഭാ  നലകേനിയനിട്ടുവണനലാം
എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് എനലാം വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ബനി)  അലഡസ്വസസ്റ്റ്  വമവമ്മേഭാ  ലഭനിച  എലഭാവെര്ക്കുലാം  നനിയമനലാം
നല്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-12-2016-വല  KLRV(2)/2240/2010  പ്രകേഭാരലാം  കേണകര്
തസ്തനികേയനില  ഉളവപട  4051  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത നനിയമന ശനിപഭാര്ശയനില ഉളവപടനിട്ടുള ആര്ക്കസ്റ്റ്
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. നനിയമന ഉത്തരവെസ്റ്റ് നലകേനിയനിടനില. 

(ബനി) വപ്രഭാഫ. സുശതീല ഖന്നയുവട പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജുമഭായനി ബനവപടസ്റ്റ്
നനിലവെനില  കകേഭാര്പകറഷനനിവല  ഡന്യൂടനികേള  പുനനഃകമതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം
ഒഴനിവകേളക്കസ്റ്റ് സഭാദലതയുവണങനില നനിയമനലാം നലകുന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

  ബസ്സുകേളനിവല പരസലലാം
236  (1575)   ശതീ  .    എലകദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിളനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഒന്നഭാലാം വെഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷങ്ങളുവട ഭഭാഗമഭായനി
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനില നമുക്കസ്റ്റ് ഒന്നനിചസ്റ്റ് മുകന്നറഭാലാം,  സര്ക്കഭാര് ഒപമുണസ്റ്റ്
എന്ന പരസലലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എത്ര കേഭാലകത്തക്കഭാണസ്റ്റ് പ്രസ് തുത പരസലലാം നലകേനിയനിരനിക്കുന്നവതനലാം
ഈ പരസലത്തനിലൂവട  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്  വെരുമഭാനലാം  ലഭനിച്ചുവവെനലാം
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഒരു  മഭാസകത്തക്കഭാണസ്റ്റ്  പരസലലാം  നലകേനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.   ബസുകേളനില
പരസലലാം  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  കലലലാം/വടണര്  നടപടനികേളനിലൂവട  കേവണത്തുന്ന
ലലസനസനികേള മുകഖനയഭായതനിനഭാല ഒരു മഭാസകത്തക്കസ്റ്റ് പരസലത്തനിവന്റെ നനിരക്കസ്റ്റ്
നനിശയനിക്കുന്നതുലാം ഈടഭാക്കുന്നതുലാം ടനി ലലസനസനിയഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല പ്രസ്തുത
പരസലത്തനിനസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനി  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്ടനി.സനി-ക്കസ്റ്റ്  എത്ര  വെരുമഭാനലാം  ലഭനിവചന്നസ്റ്റ്
കേണക്കഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില. 

 പുതനിയ ബസുകേള 

237 (1576) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് വെന്നതനിനു കശഷലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. എത്ര പുതനിയ
ബസുകേള  പുറത്തനിറക്കനി  ;  അവെ  ഏവതലഭാലാം  ഡനികപഭാകേളക്കഭാണസ്റ്റ്  നലകേനിയവതന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  അധതീനതയനില  നനിലവെനിലുള  എ.സനി
കലഭാകഫഭാര്,  സഭാനനിയ  എന്നതീ  വെനിഭഭാഗലാം  ബസുകേളുവട  എണലാം  എത്രയഭാവണനലാം
അവെയനില സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് നടത്തഭാന കേഭാരലക്ഷമമഭായവെ എത്രവയനലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  112   ജനറലാം
ബസുകേള ഉളവപവട  695  ബസുകേള പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബസുകേള അനുവെദനിച
ഡനികപഭാകേള അനുബനമഭായനി+ കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട അധതീനതയനില  18  സഭാനനിയ ബസുകേളുലാം
10  കവെഭാളകവെഭാ  എ.സനി.  മളടനി  ആകനില  ബസുകേളുലാം  രണസ്റ്റ്  കവെഭാളകവെഭാ  എ.സനി.
സനിലാംഗനിള  ആകനില  ബസുകേളുമഭാണുളതസ്റ്റ്.   07-08-2017-വല  കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്
18  സഭാനനിയ  ബസുകേളനില  17  ബസുകേളുലാം  12  കവെഭാളകവെഭാ  എ.സനി.  ബസുകേളനില
9  ബസുകേളുലാം   സര്വ്വേതീസനിനസ്റ്റ്  കയഭാഗലമഭായനിരുന.  ബഭാക്കനിയുള  4  ബസുകേള
ആകനിഡന്റെസ്റ്റ് റനിവപയര് ഉളവപവടയുള  വെനിവെനിധ അറകുറപണനികേളമൂലലാം സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്
നടത്തുന്നനില. 

വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  സബ്സനിഡനിയറനി  കകേഭാര്പകറഷനഭായ
വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  കേതീഴനില  190  എ.സനി.  കലഭാകഫഭാര്  കവെഭാളകവെഭാ
ബസുകേളുണസ്റ്റ്.  7-8-2017-വല  കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  190  ബസുകേളനില  139  എണലാം
സര്വ്വേതീസനിനസ്റ്റ്  കയഭാഗലമഭായനിരുന.  ബഭാക്കനിയുള  51  ബസുകേള  വെനിവെനിധ
അറകുറപണനികേളമൂലലാം സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് നടത്തുന്നനില. 

+ ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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       പനിരനിച്ചുവെനിട എലാം-പഭാനല കേണകര്മഭാര് 
238 (1577)    ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  യനില
നനിനലാം പനിരനിച്ചുവെനിട എലാംപഭാനല കേണകര്മഭാര് എത്ര എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവെര്ക്കസ്റ്റ് ഏവതങനിലുലാം രതീതനിയനിലുള ധനസഹഭായകമഭാ സഹഭായ
വെഭാഗഭാനകമഭാ നലകേനിയനിരുകന്നഭാ; എങനില വെനിശദ വെനിവെരലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലനനിനലാം എടസ്റ്റ് എലാം-പഭാനല കേണകര്മഭാവര പനിരനിച്ചുവെനിട്ടു. 

(ബനി) നലകേനിയനിരുന്നനില. 

     രക്ഷഭാ പഭാകക്കജസ്റ്റ് 
239 (1578)    ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2017-18  വെര്ഷലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  പുനരുദഭാരണ
വെര്ഷമഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം അതനിനഭായനി 3000 കകേഭാടനി രൂപയുവട
രക്ഷഭാ  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  പ്രഖലഭാപനിചതനിവന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള
നഭാളനിതുവെവര നടത്തനി എനലാം തുടര്പ്രവൃത്തനികേള എവന്തെലഭാവമനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യസ്റ്റ്  1000  സനി.എന.ജനി.  ബസുകേള 300  കകേഭാടനി
രൂപ മുതലമുടക്കനി വെഭാങ്ങഭാനുള  20-02-2017  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെസ്റ്റ്  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര്  72/2017/ഗതഭാഗതത്തനിവന്റെ  തുടര്പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എവന്തെലഭാലാം;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ദതീര്ഘദൂര  സര്വ്വേതീസുകേളനിവല  ഡന്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായലാം
പരനിഷരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  നഭാളനിതുവെവര  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില
നടപഭാക്കനിയ തുടര്പ്രവൃത്തനികേള എവന്തെലഭാലാം;

(ഡനി)  നഷത്തനികലഭാടുന്ന  സര്വ്വേതീസുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാവത  ഫലപ്രദമഭായനി
റൂട്ടുകേള  കമതീകേരനിക്കുന്ന  പദതനിയുവട  പ്രവെര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  എവന്തെന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസകേളുവട  വമയനിന്റെനനസസ്റ്റ്  പകേല  സമയലാം

നടത്തുന്നവതഭാഴനിവെഭാക്കനി  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലഭാക്കുകേ,  ഓഫസ്റ്റ്-കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിരക്കനില

കുറവണഭാക്കുകേ,  ഡന്യൂടനി  സമയലാം  പഭാഴഭാക്കഭാവത  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ബസുകേള

ലഭലമഭാക്കുകേ,  ഇനനക്ഷമത വെര്ദനിപനിക്കുകേ,  സനി.എന.ജനി.യനികലക്കു മഭാറുകേ എന്നതീ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട  20-2-2017-നു കശഷമുള പുകരഭാഗതനി എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നസ്റ്റ്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  900  ബസുകേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള  ഫണസ്റ്റ്

കേനിഫ്ബനിയനിലനനിനലാം അനുവെദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി) വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. പരനിസനിതനി സമൗഹൃദ ഇനനമഭായ കേലാംപ്രസ്ഡസ്റ്റ്

നഭാച്ചുറല  ഗലഭാസസ്റ്റ്  (CNG)-കലക്കസ്റ്റ്   മഭാറുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരളത്തനിവല  കറഭാഡുകേളനില  ഇത്തരലാം  ബസുകേളുവട  ഉപകയഭാഗക്ഷമത

നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി   ഒരു  സനി.എന.ജനി.  ബസസ്റ്റ്  വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   നനിലവെനില

സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം വകേഭാചനിയനില ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.   എന്നഭാല ഇവെ വെഭാഹനങ്ങളനില

നനിറയ്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ആവെശലമഭായ ഡനിവസനസനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള നനിലവെനില കകേരളത്തനില

സഭാപനിതമഭായനിടനില.   വകേഭാചനി  നഗരത്തനില  സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം  വെനിതരണലാം

നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  വെനിതരണഭാവെകേഭാശലാം  ലഭനിച  ഐ.ഒ.സനി.-യുമഭായനി  നനിരവെധനി  തവെണ

ചേര്ചകേള  നടത്തുകേയുലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  ആനയറയനിലുലാം  ആലുവെ

റതീജനിയണല  വെര്കേസ്റ്റ് കഷഭാപനിലുലാം  കതവെരയനിലുലാം  സനി.എന.ജനി.  ഡനിവസനസനിലാംഗസ്റ്റ്

യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിചസ്റ്റ് ഇനനലാം വെനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള

നടനവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  സനി.എന.ജനി.  ഇനനവലാം ബസുലാം ലഭലമഭാകേഭാന കേഭാലതഭാമസലാം

ഉണഭാകേഭാനനിടയുളതനിനഭാല  900  ഡതീസല  ബസുകേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള  തുകേ

കേനിഫ്ബനിയനില നനിനലാം അനുവെദനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ആറര മണനിക്കൂര് സനിയറനിലാംഗസ്റ്റ് അകവെഴനിനസ്റ്റ് ഒരു ഡന്യൂടനി എന്ന കമത്തനില

നനിബനനകേളക്കസ്റ്റ് വെനികധയമഭായനിടഭാണസ്റ്റ് ഏകേതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ദതീര്ഘദൂര ബസുകേളനില

ലഡവെര് -കേ ലാം -കേണകര് ക്രൂ കചേഞസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  നഷത്തനികലഭാടുന്ന  സര്വ്വേതീസുകേള   പുനനഃകമതീകേരനിചസ്റ്റ്  ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്ന

പ്രവെര്ത്തനലാം  നടനവെരുന്നതനിനഭാല  പുകരഭാഗതനിവയ  സലാംബനനിച്ചുള  സനിതനി

വെലക്തമഭാക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില. 
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(ഇ)  പകേല  സമയങ്ങളനില  ബസുകേള  റനിവപയറനിലാംഗനിനുലാം

വമയനിന്റെനനസനിനുമഭായനി  നനിരത്തനിലനനിനലാം  പനിനവെലനിക്കുന്നതുമൂലലാം  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്

നഷലാം  സലാംഭവെനിച്ചുവെരുന്നതഭായനി  മനസനിലഭാക്കനിയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

എലഭാത്തരലാം  റനിവപയറുകേളുലാം  വമയനിന്റെനനസുലാം  ബസുകേള  ഗലഭാകരജനില  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്

കേഴനിഞ്ഞുവെരുന്ന  സമയത്തസ്റ്റ്  നടത്തുവെഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ആയതസ്റ്റ്

നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.   കൂടഭാവത  വമക്കഭാനനിക്കല  ജതീവെനക്കഭാരുവട  സമയകമലാം

പുനനഃകമതീകേരനിചതനിലൂവട   ഓഫസ്റ്റ്-കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിരക്കസ്റ്റ്,  കബക്കസ്റ്റ്  ഡമൗണ്  നനിരക്കസ്റ്റ്

എന്നനിവെയനില  ഗണലമഭായ  കുറവണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതുമൂലലാം  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  ഓപകറഷന

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവെഭാന കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വമക്കഭാനനിക്കല വെനിഭഭാഗത്തനില വെര്കേസ്റ്റ് കനഭാലാംസസ്റ്റ്

പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  ഉലപഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണകമന്മേ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം

മനുഷലപ്രയതലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേളുവട  ഭഭാഗമഭായനി  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്

വെനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള വപ്രഭാഡകനിവെനിറനി

കേമൗണ്സനിലനിവന  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വമഭാക്കഭാനനിക്കല  ജതീവെനക്കഭാരുവട

അദസ്വഭാനഭഭാരലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം ഉലപഭാദനക്ഷമത വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആധുനനികേ

ഉപകേരണങ്ങള  വെഭാങ്ങനി  നലകുന്നതനിനുള  ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.   ഇനനക്ഷമത  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകഞഭാ

അതനിലധനികേകമഭാ വകേ.എലാം.പനി.എല. ലഭനിക്കുന്ന ബസുകേളനിവല ലഡവെര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  100

രൂപ  പ്രതനിദനിന   ഇനവസന്റെതീവെസ്റ്റ്  നലകുനണസ്റ്റ്.   ലഡവെര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വെഭാഹന

നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുവട  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  Petroleum  Conservation  &

Research  Association  (PCRA)-വന്റെ  സഹകേരണത്തഭാലുലാം  തുടര്  പരനിശതീലനവലാം

കബഭാധവെലക്കരണ  കഭാസ്സുകേളുലാം  നലകേനിവക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  സനി.എന.ജനി.

ഇനനവലാം  ബസുലാം  ലഭലമഭാകേഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകേഭാനനിടയുളതനിനഭാല  900

ഡതീസല ബസുകേള വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള തുകേ കേനിഫ്ബനിയനിലനനിനലാം അനുവെദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്

സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

     യഭാത്രഭാ കേഭാര്ഡസ്റ്റ്

240  (1579)    ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സനിരലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭായനി  ഏര്വപടുത്തനിയ  യഭാത്രഭാ  കേഭാര്  ഡസ്റ്റ്  മുകഖന

വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട വെരുമഭാനലാം വെര്ദനിചനിട്ടുകണഭാ;  യഭാത്രഭാ കേഭാര്ഡസ്റ്റ് കൂടുതല

വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  സനിരലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭായനി  ഏര്വപടുത്തനിയ
യഭാത്രഭാ  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്   മുകഖന ടനിക്കറനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായ വെര്ദനവെസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജൂലല 31 വെവരയുള കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ് ടഭാവെല കേഭാര്ഡസ്റ്റ് ഇനത്തനില  3,68,91,000
രൂപ  (മൂനകകേഭാടനി  അനപത്തനിവയട്ടുലക്ഷത്തനി  വതഭാണ്ണൂറനി  ഒരഭായനിരലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)
കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  വെരുമഭാനമഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  യഭാത്രഭാ  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  കൂടുതല
വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലവെനില സര്ക്കഭാര് തലത്തനില തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടനില. 

വകേ.എസസ്റ്റ്. ആര്.ടനി.സനി. വപനഷന കുടനിശ നികേ 
241  (1580) ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  യനിവല  വപനഷനകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  എത്ര  മഭാസവത്ത
വപനഷന കുടനിശനികേ ഉവണന്നസ്റ്റ് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  വപനഷനകേഭാരുവട  വപനഷന  യഥഭാസമയലാം
നൽകേഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വപനഷന  തുകേ  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  ചേനികേനിത്സ  മുടങ്ങനി
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  വപനഷനകേഭാരനഭായ  നന്നഭാട്ടുകേഭാവെസ്റ്റ്  കൃഷ്ണകൃപയനില
സുകുമഭാരന നഭായര് ആത്മഹതല വചേയ സലാംഭവെലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വപൻഷൻ  തുകേ  അകേഭാരണമഭായനി  ലവെകുന്നതനിനസ്റ്റ്  ശഭാശസ്വതപരനിഹഭാരലാം
കേവണത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) രണസ്റ്റ് മഭാസവത്ത മുഴുവെന വപനഷനുലാം ഒരു മഭാസവത്ത പകുതനി തുകേയുലാം ഒരു
മഭാസവത്ത പതനിനഭായനിരത്തനിനസ്റ്റ് മുകേളനിലുള തുകേയുലാം നലകേഭാനുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിവല  നനിലവെനിവല  സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനിമൂലമഭാണസ്റ്റ് യഥഭാസമയലാം വപനഷന നലകേഭാന കേഴനിയഭാത്തതസ്റ്റ്.

(സനി) ഇല. 

(ഡനി)  വപനഷന  കുടനിശനികേ  പൂര്ണമഭായുലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുവെഭാന  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനിലനനിന്നസ്റ്റ്  കുറഞ  പലനിശയുലാം  ലദര്ഘലലാം  കൂടനിയ  തനിരനിചടവെസ്റ്റ്
കേഭാലഭാവെധനിയുമുള  വെഭായ്പ തരവപടുത്തുവെഭാന വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ശമനിച്ചുവെരുന.
ഇതസ്റ്റ്  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നകതഭാവട  വപനഷന  കുടനിശനികേ  പൂര്ണമഭായുലാം  വെനിതരണലാം
വചേയഭാന കേഴനിയുവമന്നഭാണസ്റ്റ് വെനിശസ്വസനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
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കേണ്സഷന ടനിക്കറസ്റ്റ്
242 (1581)   ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന  വെര്ഷങ്ങളനില  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  കേണ്സഷന
ലഭനിച്ചുവകേഭാണനിരുന്ന  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ആയതസ്റ്റ്  ഇവക്കഭാലലാം  പലയനിടത്തുലാം
ഇതുവെകരയുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില എന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;എങനില കേഭാരണലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  പനിറവെലാം  ഡനികപഭായനില  നനിനലാം
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  കേണ്സഷന  നലകുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാവയന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  പനിറവെലാം  ഡനികപഭായനില  ഓഫതീസസ്റ്റ്  സമൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള എവന്തെഭാവക്കവയന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആവെശലമഭായ  കരഖകേള  സമര്പനിക്കുന്ന  എലഭാ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം
കേണ്സഷന ടനിക്കറസ്റ്റ് നലകുനണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ടനി  പ്രകദശങ്ങളനിവല  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അടുത്തുള
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനില  കേണ്സഷന  ടനിക്കറസ്റ്റ്  നലകുന്നതനിനസ്റ്റ്
സമൗകേരലവമഭാരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  അനുഭവെവപടുന്നതനിനഭാല  പനിറവെലാം  സബസ്റ്റ്
ഡനികപഭായനില  പുതുതഭായനി  കേണ്സഷന  ടനിക്കറസ്റ്റ്  വെനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുള
ഓഫതീസസ്റ്റ് സമൗകേരലലാം ഒരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്വ്വേഭാഹമനിലഭാത്തതഭാണസ്റ്റ്. 

ടനിപ്പുകേള റദ്ദേഭാക്കല 
243  (1582)  ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എണഭായനിരലാം  രൂപയനില  കുറഞ  പ്രതനിദനിനവെരുമഭാനമുള  റൂട്ടുകേളനില
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ടനിപ്പുകേള  റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  തവന്ന  ഫലത്തനില
നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്തുവെരുന്നതസ്റ്റ്  നനിമനിത്തലാം  ജനങ്ങള  അനുഭവെനിച്ചുവെരുന്ന
ബുദനിമുടസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഒകരവയഭാരു  വെണനിമഭാത്രലാം  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന  മലകയഭാര
പ്രകദശങ്ങളനിവല  റൂട്ടുകേളനിലകപഭാലുലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  ടനിപസ്റ്റ്  പുനനഃകമതീകേരണലാം  എന്ന
കപരനില സർവെതീസസ്റ്റ് റദ്ദേഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി) വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യ്ക്കുമഭാത്രലാം സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് നടത്തുവെഭാന അധനികേഭാരമുള
കദശസഭാലകൃത റൂട്ടുകേളനിലകപഭാലുലാം ഇത്തരത്തനില ടനിപ്പുകേള റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്
തവന്ന  ഫലത്തനില  നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന്നതുകേഭാരണലാം  വപഭാതുഗതഭാഗത
സലാംവെനിധഭാനവത്ത  ആശയനിക്കുന്ന  സഭാധഭാരണക്കഭാരന  അനുഭവെനിച്ചുവെരുന്ന  ദുരനിതലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനിൽ  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ  എന്തു പരനിഹഭാരമഭാണസ്റ്റ്  വെനിഭഭാവെന വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലവപടനിടനില.  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  എണഭായനിരലാം  രൂപയനില
കുറഞ  പ്രതനിദനിനവെരുമഭാനമുള  റൂട്ടുകേളനില  ടനിപ്പുകേള  റദ്ദേഭാക്കുവെഭാകനഭാ  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്
നനിര്ത്തലഭാക്കുവെഭാകനഭാ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിടനില.   ബസനിവന്റെകയഭാ
ജതീവെനക്കഭാരുവടകയഭാ  ലഭലതയനുസരനിചസ്റ്റ്   ചേനില  ദനിവെസങ്ങളനില   വെനിവെനിധ
വഷഡന്യൂളുകേളനില കമതീകേരണലാം നടത്തുന്നതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ് ചേനില ദനിവെസങ്ങളനില സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്
ലഭലമലഭാവത വെരുന്നതസ്റ്റ്.  അപ്രകേഭാരമുണഭാകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള  ശദയനിലവപടുകമ്പഭാള
സഭാദലമഭായ പരനിഹഭാര നടപടനി എടുക്കഭാറുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശദയനിലവപടനിടനില.  ഒകരവയഭാരു ബസസ്റ്റ് മഭാത്രലാം സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് നടത്തുന്ന
മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങളനില  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് റദ്ദേഭാക്കഭാനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടനില.

(സനി)  കദശസഭാലകൃത  റൂട്ടുകേളനില  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഏവറടുത്തനിട്ടുള
സര്വ്വേതീസുകേള കൃതലമഭായനി ഓടനിച്ചുവെരുന. ഇതനില ടനിപസ്റ്റ് റദ്ദേഭാക്കുകേകയഭാ സര്വ്വേതീസുകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കുകേകയഭാ വചേയനിടനില.  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. കദശസഭാലകൃത റൂട്ടുകേളനില
ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പ്രകയഭാജനകേരമഭാലാംവെനിധലാം  ഓടനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  സര്വ്വേതീസുകേള
തുടരുകേയുലാം  മനിന്നല  സര്വ്വേതീസുകേളുലാം  സതീകേളക്കഭായുള  പനിങസ്റ്റ്  ബസസ്റ്റ്,  വചേയനിന
സര്വ്വേതീസുകേള  എന്നനിവെയുലാം  ശക്തനിവപടുത്തുകേയുലാം  പുതനിയ  അന്തെര്  സലാംസഭാന
സര്വ്വേതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി) ബഭാധകേമല.

ബസുകേളനിലനനിനള അന്തെരതീക്ഷ മലനിനതീകേരണലാം
244  (1583)  ശതീ  .    വകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ് നനിലവെനില എത്ര ബസുകേള ഉണസ്റ്റ്; ഇവെയനില
എത്രവയണത്തനിനസ്റ്റ് കൃതലമഭായ വപഭാലന്യൂഷന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുണസ്റ്റ് ;
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(ബനി)  ചേനില  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുസ്സുകേളനില  നനിന്നസ്റ്റ്  പുറകത്തക്കസ്റ്റ്

വെമനിക്കുന്ന  പുകേ  വെനകതഭാതനില  അന്തെരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണലാം  ഉണഭാക്കുന്നതഭായനി

ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതസ്റ്റ്  വപഭാതുജനങ്ങളുവട  ആകരഭാഗലത്തനിനസ്റ്റ്  ഹഭാനനികേരമഭായതനിനഭാല

ശഭാശസ്വത പരനിഹഭാരത്തനിനസ്റ്റ് സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്ടനി.സനി-ക്കസ്റ്റ്  നനിലവെനില  5781  ബസുകേളുണസ്റ്റ്.

07-08-2017-വല കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ് ഇതനില 5445 ബസുകേളക്കസ്റ്റ് നനിയമഭാനുസൃതമുള

മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  (PUCC)  ഉണസ്റ്റ്.   കശഷനിച  336

ബസുകേളനില  121  എണലാം ഫനിറസ്റ്റ്നസസ്റ്റ്  സര്ടനിഫനിക്കറനിനഭായുലാം  158  എണലാം എഞനിന

മഭാറ്റുന്നതനിനഭായുലാം  57  എണലാം കമജര് റനിവപയറനിലാംഗനിനഭായുലാം  മഭാറനിയനിടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ഇവെ സര്വ്വേതീസനിനസ്റ്റ് കയഭാഗലമഭാക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ്  PUCCസര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി)   ഉണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം  ബസുകേള  ഉടനതവന്ന   നനിരത്തനിലനനിനലാം

പനിനവെലനിചസ്റ്റ്  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി  പുകേമലനിനതീകേരണലാം  നനിയനണ

വെനികധയമഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ തുടര്ന സര്വ്വേതീസനിനു നലകേഭാറുള.  കൂടഭാവത

എലഭാ  വെഭാഹനങ്ങളുലാം  കകേരളഭാ  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമലാം  അനുസരനിചസ്റ്റ്

ആറുമഭാസത്തനിവലഭാരനിക്കല പുകേമലനിനതീകേരണ നനിയനണ പരനികശഭാധനയസ്റ്റ് (PUCC)

വെനികധയമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് നടത്തനിവെരുന്നതസ്റ്റ്. 

      വകേ.എസസ്റ്റ്. ആര്.ടനി .സനി.-വയ കേരകേയറഭാനഭായനി പദതനി

245 (1584)   ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം   :

ശതീ  .   വകേ  .   കുഞനിരഭാമന   :

ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ് :

ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷസ്റ്റ്   : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഗഭാന്റെസ്റ്റ് ആയനി നലകുന്ന വപനഷന തുകേയുവട  50  ശതമഭാനലാം

കൂടഭാവത  ബഭാക്കനി  വപനഷനുലാം  ശമ്പളത്തനിനുമഭായനി  എലഭാ  മഭാസവലാം  സര്ക്കഭാര്

സഹഭായകത്തഭാവട  കേടവമടുത്തസ്റ്റ്  കേടവക്കണനിയനിലഭാകുന്ന  ദുരവെസയനില  നനിന്നസ്റ്റ്

വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ  കേരകേയറഭാനഭായനി  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;
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(ബനി)  മൂന  വെര്ഷലാം  വകേഭാണസ്റ്റ്  സഭാപനവത്ത  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാവട  ബജറനില  പ്രഖലഭാപനിച  3000  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  രക്ഷഭാ പഭാകക്കജസ്റ്റ്
സമയബനനിതമഭായനി ആസൂത്രണലാം വചേയസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2013-14  മുതല  റവെനന്യൂവെനില  കേഭാരലമഭായ  വെര്ദനവണഭാകേഭാവത
കപഭായതനിവന്റെയുലാം  റവെനന്യൂ  വെനിടവെസ്റ്റ്  ഭതീമമഭായ  കതഭാതനില  വെര്ദനിച്ചു  വെരുന്നതനിവന്റെയുലാം
കേഭാരണങ്ങള  വെനിശകേലനലാം  നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  എന്തെസ്റ്റ്
ഇടവപടലുകേളഭാണസ്റ്റ് നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഈ പ്രകനിയയനില
വതഭാഴനിലഭാളനികേവള കൂടനി വെനിശസ്വഭാസത്തനിവലടുത്തുവകേഭാണ്ടുള നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  പുനരുദഭാരണലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  നനിലവെനില  എടുത്തനിട്ടുള  കുറഞകേഭാല  തനിരനിചടവെസ്റ്റ്
ലദര്ഘലമുളതുലാം പലനിശ കൂടനിയതുമഭായ വെഭായ്പകേള ദതീര്ഘകേഭാല തനിരനിചടവലാം പലനിശ
കുറഞതുമഭായ  കേണ്കസഭാര്ഷലലാം  വെഭായ്പഭാ  പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ്  മഭാറഭാനുള  കജഭാലനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നകതഭാവട  വെഭായ്പഭാ
തനിരനിചടവെനിനത്തനില   45  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  രൂപ  പ്രതനിമഭാസലാം  കുറയ്ക്കുവെഭാന
കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   കൂടഭാവത  വപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്നയുവട  പഠന
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായുലാം  നടപഭാക്കഭാന  കേഴനിയുന്നകതഭാവട  കേടവക്കണനിയനില
ആയനിരനിക്കുന്ന  ദുരവെസയനിലനനിനലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.വയ  കേരകേയറഭാന
ആകുവമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്ടനി.സനി-ക്കസ്റ്റ്  900  ബസുകേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള  തുകേ
കേനിഫ്ബനിയനിലനനിനലാം അനുവെദനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)  2013-14  മുതല  വെരവവചേലവെസ്റ്റ്  അന്തെരലാം  ഭതീമമഭായ  കതഭാതനില
കൂടുകേയുണഭായനി.  റവെനന്യൂ  കേളക്ഷനനിവല  വെര്ദനവെസ്റ്റ്  പല  കേഭാരണങ്ങളഭാലുലാം
ഉയര്ന്നനിടനിലഭാത്തതഭായനിരുന പ്രധഭാന കേഭാരണലാം.  അകതസമയലാം  01-01-2013  മുതല
ജതീവെനക്കഭാരുവട ശമ്പളത്തനിലുലാം വപനഷനനിലുമുള വെര്ദനവെസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയകപഭാള
വെരവവചേലവെസ്റ്റ്  അന്തെരലാം  കൂടനിത്തുടങ്ങനി.  കൂടഭാവത  ഡതീസല,  വസയര്  പഭാര്ട്സസ്റ്റ്
എന്നനിവെയ്ക്കുണഭായ  കമഭാതതീതമഭായ  വെനിലവെര്ദനവലാം  വെരവവചേലവെസ്റ്റ്  അന്തെരലാം
കൂടുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭായനി. 2012-വല ശമ്പള പരനിഷരണത്തനിനുകശഷലാം 92 ശതമഭാനലാം
വെവര  ക്ഷഭാമബത്തയുലാം  ക്ഷഭാമഭാശസ്വഭാസവലാം  വകേഭാടുത്ത  വെകേയനിലുലാം   വെന  വെര്ദനവെസ്റ്റ്
വെന്നകതഭാടുകൂടനി  ശമ്പളവലാം  വപനഷനുലാം  മുടങ്ങുന്ന  സനിതനിയനികലക്കഭായനിരുന
കേഭാരലങ്ങള  കപഭായനിവക്കഭാണനിരുന്നതസ്റ്റ്.  വെരവവചേലവെസ്റ്റ്  അന്തെരലാം
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പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പലപരനിഹഭാരങ്ങളുലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  നടപനിലഭാക്കനി
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട പുനരുദഭാരണലാം
ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  നനിലവെനില  എടുത്തനിട്ടുള  കുറഞകേഭാല
തനിരനിചടവളതുലാം  പലനിശ കൂടനിയതുമഭായ വെഭായ്പകേള ദതീര്ഘകേഭാല തനിരനിചടവലാം  പലനിശ
കുറഞതുമഭായ കേണ്കസഭാര്ഷലലാം  വെഭായ്പഭാ പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ്  മഭാറഭാനുള കജഭാലനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നകതഭാവട  വെഭായ്പഭാ
തനിരനിചടവെനിനത്തനില   45  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം   രൂപ  പ്രതനിമഭാസലാം  കുറയ്ക്കുവെഭാന
കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ്   പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  നഷത്തനികലഭാടുന്ന  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.വയ
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിരവെധനി പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം വചേയസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന.   സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  ഓപകറഷന  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  10,000  രൂപയനില  തഭാവഴ
വെരുമഭാനമുള   സര്വ്വേതീസുകേവള  പുനനഃകമതീകേരനിക്കുന്ന  പദതനി  ഇതനികനഭാടകേലാംതവന്ന
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1255 വഷഡന്യൂളുകേള പുനനഃകമതീകേരനിചസ്റ്റ് വെരുമഭാനലാം വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  മുഴുവെന  വഷഡന്യൂളുകേളുവടയുലാം  ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ്
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വഷഡന്യൂളുകേള ശഭാസതീയമഭായനി  പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട
വെനിഭവെകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗവപടുത്തുന്നതനിനുലാംകവെണനിയുള  നടപടനികേള
നടനവെരുന. കൂടുതല യഭാത്രക്കഭാവര ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിവന്റെയുലാം വപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പണരഹനിത  ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ടഭാവെല
കേഭാര്ഡസ്റ്റ് സലാംവെനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത സര്ക്കഭാരനിവന്റെ സതീ സുരക്ഷഭാ
നയത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില   രണസ്റ്റ്  പനിങസ്റ്റ്  ബസുകേള
ഇതനികനഭാടകേലാംതവന്ന  സര്വ്വേതീസുകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സമഭാന്തെര  സര്വ്വേതീസുകേള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം  വപഭാലതീസുലാം
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലാം  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  സസ്വഭാഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ആയതസ്റ്റ്
ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിചതുമൂലലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട   വെരുമഭാനലാം
വെര്ദനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.   ഇത്തരലാം സസ്വഭാഡുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.   ദതീര്ഘദൂര  യഭാത്രക്കഭാവര  കൂടുതലഭായനി
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേളനികലക്കസ്റ്റ് ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കുലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
കൂടുതല  സുഖകേരമഭായ  യഭാത്ര  പ്രദഭാനലാം  വചേയ്യുന്നതനികലക്കുമഭായനി  പുതനിയതരലാം
പുഷ്ബഭാക്കസ്റ്റ് സതീകറഭാടുകൂടനിയ എയര് എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ് ബസുകേളുലാം നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കസഭാപ്പുകേളുവട എണലാം കുറചസ്റ്റ് കുറഞ സമയലാംവകേഭാണസ്റ്റ് കൂടുതല ദൂരലാം സഞരനിക്കുന്ന
തരത്തനില  മനിന്നല  സര്വ്വേതീസുകേവളന്ന  കപരനില  പുതനിയ  തരലാം  സര്വ്വേതീസുകേള
ഇതനികനഭാടകേലാംതവന്ന  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത  കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനവമഭായുള
പുതനിയ  അന്തെര്  സലാംസഭാന  റൂട്ടുകേളനികലക്കസ്റ്റ്  പുതനിയ  സര്വ്വേതീസുകേളുലാം  കൂടുതല
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് സമൗകേരലവമഭാരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ വെഭാരഭാന്തെല അന്തെര് സലാംസഭാന
സര്വ്വേതീസുകേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വെരുമഭാന വെര്ദനവെസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  കൂടുതല വചേയനിന
സര്വ്വേതീസുകേള   വെനിവെനിധ  കമഖലകേളനില   ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  നടപടനികേള
എലഭാലാംതവന്ന  വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  വെനിശസ്വഭാസത്തനിവലടുത്തുവകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന്നതസ്റ്റ്. 
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വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി .സനി.-വയ രക്ഷനിക്കല 
246 (1585) ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ്  :

ശതീ  .    പനി  .    വജ  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ  ഇന്നവത്ത  അവെസയനിലനനിനലാം

കേരകേയറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിക്കുവെഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില  ജതീവെനക്കഭാരുവട  എണലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില  നനിയമന  നനികരഭാധനലാം

ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദ വെനിവെരലാം നൽകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട പുനരുദഭാരണവമഭായനി ബനവപടസ്റ്റ് തഭാവഴ

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ഓപകറഷന സലാംബനനിചസ്റ്റ് 10,000 രൂപയനില തഭാവഴ വെരുമഭാനമുള

സര്വ്വേതീസുകേവള പുനനഃകമതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി ഇതനികനഭാടകേലാംതവന്ന ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

1255  വഷഡന്യൂളുകേള പുനനഃകമതീകേരനിചസ്റ്റ്  വെരുമഭാനലാം വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം

പുനരുദഭാരണ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  മനികേച  പനിന്തുണ

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  മുഴുവെന  വഷഡന്യൂളുകേളുവടയുലാം  ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ്

ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വഷഡന്യൂളുകേള ശഭാസതീയമഭായനി  പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട

വെനിഭവെകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നനിരവെധനി  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേനികലഭാമതീററനില  അധനിഷനിതമഭായ  നനിലവെനിലുള ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ്  സമ്പ്രദഭായലാം

പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  ഓടുന്ന  സമയത്തനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ഡന്യൂടനി  നനിശയനിചസ്റ്റ്

പരഭാതനിക്കനിടയഭാക്കഭാത്ത  വെനിധത്തനില  തുലലനതീതനി  ഉറപഭാക്കുകേ  എന്ന

ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണസ്റ്റ് ഡന്യൂടനി പഭാകറണ് ഏകേതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
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യഭാത്രക്കഭാവര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിവന്റെയുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പണരഹനിത

ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ടഭാവെല  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്

സലാംവെനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  സതീ  സുരക്ഷഭാ  നയത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവെനന്തെപുരലാം

ജനിലയനില രണസ്റ്റ് പനിങസ്റ്റ് ബസുകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതവന്ന സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സമഭാന്തെര  സര്വ്വേതീസുകേള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം

കപഭാലതീസുലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലാം കചേര്ന്നസ്റ്റ് സസ്വഭാഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതസ്റ്റ്

ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിചതുമൂലലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  വെരുമഭാനലാം

വെര്ദനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

ദതീര്ഘദൂര യഭാത്രക്കഭാവര  കൂടുതലഭായനി വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേളനികലക്കസ്റ്റ്

ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കുലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല  സുഖകേരമഭായ  യഭാത്ര  പ്രദഭാനലാം

വചേയ്യുന്നതനികലക്കുമഭായനി   പുതനിയതരലാം  പുഷ്ബഭാക്കസ്റ്റ്   സതീകറഭാടുകൂടനിയ  എയര്

എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ് ബസുകേളുലാം സൂപര് ഡതീലകസ്റ്റ് എയര് ബസുകേളുലാം നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കസഭാപ്പുകേളുവട  എണലാം  കുറചസ്റ്റ്  കുറഞ  സമയലാംവകേഭാണസ്റ്റ്  കൂടുതല  ദൂരലാം

സഞരനിക്കുന്ന  തരത്തനില  മനിന്നല  സര്വ്വേതീസുകേവളന്ന  കപരനില  പുതനിയ  തരലാം

സര്വ്വേതീസുകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതവന്ന ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനവമഭായുള  പുതനിയ  അന്തെര്  സലാംസഭാന  കേരഭാര്

പ്രകേഭാരമുള വെനിവെനിധ  അന്തെര് സലാംസഭാന റൂട്ടുകേളനികലക്കുലാം   പുതനിയ  സര്വ്വേതീസുകേളുലാം

പ്രകതലകേ വെഭാരഭാന്തെല അന്തെര് സലാംസഭാന  സര്വ്വേതീസുകേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വെരുമഭാന വെര്ദനവെസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്   കൂടുതല വചേയനിന സര്വ്വേതീസുകേള  വെനിവെനിധ

കമഖലകേളനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പഴക്കലാം  വചേന്ന  സൂപര്  കഭാസസ്റ്റ്  ബസുകേള  മഭാറ്റുന്നതനികലക്കുലാം  പുതനിയ

സര്വ്വേതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികലക്കുമഭായനി  900  ബസുകേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി

KIIFB ഫണനിലാംഗസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്ന വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

വമക്കഭാനനിക്കല ജതീവെനക്കഭാരുവട സമയകമലാം,  ബസുകേള സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞു

വെരുന്ന  സമയത്തനിനനുസൃതമഭായനി  പുനനഃകമതീകേരനിചതനിലൂവട  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്

വെഭാഹനലാം  ലഭനിക്കഭാവത  ജതീവെനക്കഭാര്  idle  വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വമക്കഭാനനിക്കല  ജതീവെനക്കഭാരുവട  അദസ്വഭാന  ഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം

ഉലപഭാദനക്ഷമത  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  Pneumatic  impact  wrench,  Torque

multiplier, Automatic Tyre changer, Heavy duty portable cutting  machine,

Hydraulic  trolley  jack,  Hydraulic  floor  jack  മുതലഭായ  ആധുനനികേ

ഉപകേരണങ്ങള  കൂടനി  വെഭാങ്ങനി  നലകുന്നതനിനുള  ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു. 

വമക്കഭാനനിക്കല വെനിഭഭാഗത്തനില  work norms  പരനിഷരനിചസ്റ്റ് ഉലപഭാദനക്ഷമത
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണകമന്മേ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മനുഷലപ്രയതലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേളുവട ഭഭാഗമഭായനി ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ് വെനിശദമഭായ പഠനലാം
നടത്തനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  വപ്രഭാഡകനിവെനിറനി  കേമൗണ്സലനിവന
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഫതീറസ്റ്റ്  യൂടനിലലകസഷന  നനിലവെനിലുളതനിലനനിനലാം   കദശതീയ
ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ് വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള നടനവെരുന.

വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുനരുദഭാരണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
മുകന്നഭാടനിയഭായനി  ജതീവെനക്കഭാരുവട പൂര്ണമഭായ സഹകേരണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുള
ശമങ്ങള ലകേവക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സഭാമ്പത്തനികേ  പുനനഃകമതീകേരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇകപഭാള  കൂടനിയ
പലനിശനനിരക്കനിലുലാം  കുറഞകേഭാല  തനിരനിചടവെനിലുലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
എടുത്തനിട്ടുള  വെഭായ്പകേള  വപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുവട  കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനികലക്കസ്റ്റ്
മഭാറ്റുവെഭാനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്ടനി.സനി-ക്കസ്റ്റ്
വെഭായ്പ തനിരനിചടവെനിനത്തനില പ്രതനിമഭാസലാം 45 കകേഭാടനി രൂപ ലഭാഭനിക്കുവെഭാന കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  ബസസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  അനുപഭാതലാം
കദശതീയ  ശരഭാശരനികയക്കഭാള  വെളവര  കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല  ടനി  അനുപഭാതലാം
കദശതീയ ശരഭാശരനിവക്കഭാപലാം എത്തനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  നനിലവെനിലുള
ആവരയുലാം  പനിരനിച്ചുവെനിടഭാവത  ബസുകേളുവട  എണലാം  വെര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  തരണലാം
വചേയഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

(സനി)  ഇല.  എന്നഭാല  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവെനക്കഭാരുവട  അനുപഭാതലാം
കദശതീയ നനിലവെഭാരവമഭായനി തഭാരതമലലാം വചേയസ്റ്റ് കമവെലക്കരനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്
പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള മഭാത്രകമ ഒഴനിവകേള കൃതലമഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാനഭാകൂ.
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എ.സനി.,  കനഭാണ് എ.സനി. കലഭാ കഫഭാര് ബസുകേള
247 (1586)   ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  കേതീഴനില  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന  എ.സനി.,
കനഭാണ്  എ.സനി.  കലഭാ  കഫഭാര്  ബസുകേള  ഏതസ്റ്റ്  സതീലാം  പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്
നടത്തുന്നതസ്റ്റ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  തനതസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചഭാകണഭാ  ഈ
സര്വ്വേതീസുകേള നടത്തുന്നതസ്റ്റ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി)  വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട കേതീഴനിലഭാണസ്റ്റ് എ.സനി,  കനഭാണ് എ.സനി.,
കലഭാ കഫഭാര് ബസുകേള സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് നടത്തുന്നതസ്റ്റ്. ജനറലാം സതീലാം പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്
നടത്തുന്നതസ്റ്റ്. 

  പുതനിയ ബസുകേള 
248 (1587) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന  :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    അനവെര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എ.സനി.  ബസുകേള കേടമഭായനി  വെഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യസ്റ്റ്
പദതനിയുകണഭാ;  എങനില  എത്ര  ബസുകേളഭാണസ്റ്റ്  വെഭാങ്ങുന്നവതനലാം  അതനിവന്റെ
തനിരനിചടവെസ്റ്റ് എഎ്രപകേഭാരമഭായനിരനിക്കുവമനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇമൗ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  എത്ര  പുതനിയ
ബസുകേള വെഭാങ്ങനി; ഇതനിനഭായനി എത്ര രൂപ വചേലവെഴനിച്ചു;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തസ്റ്റ്  എത്ര  ബസസ്റ്റ്  ഷഭാസനികേള  വെഭാങ്ങനി;
ഇതനിനഭായനി എന്തെസ്റ്റ് തുകേ വചേലവെഴനിച്ചുവവെന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എ.സനി.  ബസുകേളുളവപവട  900  ബസുകേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള പദതനി
തയഭാറഭാക്കനി KIIFB ഫണനിലാംഗസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്ന വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തസ്റ്റ്  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഒരു
സനി.എന.ജനി. ബസസ്റ്റ് വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. നനികുതനി അടക്കലാം 24,51,327 (ഇരുപത്തനിനഭാലസ്റ്റ്
ലക്ഷത്തനി  അമ്പത്തനിവയഭാന്നഭായനിരത്തനി   മുന്നൂറനി  ഇരുപത്തനികയഴസ്റ്റ്)  രൂപയഭാണസ്റ്റ്
വെനിതരണ ഉത്തരവെസ്റ്റ് നലകേനി വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 

(സനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഭരണ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  2500
ഷഭാസനികേള വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിനഭായനി 269.9 കകേഭാടനി രൂപ വചേലവെഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

       വകേ.എസസ്റ്റ്. ആര്.ടനി.സനി.-യുവട നവെതീകേരണലാം

249  (1588)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  നവെതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  ഏവതഭാവക്ക  പുതനിയ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  'മനിന്നല'  കപഭാലുള  സര്വ്വേതീസുകേളനില
നനിനലാം പ്രതതീക്ഷനിച  വെരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുനകണഭാ;  കൂടുതല  'മനിന്നല'  സര്വ്വേതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട പുനരുദഭാരണവമഭായനി ബനവപടസ്റ്റ് തഭാവഴ
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള ആവെനിഷരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്: 

സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ഓപകറഷന സലാംബനനിചസ്റ്റ് 10,000 രൂപയനില തഭാവഴ വെരുമഭാനമുള
സര്വ്വേതീസുകേവള പുനനഃകമതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി ഇതനികനഭാടകേലാംതവന്ന ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

1255  വഷഡന്യൂളുകേള പുനനഃകമതീകേരനിചസ്റ്റ്  വെരുമഭാനലാം വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം
പുനരുദഭാരണ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  മനികേച  പനിന്തുണ
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  മുഴുവെന  വഷഡന്യൂളുകേളുവടയുലാം  ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ്
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വഷഡന്യൂളുകേള ശഭാസതീയമഭായനി  പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട
വെനിഭവെകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നനിരവെധനി  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേനികലഭാമതീററനില  അധനിഷനിതമഭായ  നനിലവെനിലുള ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ്  സമ്പ്രദഭായലാം
പരനിഷരനിചസ്റ്റ്  ഓടുന്ന  സമയത്തനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ഡന്യൂടനി  നനിശയനിചസ്റ്റ്
പരഭാതനിക്കനിടയഭാക്കഭാത്ത  വെനിധത്തനില  തുലലനതീതനി  ഉറപഭാക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണസ്റ്റ് ഡന്യൂടനി പഭാകറണ് ഏകേതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
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യഭാത്രക്കഭാവര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പണരഹനിത
ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ടഭാവെല  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്
സലാംവെനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  സതീ  സുരക്ഷഭാ  നയത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവെനന്തെപുരലാം
ജനിലയനില രണസ്റ്റ് പനിങസ്റ്റ് ബസുകേള ഇതനികനഭാടകേലാം തവന്ന സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സമഭാന്തെര  സര്വ്വേതീസുകേള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണകററലാം
കപഭാലതീസുലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലാം  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  സസ്വഭാഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ആയതസ്റ്റ്  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിചതുമൂലലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  വെരുമഭാനലാം
വെര്ദനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

ദതീര്ഘദൂര യഭാത്രക്കഭാവര  കൂടുതലഭായനി വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേളനികലക്കസ്റ്റ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കുലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല  സുഖകേരമഭായ  യഭാത്ര  പ്രദഭാനലാം
വചേയ്യുന്നതനികലക്കുമഭായനി   പുതനിയതരലാം  പുഷ്ബഭാക്കസ്റ്റ്   സതീകറഭാടുകൂടനിയ  എയര്
എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ് ബസുകേളുലാം സൂപര് ഡതീലകസ്റ്റ് എയര് ബസുകേളുലാം നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കസഭാപ്പുകേളുവട  എണലാം  കുറചസ്റ്റ്  കുറഞ  സമയലാംവകേഭാണസ്റ്റ്   കൂടുതല  ദൂരലാം
സഞരനിക്കുന്ന  തരത്തനില  മനിന്നല  സര്വ്വേതീസുകേവളന്ന  കപരനില  പുതനിയ  തരലാം
സര്വ്വേതീസുകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതവന്ന ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനവമഭായുള  പുതനിയ  അന്തെര്  സലാംസഭാന  കേരഭാര്
പ്രകേഭാരമുള വെനിവെനിധ  അന്തെര് സലാംസഭാന റൂട്ടുകേളനികലക്കുലാം   പുതനിയ  സര്വ്വേതീസുകേളുലാം
പ്രകതലകേ വെഭാരഭാന്തെല അന്തെര് സലാംസഭാന  സര്വ്വേതീസുകേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വെരുമഭാന വെര്ദനവെസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്   കൂടുതല വചേയനിന സര്വ്വേതീസുകേള  വെനിവെനിധ
കമഖലകേളനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പഴക്കലാം  വചേന്ന  സൂപര്  കഭാസസ്റ്റ്  ബസുകേള  മഭാറ്റുന്നതനികലക്കുലാം  പുതനിയ
സര്വ്വേതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികലക്കുമഭായനി  900  ബസുകേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
KIIFB ഫണനിലാംഗസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്ന വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

വമക്കഭാനനിക്കല ജതീവെനക്കഭാരുവട സമയകമലാം,  ബസുകേള സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞു
വെരുന്ന  സമയത്തനിനനുസൃതമഭായനി  പുനനഃകമതീകേരനിചതനിലൂവട  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
വെഭാഹനലാം  ലഭനിക്കഭാവത  ജതീവെനക്കഭാര്  idle  വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വമക്കഭാനനിക്കല  ജതീവെനക്കഭാരുവട  അദസ്വഭാന  ഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
ഉലപഭാദനക്ഷമത  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  Pneumatic  impact  wrench,  Torque
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multiplier, Automatic Tyre changer, Heavy duty portable cutting  machine,
Hydraulic  trolley  jack,  Hydraulic  floor  jack  മുതലഭായ  ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങള  കൂടനി  വെഭാങ്ങനി  നലകുന്നതനിനുള  ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു. 

വമക്കഭാനനിക്കല വെനിഭഭാഗത്തനില  work norms  പരനിഷരനിചസ്റ്റ് ഉലപഭാദനക്ഷമത
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണകമന്മേ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മനുഷലപ്രയതലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേളുവട ഭഭാഗമഭായനി ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് വെനിശദമഭായ പഠനലാം
നടത്തനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  വപ്രഭാഡകനിവെനിറനി  കേമൗണ്സലനിവന
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഫതീറസ്റ്റ്  യൂടനിലലകസഷന  നനിലവെനിലുളതനിലനനിനലാം   കദശതീയ
ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ് വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള നടനവെരുന.

വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുനരുദഭാരണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
മുകന്നഭാടനിയഭായനി  ജതീവെനക്കഭാരുവട പൂര്ണമഭായ സഹകേരണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുള
ശമങ്ങള ലകേവക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സഭാമ്പത്തനികേ  പുനനഃകമതീകേരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇകപഭാള  കൂടനിയ
പലനിശനനിരക്കനിലുലാം  കുറഞകേഭാല  തനിരനിചടവെനിലുലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
എടുത്തനിട്ടുള  വെഭായ്പകേള  വപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുവട  കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനികലക്കസ്റ്റ്
മഭാറ്റുവെഭാനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്ടനി.സനി-ക്കസ്റ്റ്
വെഭായ്പ തനിരനിചടവെനിനത്തനില പ്രതനിമഭാസലാം 45 കകേഭാടനി രൂപ ലഭാഭനിക്കുവെഭാന കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ബനി)   വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  മനിന്നല  സര്വ്വേതീസുകേളനില  പ്രതതീക്ഷനിച
വെരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടുതല മനിന്നല സര്വ്വേതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന വെനിഷയലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

മനിന്നല സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്

250 (1589)    വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുലസന തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച  മനിന്നല  സര്വ്വേതീസനിനസ്റ്റ്
കകേഭാടയല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  വഫയര്  കസജുലാം  കസഭാപ്പുലാം  അനുവെദനിക്കുവെഭാന  കവെണ
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിവല  പ്രധഭാനകകേന്ദ്രവലാം  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിവല
യഭാത്രക്കഭാര്കപഭാലുലാം  ആശയനിക്കുന്നതുമഭായ  കകേഭാടയലനില  കസഭാപസ്റ്റ്
അനുവെദനിക്കുന്നകേഭാരലലാം അനുകൂലമഭായനി പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി) കസഭാപ്പുകേള പരനിമനിതവപടുത്തനി സമയ കനിപ്തത പഭാലനിചസ്റ്റ് നടകത്തണ
സര്വ്വേതീസുകേളഭാണസ്റ്റ്   മനിന്നല  സര്വ്വേതീസുകേള  എന്നതനിനഭാല  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിവല
കകേഭാടയലനില മനിന്നല സര്വ്വേതീസനിനസ്റ്റ് കസഭാപസ്റ്റ് അനുവെദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം അനുകൂലമഭായനി
പരനിഗണനിക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കനില. 

വകേ.എസസ്റ്റ്. ആര്.ടനി .സനി.യുവട പുനരുദഭാരണലാം
251 (1590) ശതീമതനി ഇ  .  എസസ്റ്റ്  .  ബനിജനികമഭാള  : 

ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജയന  : 
ശതീമതനി സനി  .  വകേ  .   ആശ  : 
ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജന  :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  പുനരുദഭാരണലാം  സലാംബനനിച

പഠനത്തനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിച  സുശതീലഖന്ന  കേമ്മേനിറനിയുവട  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില പ്രസ്തസ്സുത റനികപഭാര്ടനിവല പ്രധഭാന ശനിപഭാര്ശകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എവന്തെഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ് വെരുന്നവതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സുശതീല ഖന്ന കേമ്മേനിറനിയുവട അന്തെനിമ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിടനില. 

എന്നഭാല കകേഭാര്പകറഷവന്റെ പുനരുദഭാരണവമഭായനി ബനവപടസ്റ്റ് പ്രഭാഥമനികേമഭായ
ചേനില  ശനിപഭാര്ശകേള  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  കേഭാരലക്ഷമത
വെര്ദനിപനിക്കുകേ,  മൂന്നസ്റ്റ് കമഖലകേളഭായനി തനിരനിക്കുകേ.  ഓകരഭാ കമഖലകേളുവടയുലാം ചുമതല
എലാം.ബനി.എ.  ഡനിഗനി,  പത്തുവെര്ഷ  പ്രവൃത്തനി  പരനിചേയലാം  എന്നതീ  കയഭാഗലതകേളുള
ഓകരഭാ  എകനികേന്യൂടതീവെസ്റ്റ്  ഡയറകര്മഭാവര  ഏലപനിക്കുകേ.  15  വെര്ഷവത്ത
കനതൃതസ്വപഭാടവെവലാം 10 വെര്ഷലാം പ്രവൃത്തനി പരനിചേയവമുള മൂന്നസ്റ്റ് ജനറല മഭാകനജര്മഭാവര
യഥഭാകമലാം  ഐ.ടനി.,  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  അഡനിനനികസഷന,  വടകനിക്കല
എന്നനിവെയുവട  ചുമതലകയഭാവട  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഓഡനിറസ്റ്റ്  സലാംവെനിധഭാനലാം
ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  വഹഡസ്റ്റ്  ഓഫതീസനില  രണസ്റ്റ്  ചേഭാര്കടഡസ്റ്റ്
അക്കമൗണന്റുമഭാവരയുലാം  കമഖലഭാ  ഓഫതീസുകേളനില  ഓകരഭാ  അക്കമൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്മഭാവരയുലാം  നനിയമനിക്കുകേ.  വെര്കേസ്റ്റ് കഷഭാപ്പുകേള  ആധുനനികേവെലക്കരനിക്കുകേ,
വെര്കേസ്റ്റ് കഷഭാപ്പുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ,  ബസസ്റ്റ് കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണലാം,
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ടയര്  റതീവടഡനിലാംഗസ്റ്റ്,  എഞനിന  റതീ-കേണനിഷനനിലാംഗസ്റ്റ്,  വെഭാഹന  ഉപകയഭാഗ  നനിരക്കസ്റ്റ്,
ഇനന  ഉപകയഭാഗ  ക്ഷമത  (KM/L)  എന്നനിവെ  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ്
എത്തനിക്കുകേ,  സര്വ്വേതീസുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുകേ,  വഷഡന്യൂള
പുനനഃകമതീകേരണലാം,  ഫകനി  വഫയര്  കററസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവെ  നടപനിലഭാക്കുകേ,  വപനഷന
ആനുകൂലലങ്ങള  നലകേന്നതനിനഭായനി  വപനഷന  ഫണസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,
ജതീവെനക്കഭാവര ശഭാസതീയമഭായനി വെനിനലസനിക്കുകേയുലാം ഡന്യൂടനി പഭാകറണ് പരനിഷരനിക്കുകേയുലാം
വചേയ്യുകേ,  ബസസ്റ്റ്-സഭാഫസ്റ്റ്  അനുപഭാതലാം  നനിലവെനിലുള  8.7-ല  നനിനലാം  കദശതീയ
ശരഭാശരനിയഭായ  5.5 കനക്കഭാള  വമചവപടുത്തനി  5  എന്ന  ലക്ഷലത്തനിവലത്തനിക്കുകേ,
പുതനിയ  ഡന്യൂടനി  പരനിഷരണലാം  നടത്തുകേ  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങള  വപ്രഭാഫ.  സുശതീല
ഖന്നയുവട കേമ്മേനിറനിയുവട പ്രഭാഥമനികേ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലവപടുന. 

(സനി)  വെര്കേസ്റ്റ് കഷഭാപ്പുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ആധുനനികേവെലക്കരനിക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത ടയര്
റതീ-കടഡനിലാംഗസ്റ്റ്,  എഞനിന  റതീകേണനിഷനനിലാംഗസ്റ്റ്,  വെഭാഹന  ഉപകയഭാഗ  നനിരക്കസ്റ്റ്,  ഇനന
ഉപകയഭാഗക്ഷമത  എന്നനിവെ  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവെരുന.  ഇനന  ഉപകയഭാഗക്ഷമത  കദശതീയ
ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ് ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ജതീവെനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് പ്രകചേഭാദനലാം എന്ന നനിലയനില
ഇനവസന്റെതീവെസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.  കൂടഭാവത  ശനിപഭാര്ശകേളുവട
അടനിസഭാനത്തനില  ജതീവെനക്കഭാരുവട  ശഭാസതീയമഭായ  വെനിനലഭാസവലാം  ബസസ്റ്റ്-സഭാഫസ്റ്റ്
അനുപഭാതലാം  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയഭായ  5.5  കലക്കസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉതകുന്ന
രതീതനിയനില കമതീകേരണങ്ങള നടത്തുകേയുലാം ഡന്യൂടനി  പഭാകറണ് പരനിഷരണലാം നടപനില
വെരുത്തുകേയുലാം  വചേയ്യുകേയുണഭായനി.  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  ഓപകറഷന  കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനഭായനി   വെരുമഭാന  വെര്ദനവെനിനുതകുന്ന  രതീതനിയനില  വഷഡന്യൂള
കമതീകേരണവലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാവത വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ്
വപ്രഭാഫഷണലലസസ്റ്റ്  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  IIM/കദശതീയതലത്തനില   പ്രശസ്തനിയുള
സഭാപനങ്ങളനില  പഠനിചതുലാം  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനിവല  വെലനിയ  സഭാപനങ്ങളനില
പ്രവൃത്തനി  പരനിചേയമുളവെരുമഭായ  2  ജനറല  മഭാകനജര്,  3  വഡപന്യൂടനി  ജനറല
മഭാകനജര്, 5 ചേഭാര്കടഡസ്റ്റ്/കകേഭാസസ്റ്റ് അക്കമൗണന്റെസ്റ്റ് എന്നനിവെവര കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില
നനിയമനിക്കുവെഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുലാം വചേയ്യുന. 

കേടബഭാദലതയനിലഭാതഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്   കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി

252 (1591) ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  കേടബഭാധലതയനിലഭാതഭാക്കനി
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വെലക്തമഭായ  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനി  രൂപവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;
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(ബനി)  നൂതന  മഭാകനജ് വമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  പ്രകയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  തലസനിതനി
നനിലനനിര്ത്തനിവകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുലാം സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(സനി)  വപനഷനുലാം  ശമ്പളവലാം  മുടങ്ങഭാവത  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.വയ
ലഭാഭവെനിഹനിതലാം  നലകേഭാന  കേഴനിയുലാം  വെനിധമുള  വപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് സമയബനനിത കേര്മ്മേപദതനി രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  പുനരുദഭാരണലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  നനിലവെനില
എടുത്തനിട്ടുള  കുറഞകേഭാല  തനിരനിചടവെസ്റ്റ്  ലദര്ഘലമുളതുലാം  പലനിശ  കൂടനിയതുമഭായ
വെഭായ്പകേള  ബഭാങ്കുകേളുവട  കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനികലക്കസ്റ്റ്  മഭാറ്റുന്നതനിനഭായുള  കജഭാലനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നകതഭാവട  വെഭായ്പ
തനിരനിചടവെനിനത്തനില 45 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം പ്രതനിമഭാസലാം ലഭാഭനിക്കുവെഭാന കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   കൂടഭാവത  വപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്നയുവട  പഠന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
പൂര്ണമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിയുന്നകതഭാവട  വെതീണ്ടുലാം  കേടവമടുത്തസ്റ്റ്
കേടവക്കണനിയനിലഭായനിരനിക്കുന്ന  ദുരവെസയനിലനനിനലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.വയ
കേരകേയറഭാനഭാകുവമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി) നൂതന മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ് സലാംവെനിധഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  ധനകേഭാരല പുനനഃസലാംഘടന യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നകതഭാവട ഇത്തരത്തനിലുള
ഒരു സഭാപനമഭാകുവമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ജതീവെനക്കഭാരുവട എണലാം കുറയണവമന്ന ശനിപഭാര്ശ
253 (1592) ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  :
ശതീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവെനക്കഭാരുവട  എണലാം  കുറചസ്റ്റ്  കദശതീയ

ശരഭാശരനിയനിവലത്തനിചഭാകല നഷത്തനിവന്റെ കതഭാതസ്റ്റ് കുറയഭാനഭാകൂ എന്നസ്റ്റ് സുശതീല ഖന്ന
റനികപഭാര്ടനില സൂചേനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്സുത ശനിപഭാര്ശയുവട അടനിസഭാനത്തനില അഞ്ഞൂകറഭാളലാം എലാംപഭാനല
ജതീവെനക്കഭാവര രണസ്റ്റ് ഘടമഭായനി പനിരനിച്ചുവെനിടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  നനിലവെനില  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില  ബവസഭാന്നനിനസ്റ്റ്  എത്ര
ജതീവെനക്കഭാരഭാണുളതസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ്  എത്രയഭായനി  തഭാഴ്ത്തണവമന്നഭാണസ്റ്റ്  സുശതീല  ഖന്ന
റനികപഭാര്ടനില ശനിപഭാര്ശ നലകേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ഈ  ശനിപഭാര്ശ  പൂര്ണ  കതഭാതനില  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില  അതുമൂലലാം  എത്ര  ജതീവെനക്കഭാവര
ഒഴനിവെഭാകക്കണനിവെരുവമന്നസ്റ്റ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  റനിടകയര്ഡസ്റ്റ്  വപ്രഭാഫ.
സുശതീല ഖന്ന നനിര്കദ്ദേശനിച ശനിപഭാര്ശകേളനില ഒന്നഭാണസ്റ്റ് ജതീവെനക്കഭാവര ശഭാസതീയമഭായനി
വെനിനലസനിപനിക്കുകേയുലാം ഡന്യൂടനി പഭാകറണ് പരനിഷരനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുകേ എന്നതസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത
ബസസ്റ്റ്-സഭാഫസ്റ്റ്  അനുപഭാതലാം  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയഭായ  5.5  വനക്കഭാള  വമചവപടുത്തനി
5 എന്ന ലക്ഷലത്തനില എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം 16 മണനിക്കൂറനിനസ്റ്റ് 2 ഡന്യൂടനി നനിര്ണയനിക്കുന്ന
തരത്തനിലുള  ഡബനിള  ഡന്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ശനിപഭാര്ശ
വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  രണസ്റ്റ്  ഘടമഭായനി  ബസസ്റ്റ്  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
നനികയഭാഗനിചനിരുന്ന  400  എലാംപഭാനല  ജതീവെനക്കഭാവര  ബസസ്റ്റ്  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായതനിവന  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  കജഭാലനിയനിലനനിനലാം  മഭാറനിനനിര്ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കജഭാലനിയുവണങനില  ഇപ്രകേഭാരമുളവെവര  തുടര്നലാം  കജഭാലനിക്കസ്റ്റ്  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)ബസസ്റ്റ്-സഭാഫസ്റ്റ്  അനുപഭാതലാം  നനിലവെനിലുള  8.7-ല  നനിനലാം  കദശതീയ
ശരഭാശരനിയഭായ  5.5-വനക്കഭാള  വമചവപടുത്തനി  5  എന്ന  ലക്ഷലത്തനിവലത്തനിക്കണലാം
എന്നഭാണസ്റ്റ് വപ്രഭാഫ. സുശതീല ഖന്ന ശനിപഭാര്ശ വചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  1-4-2017-ല  ബഹു.  മുഖലമനനിയുവട  അദലക്ഷതയനില
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  അലാംഗതീകൃത  രജനികസഡസ്റ്റ്  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം
മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ്  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  കചേര്ന്ന  കയഭാഗത്തനില  വപ്രഫ.  സുശതീല  ഖന്ന
സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിച  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  ചേര്ച  നടത്തുകേയുലാം  കേടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനിലവപട്ടുഴലുന്ന  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട
തഭാലക്കഭാലനികേ  രക്ഷവപടവലന്നതനിലുപരനി  അന്തെസ്സുറ  ഒരു  സഭാപനലാം  എന്ന
നനിലയനികലക്കസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  ജതീവെനക്കഭാരുവട  പൂര്ണ  പനിന്തുണകയഭാടുകൂടനി
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  ആവെശലവമങനില  തുടര്  ചേര്ചകേള  നടത്തനി
നടപനിലവെരുത്തുവെഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വപനഷന വെനിതരണലാം
254 (1593) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില  മൂന്നസ്റ്റ്  മഭാസമഭായനി  വപനഷന  വെനിതരണലാം
മുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭാവണനള ആകക്ഷപലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില വപനഷന കുടനിശനികേ എന്നസ്റ്റ് വെനിതരണലാം വചേയഭാനഭാകുവമന്നഭാണസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നവതനലാം,  ഇതനിനഭായനി  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന
സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിമൂലമഭാണസ്റ്റ് വപനഷന മുടങ്ങനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  കുറഞ  പലനിശയ്ക്കുലാം  ലദര്ഘലലാം
കൂടനിയ  കേഭാലഭാവെധനിക്കുമുള  വെഭായ്പ  തരവപടുത്തുവെഭാന  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
ശമനിച്ചുവെരുന.  ഇതസ്റ്റ് യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നകതഭാവട വപനഷന കുടനിശനികേ വെനിതരണലാം
വചേയ്യുവെഭാന കേഴനിയുവമന്നഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

നഷലാം നനികേത്തഭാന പദതനികേള

255 (1594) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി-യുവട  നഷലാം  നനികേത്തഭാന  പുതനിയ  പദതനികേള
ആവെനിഷ് കേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്ന കശഷലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്
നഭാളനിതുവെവര  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  നഷവമന്നസ്റ്റ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  2012  മുതലുള  കേഴനിഞ  5 വെര്ഷവത്ത  നഷത്തനിവനറ  കേണക്കസ്റ്റ്
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില ആവകേ എത്ര സനിരലാം ജതീവെനക്കഭാരുണസ്റ്റ്;
ഇവെരുവട തസ് തനികേ , എണലാം എന്നനിവെ ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;
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(ഇ)  ഇവെര്ക്കസ്റ്റ്  ശമ്പളലാം,  റനി.എ,  ഡനി.എ  ,മറസ്റ്റ്  ഇനങ്ങളനിലഭായനി  വെര്ഷലാം  എത്ര
കകേഭാടനി  രൂപഭാ  വചേലവെഭാകുനവണന്നസ്റ്റ്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല തഭാലക്കഭാലനികേ ജതീവെനക്കഭാരുവട എണലാം
എത്രയഭാണസ്റ്റ്;  ജനില,  തസ് തനികേ  ,എണലാം  എന്നനിവെ  തനിരനിചസ്റ്റ്  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമ്പത്തനികേ  പുനനഃകമതീകേരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇകപഭാള  കൂടനിയ
പലനിശനനിരക്കനിലുലാം  കുറഞകേഭാല  തനിരനിചടവെനിലുലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
എടുത്തനിട്ടുള  വെഭായ്പകേള  വപഭാതുകമഖല  ബഭാങ്കുകേളുവട  കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനികലക്കസ്റ്റ്
മഭാറ്റുവെഭാനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതു പ്രകേഭാരലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്ടനി.സനി-ക്കസ്റ്റ്
വെഭായ്പഭാ തനിരനിചടവെനിനത്തനില പ്രതനിമഭാസലാം 45 കകേഭാടനി രൂപ ലഭാഭനിക്കുവെഭാന കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  31-3-2017-ല
അവെസഭാനനിച  വെര്ഷത്തനിവല  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  തഭാലക്കഭാലനികേ
കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ് നഷലാം 1770.61 കകേഭാടനി രൂപയഭാകുന.

വെരുമഭാനലാം

ടനിക്കറസ്റ്റ് വെരുമഭാനലാം - 1827.45 കകേഭാടനി രൂപ

ടനിക്കറനിതര വെരുമഭാനലാം - 33.66 കകേഭാടനി രൂപ

ആവകേ വെരുമഭാനലാം - 1861.11 കകേഭാടനി രൂപ

വചേലവകേള

ശമ്പളവലാം അലവെനസുകേളുലാം - 1036.69 കകേഭാടനി രൂപ

ഇനനലാം -  895.45 കകേഭാടനി രൂപ

കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനികുതനി -  100.21 കകേഭാടനി രൂപ

കതയ്മഭാന വചേലവകേള -   74.46 കകേഭാടനി രൂപ

വപനഷന -  658.22 കകേഭാടനി രൂപ

പലനിശ -  605.89 കകേഭാടനി രൂപ

മറ്റു വചേലവകേള -  260.80 കകേഭാടനി രൂപ

ആവകേ വചേലവെസ്റ്റ് - 3631.72 കകേഭാടനി രൂപ
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(സനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  ആഡനിറസ്റ്റ്  വചേയ  വെഭാര്ഷനികേ
കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്

2012-13 വല നഷലാം -  508.22 കകേഭാടനി രൂപ

സഞനിത നഷലാം - 3025.90 കകേഭാടനി രൂപ

2013-14 വല നഷലാം -  583.90 കകേഭാടനി രൂപ

സഞനിത നഷലാം - 3609.79 കകേഭാടനി രൂപ

2014-15 വല ആഡനിറനിനസ്റ്റ് വെനികധയമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന 

കേണക്കു പ്രകേഭാരലാം നഷലാം - 1431.29 കകേഭാടനി രൂപ

സഞനിത നഷലാം - 5041.08 കകേഭാടനി രൂപ

2015-16 വല തഭാലക്കഭാലനികേ കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ് 

നഷലാം - 1219.87 കകേഭാടനി രൂപ

സഞനിത നഷലാം - 6260.95 കകേഭാടനി രൂപ

 2016-17-വല തഭാലക്കഭാലനികേ കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ് 

നഷലാം - 1770.61 കകേഭാടനി രൂപ

സഞനിത നഷലാം - 8031.56 കകേഭാടനി രൂപ

(ഡനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില  34028  സനിരലാം  ജതീവെനക്കഭാരുണസ്റ്റ്.
ഇവെരുവട തസ്തനികേ,  എണലാം എന്നനിവെ ജനില തനിരനിച്ചുള വെനിവെരലാം അനുബനലാം+ ആയനി
കചേര്ക്കുന.

(ഇ)  31-3-2017-ല  അവെസഭാനനിച  വെര്ഷത്തനിവല  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട
തഭാലക്കഭാലനികേ കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ് ശമ്പളവലാം അലവെനസുകേളുലാം 1036.69 കകേഭാടനി രൂപ
ആകുന.

(എഫസ്റ്റ്) വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില  8023  തഭാലക്കഭാലനികേ
ജതീവെനക്കഭാരുണസ്റ്റ്.  ഇവെരുവട തസ്തനികേ, എണലാം എന്നനിവെയുവട ജനില തനിരനിച്ചുള വെനിവെരലാം
അനുബനലാം*ആയനി കചേര്ക്കുന.

+ ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സുരക്ഷനിത യഭാത്ര
256 (1595) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  എവതങനിലുലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.റനി.സനി.  ബസുകേളനില
അഗനിശമന  ഉപകേരണങ്ങള  സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങനില  ഇതസ്റ്റ്
സഭാപനിചനിടനിലഭാത്തതസ്റ്റ് മൂലമുള അപകേടങ്ങള ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അപകേടങ്ങള  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ബസുസ്സുകേളനില  അഗനിശമന
ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില ഏകേകദശലാം
എത്ര തുകേയഭാണസ്റ്റ് ഈയനിനത്തനില വചേലവെസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  സുരക്ഷനിതമഭായ  യഭാത്ര  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രദഭാനലാം  വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.റനി.സനി.  മവറവന്തെങനിലുലാം  പരനിഷരണലാം  ഏര്വപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില ഏവന്തെലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനിലുലാം കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്ന തരത്തനിലുള അഗനിശമന ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
സഭാപനിചനിടനിലഭാത്തതുമൂലമുള അപകേടങ്ങള ശദയനിലവപടനിടനില.

(ബനി) എലഭാ വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനിലുലാം കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരലാം അഗനിശമന ഉപകേരണങ്ങള നനിര്ബനമഭാണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്
സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഒരു ബസനില അഗനിശമന ഉപകേരണങ്ങള ഘടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ശരഭാശരനി 2,584 രൂപ പ്രഭാരലാംഭ വചേലവെസ്റ്റ് വെരുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമങ്ങള  അനുശഭാസനിക്കുന്ന
പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളുവട  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ബസുകേളക്കസ്റ്റ്  AIS  052  ബസസ്റ്റ്  കബഭാഡനി
കകേഭാഡു പ്രകേഭാരമുള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം അഗനി സുരക്ഷ (Fire
retardant)  നലകുന്ന  ഘടകേങ്ങളുലാം  BIS  അലാംഗതീകേരനിച  സഭാധനങ്ങളുലാം  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്
ബസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാന  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത,  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
സുരക്ഷനിതയഭാത്ര പ്രദഭാനലാം വചേയഭാന ലഡവെര് നനിയനനിത വെഭാതനിലുകേളഭാണസ്റ്റ് പുതനിയ
ബസുകേളനില  ഉപകയഭാഗനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ബസുകേവള   GPS  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട
കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്ന സലാംവെനിധഭാനലാം അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.
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ഒരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില ഒരു സഭാര്ടസ്റ്റ്  കഭാസസ്റ്റ് റൂലാം പദതനി 
257  (1596)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കറഭാഡസ്റ്റ് കസഫനി പദതനിയുവട ഭഭാഗമഭായുള 'ഒരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില
ഒരു സഭാര്ടസ്റ്റ് കഭാസസ്റ്റ് റൂലാം'  എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ; ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം
അരൂര്  മണ്ഡലത്തനിലനനിനലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വെകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  തയഭാറഭാക്കനിയ  ലനിസനില
മണ്ഡലത്തനിവല  ഏതസ്റ്റ്  സ്ക്കുളനിവനയഭാണസ്റ്റ്  ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമുള  നടപടനികേള  എന  തുടങ്ങനി  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  എന്തുസ്റ്റ്  സലാംവെനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ്  ഒരുക്കനിയനിട്ടു
ളവതനലാം  ഇതനിനഭായനി  ആവരയഭാണസ്റ്റ്  ചുമതലവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നവതനലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  18-1-2017-ല  നടന്ന  32-ാാമതസ്റ്റ്  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി
കയഭാഗലാം  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില  ഇരുപതസ്റ്റ്  പുതനിയ  സഭാര്ടസ്റ്റ്  ടഭാഫനിക്കസ്റ്റ്  കഭാസസ്റ്റ്  റൂലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  88  ലക്ഷലാം  രൂപ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വെകുപനിനസ്റ്റ്  അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  സ്കൂളുകേള  എലാം.എല.എ.-മഭാരുവടയുലാം  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തനിവന്റെയുലാം  സഹഭായകത്തഭാവട  വതരവഞടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
വെകുപനിവന  ചുമതലവപടുത്തുകേയുലാം  വചേയ്തു.   എന്നഭാല  സ്കൂളുകേളനില  സഭാര്ടസ്റ്റ്  കഭാസസ്റ്റ്
റൂമുകേള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നൂവവെനലാം  ഇവെവയ  സഭാര്ടസ്റ്റ്  ടഭാഫനികേസ്റ്റ്  കഭാസസ്റ്റ്  റൂലാം
ആക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അധനികേമഭായനി  തുകേ  കവെണനിവെരനിവലനലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപസ്റ്റ്
അറനിയനിചതനിവന തുടര്ന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭായ വപ്രഭാകപഭാസല സമര്പനിക്കുവെഭാന വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപ്പുവസകടറനികയഭാടസ്റ്റ്  ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) പുതുക്കനിയ കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനു  വെനികധയമഭായനി  പദതനി  തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  അനുമതനി
നലകേഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ ഫണനിലനനിനള തുകേ 
258 (1597) ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  അടനിയന്തെര  ഘടത്തനില  കറഭാ ഡസ്റ്റ്
സുരക്ഷഭാഫണനിലനനിനലാം  തുകേ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള  കേഭാലതഭാമസലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  വചേങ്ങന്നൂര്  -  പന്തെളലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ടനി.പനി.  കറഭാഡനില  തുടര്ചയഭായനി
ഉണഭാകുന്ന  അപകേടങ്ങള  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്
കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ ഫണനില തുകേ അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആലപ്പുഴ ആര്.ടനി.ഒ. യനില
നനിനലാം  27-5-2017  വല  G/1824/2017/A  നമ്പര്  ഫയലനില  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്
കേമ്മേതീഷണറുവട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലവെകുന്നതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ഫണസ്റ്റ് അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര് എന്നസ്റ്റ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുവമന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനവപട  പദതനികേളുവട  ശനിപഭാര്ശകേള
ബനവപട  ജനിലഭാ  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  കേമൗണ്സനിലവെഴനി  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിയനികലക്കസ്റ്റ്  അയയ്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  വചേയഭാറുളതസ്റ്റ്.  ഇവെ
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വടകനിക്കല  കേമ്മേനിറനിയുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വടകനിക്കല  കേമ്മേനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്യുന്ന  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗത്തനിവന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനസ്റ്റ്  വെനികധയമഭായഭാണസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
അനുവെദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  17-10-2014-ല  നടന്ന  22-ാാമതസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗലാം
മുനവെര്ഷങ്ങളനില  വെകുപ്പുകേളക്കനുവെദനിച  തുകേകേളുവട  ധനവെനിനനികയഭാഗപത്രലാം
സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയ്ക്കുമഭാത്രലാം  പുതുതഭായനി  ഫണസ്റ്റ്  അനുവെദനിചഭാല  മതനിവയന്നസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനവമടുത്തനിരുന.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം പദതനികേളുവട സസ്വഭഭാവെലാം കേണക്കനിവലടുത്തു
തുടര് ഫണസ്റ്റ് അനുവെദനിച്ചു നലകേഭാറുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  ആഞനിലനിമൂടസ്റ്റ്  ജലാംഗ്ഷനനില
കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിച വപ്രഭാകപഭാസല ജനിലഭാ
കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  കേമൗണ്സനില  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചതഭായുള  16-3-2017-വല കേമൗണ്സനില കയഭാഗത്തനിവന്റെ
മനിനനിട്സസ്റ്റ്  ആലപ്പുഴ  ആര്.ടനി.ഒ.  നലകേനിയനിരുനവവെങനിലുലാം  ഇതനിവന്റെ  എസനികമറസ്റ്റ്
ഉളടക്കലാം  വചേയനിരുന്നനില.   ആയതനിനഭാല  ടനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുള  എസനികമറസ്റ്റ്  ചേതീഫസ്റ്റ്
എഞനിനതീയര്വെഴനി സമര്പനിക്കഭാന ആവെശലവപടതനിവന തുടര്ന്നസ്റ്റ്  5-8-2017-ല ഇതസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) 2007-വല കകേരള കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി  ആകനിവന്റെ വസക്ഷന
13(ജനി)  അനുസരനിചസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനവപട  കേഭാരലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനിയുവട അലാംഗതീകേഭാരലാം ആവെശലമഭാണസ്റ്റ്.
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കകേഭാന്നനി ഡനികപഭായുവട നനിര്മ്മേഭാണപ്രവെര്ത്തനലാം

259 (1598) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാന്നനി വകേ.എസസ്റ്റ്.ആർ.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായുവട നനിര്മ്മേഭാണപ്രവെര്ത്തനലാം

മുടങ്ങനി കേനിടക്കുന്നതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ആയതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലയസ്റ്റ്  നഭാളനിതുവെവര  എവന്തെലഭാലാം

നടപടനികേള ലകേവക്കഭാണനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എന്തുവകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  മുടങ്ങനികേനിടക്കുന്നതസ്റ്റ്;

ആരുവട ഭഭാഗത്തു നനിനളള വെതീഴ്ചമൂലമഭാവണന്നസ്റ്റ് കേവണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എലാം.എൽ.എ.  ഫണനിലനനിനലാം  എത്ര  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  നഭാളനിതുവെവര

അനുവെദനിചനിട്ടുളളവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ? കൂടഭാവത മറസ്റ്റ് ഏവതങനിലുലാം ഫണനിലനനിനലാം

തുകേ അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  നഭാളനിതുവെവര  അനുവെദനിചനിട്ടുളള  തുകേയനില  നനിനലാം  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  എന്തു

തുകേ നലകേനിവയന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(എഫസ്റ്റ്) എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന

കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി &സനി) 30-6-2017-ല  പ്രവൃത്തനി  നനിര്ത്തനിവെചതനിവന  സലാംബനനിചസ്റ്റ്

കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അതനിനസ്റ്റ്  മറുപടനിയഭായനി  13-7-2017-ല

കേരഭാറുകേഭാരന   pending  bill  കേനിടനിയഭാല  മഭാത്രകമ  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന

സഭാധനിക്കുകേയുള എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ്  നലകേഭാനുള മൂന്നഭാമവത്ത പഭാര്ടസ്റ്റ്  ബനില തുകേയഭായ  51,10,178

രൂപ അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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(ഡനി)  എലാം.എല.എ.  ഫണനില  നനിനലാം  3  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭനിചതനില  1,15,58,494  രൂപ  ബനില  തുകേയഭായനി  കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ്  അനുവെദനിച്ചു

നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. മറസ്റ്റ് ഫണനിലനനിനലാം തുകേ അനുവെദനിചനിടനില.

(ഇ)1st  പഭാര്ടസ്റ്റ് ബനില തുകേയഭായനി  73,19,120  രൂപയുലാം 2nd  ബനില തുകേയഭായനി

42,39,374  രൂപയുലാം  ഉളവപവട  ആവകേ  1,15,58,494  രൂപ  കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ്

നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്)  കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ്  മൂന്നഭാമവത്ത  പഭാര്ടസ്റ്റ്  ബനില  തുകേ  ഉടവന

നലകുവമന്നതനിനഭാല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനലാം  എത്രയുലാംകവെഗലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന

കേരഭാറുകേഭാരകനഭാടസ്റ്റ് ആവെശലവപടുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ബസസ്റ്റ് സര്വ്വേതീസുകേള

260 (1599) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്ന കശഷലാം ഇതുവെവര  വെഭാമനപുരലാം

നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  വവെഞഭാറമൂടസ്റ്റ്  ,  പഭാകലഭാടസ്റ്റ്  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.

ഡനികപഭാകേളനില  പുതുതഭായനി  തുടങ്ങനിയ  ബസുസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസുകേള  ഏവതഭാവക്കവയന്നസ്റ്റ്

വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതങനിലുലാം  സര്വ്വേതീസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില അവെ

ഏവതഭാവക്കയഭാവണനലാം എന്തെസ്റ്റ് കേഭാരണത്തഭാലഭാവണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്ന കശഷലാം ഇതുവെവര  വെഭാമനപുരലാം

നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  വവെഞഭാറമൂടസ്റ്റ്,  പഭാകലഭാടസ്റ്റ്  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.

ഡനികപഭാകേളനില നനിനലാം പുതുതഭായനി സര്വ്വേതീസുകേവളഭാനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  വവെഞഭാറമൂടസ്റ്റ്  ഡനികപഭായനിവല  ഡന്യൂടനി  നമ്പര്  25,  26,  29,  34

എന്നനിവെയുലാം പഭാകലഭാടസ്റ്റ്  ഡനികപഭായനിവല  ഡന്യൂടനി  നമ്പര്  31,  11,  29  എന്നനിവെയുലാം ഒരു

ജനറലാം  സര്വ്വേതീസുലാം  ഉളവപവട  എടസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസുകേള  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി

നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ബസനിവന്റെ  കുറവകേഭാരണലാം  വെളവരക്കഭാലമഭായനി  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്

നടത്തഭാതനിരുന്ന വഷഡന്യൂളുകേളഭാണസ്റ്റ് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.
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ലഹവടകേസ്റ്റ് പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  സമൗകേരലങ്ങള

261 (1600) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സല പരനിമനിതനി കേഭാരണലാം കറഭാഡുകേളനില അനുഭവെവപടുന്ന തടസങ്ങള

നതീക്കുവെഭാന ലഹവടകേസ്റ്റ് പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് സമൗകേരലങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള

ലകേവക്കഭാളകമഭാ ;

(ബനി)  കനമലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  പൂജപ്പുര,  തനിരുമല  എന്നതീ

സലങ്ങളനില അനുഭവെവപടുന്ന ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനസ്റ്റ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനഭായനി

ലഹവടകേസ്റ്റ്  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  സലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ  ;

ഇതനിനുകവെണ പഠനങ്ങള നടത്തുവെഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില  വപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വെകുപഭാണസ്റ്റ്  തനിരുമഭാന

വമടുകക്കണതസ്റ്റ്.

ഗതഭാഗതക്കുരുക്കസ്റ്റ്

262 (1601)   ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കനമലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  തനിരുമല  ജലാംഗ്ഷനനിവല

ഗതഭാഗതക്കുരുക്കസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവന്തെങനിലുലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്സുത  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലഫ  ഓവെര്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ഉളവപവടയുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുമല  ജലാംഗ്ഷനനിവല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്

സലാംബനനിചസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ഒനലാംതവന്ന ഗതഭാഗത വെകുപനില ലഭലമഭായനിടനില.

(ബനി) ഈ ഭഭാഗവത്ത ഗതഭാഗതക്കുരുക്കസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി ലഫ ഓവെര്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് വപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വെകുപഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനവമടുകക്കണതസ്റ്റ്.
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റതീജനിയണല ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ്
263 (1602)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മലപറലാം ജനിലയനിവല കകേഭാടയലനില റതീജനിയണല ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കണവമന്ന നനികവെദനത്തനില വെകുപസ്റ്റ് നടത്തനിയ പഠനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പഠനത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എവന്തെലഭാവമന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആര്.ടനി.ഒ.  ഓഫതീസസ്റ്റ് ഉടന ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ-സനി) മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിവല  കകേഭാടയലനില  റതീജനിയണല  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്

ഓഫതീസസ്റ്റ് അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള ആകലഭാചേനകേള വെകുപ്പുതലത്തനില എടുത്തനിടനില.
മൂന്നഭാര് സബസ്റ്റ് ഡനികപഭാ

264 (1603) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവെനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  പ്രധഭാന  വെനികനഭാദ  സഞഭാര
കകേന്ദ്രമഭായ  മൂന്നഭാറനിവല  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആർ.ടനി.സനി.  സബ്ഡനികപഭാ
ആധുനനികേവെത്കേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവലങനില  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേൾ  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ  എന്നസ്റ്റ്
വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)നനിലവെനില ഒരു പദതനിയുലാം വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിടനില.
(ബനി)  ആവെശലമഭായ  ഫണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവെഭാന

കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
വവെളറട ബസസ്റ്റ് ഗലഭാകരജസ്റ്റ്  നവെതീകേരണലാം

265 (1604)  ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന  :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശഭാല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല വവെളറട വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസുസ്റ്റ്  ഗലഭാകരജുലാം  അനുബന വെര്ക്കസ്റ്റ്കഷഭാപ്പുലാം നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വസയര്പഭാര്ടസ്റ്റ്സുകേള  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  നനിരവെധനി
ബസുകേള സഞഭാരകയഭാഗലമലഭാതനിരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രശ്നലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  വസയര്  പഭാര്ട്സുകേളുവട
ലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വെഭാഹനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള  ഒരു  ഇനവസക്ഷന  പനിറസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള നടനവെരുന.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

സുശതീല ഖന്ന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
266 (1605) ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന  :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-വയക്കുറനിചസ്റ്റ്  പഠനിക്കഭാന  നനികയഭാഗനിച

സുശതീല  ഖന്ന  കേമ്മേനിറനി  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനികന്മേല  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേവക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്; വെനിവെരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) റനികപഭാര്ടനിവല ഏവതലഭാലാം ശനിപഭാര്ശകേളഭാണസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തെലഭാലാം;

(സനി)  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ്  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിവല
വെനിവെനിധ  യൂണനിയനുകേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  യൂണനിയനുകേളുവട
പ്രതനികേരണലാം എന്തെഭായനിരുനവവെന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സുശതീല ഖന്ന കേമ്മേനിറനിയുവട അന്തെനിമ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിടനില.
വപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്നയുവട  പ്രഭാഥമനികേ  ശനിപഭാര്ശകേളുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്
വെര്കേ സ്റ്റ്കഷഭാപ്പുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വെര്കേസ്റ്റ് കഷഭാപ്പുകേള
ആധുനനികേവെലക്കരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത ടയര്
റതീ-വത്രഡനിലാംഗസ്റ്റ്,  എഞനിന റതീ കേണതീഷണനിലാംഗസ്റ്റ്,  വെഭാഹന ഉപകയഭാഗ നനിരക്കസ്റ്റ്,  ഇനന
ഉപകയഭാഗക്ഷമത  എന്നനിവെ  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവെരുന.   ഇനന  ഉപകയഭാഗക്ഷമത,  കദശതീയ
ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ് ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ജതീവെനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് പ്രകചേഭാദനലാം എന്ന നനിലയനില
ഇനവസന്റെതീവെസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.   കൂടഭാവത  ശനിപഭാര്ശകേളുവട
അടനിസഭാനത്തനില  ജതീവെനക്കഭാരുവട  ശഭാസതീയമഭായ  വെനിനലഭാസവലാം  ബസസ്റ്റ്-സഭാഫസ്റ്റ്



362 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 11, 2017

അനുപഭാതലാം  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയഭായ  5.5 കലക്കസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉതകുന്ന
രതീതനിയനിലുള കമതീകേരണങ്ങളുലാം നടത്തുകേയുലാം ഡന്യൂടനി പഭാകറണ് പരനിഷരണലാം നടപനില
വെരുത്തുകേയുലാം  വചേയ്യുകേയുണഭായനി.   സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  ഓപകറഷന  കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വെരുമഭാന  വെര്ദനവെനിനുതകുന്ന  രതീതനിയനില  വഷഡന്യൂള
കമതീകേരണവലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്നയുവട  ശനിപഭാര്ശകേവള
സലാംബനനിചസ്റ്റ് ബഹു. മുഖലമനനി അലാംഗതീകൃത/രജനികസര്ഡസ്റ്റ് കടഡസ്റ്റ് യൂണനിയനുകേളുമഭായനി
ചേര്ച നടത്തുകേയുണഭായനി.   ആയതനിവന തുടര്ന്നസ്റ്റ്  വമക്കഭാനനിക്കല ജതീവെനക്കഭാരുവട
സമയകമലാം,  ബസുകേള  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞു  വെരുന്ന  സമയത്തനിനനുസൃതമഭായനി
പുനനഃകമതീകേരനിചതനിലൂവട കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  വെഭാഹനലാം ലഭനിക്കഭാവത ജതീവെനക്കഭാര്
idle  വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ് ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വമക്കഭാനനിക്കല ജതീവെനക്കഭാരുവട
അദസ്വഭാനഭഭാരലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം ഉലപഭാദനക്ഷമത വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം Pneumatic
impact  wrench,  Torque  multiplier,  Automatic  tyre  changer,  Heavy  duty
portable  cutting  machine,  Hydraulic  trolley  jack,  Hydraulic  floor  jack
മുതലഭായ  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  കൂടനി  വെഭാങ്ങനി  നലകുന്നതനിനുള  ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.

വമക്കഭാനനിക്കല വെനിഭഭാഗത്തനില വെര്ക്കസ്റ്റ് കനഭാലാംസസ്റ്റ് പരനിഷരനിചസ്റ്റ് ഉലപഭാദനക്ഷമത
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണകമന്മേ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മനുഷലപ്രയതലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേളുവട ഭഭാഗമഭായനി  ഇതു സലാംബനനിചസ്റ്റ് വെനിശദമഭായ പഠനലാം
നടത്തനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  വപ്രഭാഡകനിവെനിറനി  കേമൗണ്സലനിവന
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഫ്ളതീറസ്റ്റ്  യൂടനിലലകസഷന  നനിലവെനിലുളതനിലനനിനലാം
കദശതീയ ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ് വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള നടനവെരുന.

കൂടഭാവത  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  മഭാകനജുവമന്റെസ്റ്റ്  വപ്രഭാഫഷണലലസസ്റ്റ്
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  IIM/കദശതീയ  തലത്തനില  പ്രശസ്തനിയുള  സഭാപനങ്ങളനില
പഠനിചതുലാം  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനിവല  വെലനിയ  സഭാപനങ്ങളനില  പ്രവൃത്തനി
പരനിചേയമുളവെരുമഭായ  2  ജനറല  മഭാകനജര്,  3  വഡപന്യൂടനി  ജനറല  മഭാകനജര്,
5  ചേഭാര്കടഡസ്റ്റ്/കകേഭാസസ്റ്റ്  അക്കമൗണന്റെസ്റ്റ്  എന്നനിവെവര  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില
നനിയമനിക്കുവെഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുലാം വചേയ്യുന.

(സനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിവല  അലാംഗതീകൃത/രജനികസഡസ്റ്റ്  വതഭാഴനിലഭാളനി
സലാംഘടനഭാ  കനതഭാക്കളുലാം  മഭാകനജുവമന്റു  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി
1-4-2017-ല ബഹു. മുഖലമനനിയുവട അദലക്ഷതയനില കയഭാഗലാം കചേരുകേയുലാം, വപ്രഭാഫ.
സുശതീല ഖന്ന സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ് സമര്പനിച ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല ചേര്ച നടത്തുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  യൂണനിയന കനതഭാക്കള ശനിപഭാര്ശകേകളഭാടസ്റ്റ് വപഭാതുവെഭായനി അനുകൂലമഭായനി
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പ്രതനികേരനിച്ചു.  സഭാഫസ്റ്റ് പഭാകറണ് പരനിഷരണലാം,  കബഭാഡനി ബനിലഡനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേളുവട
പ്രവെര്ത്തനലാം, കജഭാലനി ഭഭാരത്തനിലുണഭാകുന്ന വെര്ദനവെസ്റ്റ് എന്നനിവെയനില ജതീവെനക്കഭാരുവട
ആശങകേള  പരനിഹരനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  ശനിപഭാര്ശകേള  പരനികശഭാധനിക്കണവമനലാം
റനികപഭാര്ടനിവല  ശനിപഭാര്ശകേള  പൂര്ണമഭായുലാം  ലഭലമഭാക്കനി  തുടര്  ചേര്ചകേളക്കുകശഷലാം
നടപനിലഭാക്കണവമനലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-വയ  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേളനില  സലാംതൃപ്തമഭായ  കസവെന  കവെതന  കേരഭാറനിനു  വെനികധയമഭായനി
സഹകേരനിക്കുവമനലാം വതഭാഴനിലഭാളനി സലാംഘടനഭാ കനതഭാക്കള കയഭാഗത്തനില അറനിയനിച്ചു.

കവെഭാളകവെഭാ ബസുകേള
267 (1606)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  എത്ര  കവെഭാളകവെഭാ  ബസുകേളഭാണുളതസ്റ്റ്;
ഇവെയുവട ഡനികപഭാ തനിരനിച്ചുള കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കവെഭാളകവെഭാ  ബസുകേളുവട  അറകുറപണനിക്കസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  എന്തു
സലാംവെനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ്  ഉളതസ്റ്റ്;  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി  ഇതനിവന്റെ  അറകുറപണനി  ഏവതങനിലുലാം
കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ് നലകേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില ഏതു കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ് ;

(സനി)  ഈ  കേമ്പനനിവയ  വതരവഞടുത്തതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  മഭാനദണ്ഡത്തനിവന്റെ

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;  ഇതു സലാംബനനിചസ്റ്റ് കേമ്പനനിയുമഭായനി ഏവതങനിലുലാം കേരഭാറനില

ഏര്വപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില  കേരഭാറനിവന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  ഡയറകര്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഇതനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം

നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എന  മുതലഭാണസ്റ്റ്  കേരഭാര്  പ്രഭാബലലത്തനിലഭായനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  ഇതനികനഭാടകേലാം

എത്ര ബസുകേളുവട അറകുറപണനിയഭാണസ്റ്റ് കേമ്പനനി നടത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്; എത്ര രൂപ ഈ

ഇനത്തനില  കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ്  ഇതനികനഭാടകേലാം  നലകേനിയനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഏവതഭാവക്ക ഡനികപഭാകേളനിവല ബസുകേളക്കസ്റ്റ് എത്ര രൂപവെതീതമഭാണസ്റ്റ് ഈ ഇനത്തനില

വചേലവെഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് ഇനലാംതനിരനിചസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ് നനിലവെനില 12  ബസുകേളുലാം വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട
കേതീഴനില 190 ബസുകേളുമഭാണുളതസ്റ്റ്.  
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വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  കവെഭാളകവെഭാ  എ.സനി.ബസുകേള അനുവെദനിചനിട്ടുള
ഡനികപഭാകേള

ആലപ്പുഴ - 1

എറണഭാകുളലാം - 2

കകേഭാടയലാം - 2

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - 1

തനിരുവെനന്തെപുരലാം വസനടല - 6

വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനിയുവട  കവെഭാളകവെഭാ  എ.സനി.ബസുകേള  അനുവെദനിചനിട്ടുള
ഡനികപഭാകേള

മലപ്പുറലാം - 8

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - 13

കേലപറ - 6

പത്തനലാംതനിട - 7

കകേഭാടയലാം - 10

വതഭാടുപുഴ - 8

തൃശ്ശൂര് - 12

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് - 10

വകേഭാലലാം - 13

ആലപ്പുഴ - 13

തനിരുവെനന്തെപുരലാം (ഈഞക്കല) - 39

എറണഭാകുളലാം  (കതവെര) - 51

(ബനി) എ.സനി.  കവെഭാളകവെഭാ കലഭാ കഫഭാര് ബസുകേളുവട പരനിപഭാലനലാം കവെഭാളകവെഭാ
കേമ്പനനിയുവട അലാംഗതീകൃത ഡതീലറഭായ  M/s.  Vista  Driveline  Motors  -  ലനനിനലാം
നനികയഭാഗനിക്കവപട  വെനിദഗ്ദ്ധരഭായ  സൂപര്ലവെസര്മഭാരുവട  കമലകനഭാടത്തനില
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനിയുവട  വമക്കഭാനനിക്കുകേളഭാണസ്റ്റ്  നനിര്വ്വേഹനിച്ചുവെരുന്നതസ്റ്റ്.   കൂടുതല
സങതീര്ണമഭായ റനിപയറുകേള പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനിവന്റെ ആലപ്പുഴ ജനിലയനിലുള വെര്കേസ്റ്റ്
കഷഭാപനിലഭാണസ്റ്റ്  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അറകുറപണനികേളക്കഭായുള  വസയര്
പഭാര്ട്സുകേളുലാം ഈ കേമ്പനനിയനില നനിനതവന്നയഭാണസ്റ്റ് വെഭാങ്ങുന്നതസ്റ്റ്.
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(സനി)  കവെഭാളകവെഭാ ബസുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാതഭാവെഭായ  M/s.  Volvo Buses  India
Pvt.  Ltd.  എന്ന  കേമ്പനനിയുവട  കകേരളത്തനിവല  ഏകേ  അലാംഗതീകൃത  ഡതീലര്  എന്ന
നനിലയനിലഭാണസ്റ്റ്  ഈ  കേമ്പനനിവയ  വതരവഞടുത്തസ്റ്റ്.   വകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.യുവട
ഡയറകര് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ഇതനിനസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഒന്നഭാലാംഘട  ജനറലാം  പദതനി  കവെഭാളകവെഭാ  ബസുകേവള  സലാംബനമഭായ
കേരഭാര്  2009  മുതല  പ്രഭാബലലത്തനില  വെരനികേയുലാം  രണഭാലാംഘട  ജനറലാം  പദതനി
കവെഭാളകവെഭാ  ബസുകേള  ലഭനിചകപഭാള  1-10-2015  മുതല  പുതനിയ  കേരഭാര്
പ്രഭാബലലത്തനില വെരനികേയുലാം വചേയ്തു.  ഇതനിനസ്റ്റ് 24 മഭാസലാം കേഭാലഭാവെധനി നനിശയനിക്കുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഒന്നഭാലാംഘട ജനറലാം  പദതനിയനില ലഭനിച  80  കവെഭാളകവെഭാ ബസുകേളുലാം
രണഭാലാംഘട ജനറലാം  പദതനിയനില ലഭനിച  110  കവെഭാളകവെഭാ  ബസുകേളുമഭാണസ്റ്റ്  കേമ്പനനി
ഇതനികനഭാടകേലാം  അറകുറപണനികേള നടത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   (ഈ രണ്ടു ഘടങ്ങളനിലഭായനി
ലഭനിച  190  ബസുകേള  വെനിവെനിധ  സമയങ്ങളനിലഭായനി  2068  തവെണ  കേമ്പനനിയനില
അറകുറപണനികേള  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.)   11,40,48,206  രൂപ  (രൂപ  പതനിവനഭാന
കകേഭാടനി  നഭാലപതു  ലക്ഷത്തനി  നഭാലപത്തനിവയണഭായനിരത്തനി  ഇരുന്നൂറനി  ആറസ്റ്റ്  രൂപ
മഭാത്രലാം)അറകുറപണനികേളക്കഭായനി വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

എറണഭാകുളലാം - 49043138

തനിരുവെനന്തെപുരലാം സനിറനി - 25398436

തനിരുവെനന്തെപുരലാം വസനടല - 19699775

വതഭാടുപുഴ - 1702332

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് - 987871

കകേഭാടയലാം - 1811968

വകേഭാലലാം - 2165341

തൃശ്ശൂര് - 1417981

പത്തനലാംതനിട - 2202163

മലപ്പുറലാം - 511761

കേലപറ - 1147744

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - 1583910

ആലപ്പുഴ - 6375786
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അന്തെര് സലാംസഭാന സര്വ്വേതീസുകേള
268 (1607)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അന്തെര്  സലാംസഭാന  സര്വ്വേതീസുകേളക്കസ്റ്റ്  കയഭാജനിച  750  ലഹവടകേസ്റ്റ്
ബസുകേള വകേ .എസസ്റ്റ്.ആർ.ടനി.സനി. ഉടവന വെഭാങ്ങുനകണഭാ; ഇതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഈ ബസുകേളക്കസ്റ്റ് ഓകരഭാന്നനിനുലാം വചേലവെഭാകുന്ന തുകേ എത്ര;ആദല ഘടലാം
എത്ര ബസുകേള വെഭാങ്ങുവെഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ബസുകേള  നനിരത്തനില  ഇറങ്ങുകമ്പഭാള  എലഭാ  എലാം.എല.എ
മഭാര്ക്കുലാം,  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവന്റെയുലാം  ബസുസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസുകേളുവടയുലാം  പ്രധഭാനലലാം
മനസനിലഭാക്കനി ബസുകേള അകലഭാട്ടു വചേയ്യുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അന്തെര്  സലാംസഭാന  സര്വ്വേതീസുകേളക്കസ്റ്റ്  ഉളവപവട  900  ബസുകേള
വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള വപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് മഭാത്രകമ വെനിവെരലാം ലഭലമഭാകുകേയുള.

(സനി)  പ്രസ്തുത  ബസുകേള  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്ടനി.സനി-ക്കസ്റ്റ്  നഷമുണഭാകേഭാത്ത
വെനിധത്തനിലുലാം  ഫതീസനിബനിലനിറനി  റനികപഭാര്ടനിവന  ആശയനിച്ചുലാം  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  അകലഭാടസ്റ്റ്
വചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.

സസ്വകേഭാരല ലക്ഷസ്വറനി ബസുകേള

269 (1608) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  നനിനലാം  ദനിവെകസന  അന്തെര്  സലാംസഭാന  സര്വ്വേതീസുകേള
നടത്തുന്ന  സസ്വകേഭാരല  ലക്ഷസ്വറനി  ബസുസ്സുകേളുവട  കേണക്കസ്റ്റ്  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപസ്റ്റ്
സൂക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ബസുകേള  യഥഭാസമയലാം  സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ്  നനികുതനിയുലാം  മറ്റുലാം
നലകേനിയഭാകണഭാ സര്വ്വേതീസുകേള നടത്തുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  നനികുതനി  നലകുന്നതനില  വെതീഴ്ചവെരുത്തുന്ന  പ്രസ്തുത  ബസുകേളവക്കതനിവര
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നസ്റ്റ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 367

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇത്തരലാം  വെഭാഹനങ്ങളുവട  കൃതലമഭായ  കേണക്കുകേള  സൂക്ഷനിചനിടനില.
എങനിലുലാം  ഏകേകദശലാം  161  സസ്വകേഭാരല  ലക്ഷസ്വറനി  ബസുകേളഭാണസ്റ്റ്  അന്തെര്സലാംസഭാന
സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി) അവത.

(സനി) നനികുതനി ഒടുക്കഭാത്ത വെഭാഹനങ്ങവളഭാനലാംതവന്ന കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വചേക്കസ്റ്റ്
കപഭാസ്റ്റുവെഴനി  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  നടത്തുവെഭാന  അനുവെദനിക്കഭാറനില.  ആയതനിനഭാല
ഇത്തരത്തനിലുള  നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഈ  വെഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കേഴനിയുകേയനില.

സ്കൂള ബസുകേളുവട സുരക്ഷ

270 (1609) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന  :
ശതീമതനി ഇ  .  എസസ്റ്റ്  .  ബനിജനികമഭാള  :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസര്  :
ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സ്കൂള  ബസസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസുകേള  അപകേടരഹനിതമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്

എവന്തെഭാവക്ക മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പുറവപടുവെനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ബനി) കുടനികേളുവട സുരക്ഷനിത യഭാത്ര മുനനനിര്ത്തനി പ്രസ്തുത മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പഭാലനിക്കവപടുനകണഭാവയന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുകണഭാ;

(സനി)  സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങളുവട  ടനിപസ്റ്റ്ഷതീറസ്റ്റ്  ഗതഭാഗത  വെകുപനിനസ്റ്റ്  നലഭാറുകണഭാ;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സ്കൂളനികലക്കസ്റ്റ്  കുടനികേവള  എത്തനിക്കുന്ന  സമഭാന്തെര  സര്വ്വേതീസുകേള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനിദലഭാര്തനികേവള  വകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന  വെഭാഹനങ്ങളുവട  സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എലഭാ  വഡപന്യൂടനി  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്
കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്ക്കുലാം  റതീജനിയണല  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.  സ്കൂള  ബസുകേള  അലഭാത്ത  വെഭാഹനങ്ങളനില  കുടനികേവള
കേയറനിവക്കഭാണ്ടു  കപഭാകുകേയഭാവണങനില  ''ഓണ്  സ്കൂള  ഡന്യൂടനി''  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
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പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുകണഭാവയനലാം അമനിതമഭായനി  കുടനികേവള  കുത്തനിനനിറയ്ക്കുനകണഭാവയനലാം
പ്രകതലകേലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മുചക  വെഭാഹനങ്ങളനില
അമനിതമഭായനി  കുടനികേവള  കേയറ്റുന്നതസ്റ്റ്  തടയഭാനുലാം  നനിലവെനിലുള  ചേടങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വെനിരുദമഭായനി  സുരക്ഷഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളനിലഭാവത കുടനികേവള കേയറനിവക്കഭാണ്ടു കപഭാകുന്ന
വെഭാഹനങ്ങളുവട  വപര്മനിറസ്റ്റ്  റദ്ദേഭാക്കുന്നതുളവപവടയുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മഭാത്രമല,  അധലയന
വെര്ഷകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  വെനിദലഭാര്തനികേവള  വകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന  വെഭാഹനങ്ങളുവട
സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുവെഭാന തഭാവഴപറയുന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വെകുപസ്റ്റ്  എലഭാ റതീജനിയണല
ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്:

1. എലഭാ റതീജനിയണല ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് ഓഫതീസര്മഭാരുലാം/കജഭായനിന്റെസ്റ്റ് റതീജനിയണല
ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് ഓഫതീസര്മഭാരുലാം തങ്ങളുവട അധനികേഭാര പരനിധനിയനില വെരുന്ന
വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിവല  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  സുരക്ഷനിത
യഭാത്രയഭായനി  ഒരു  അദലഭാപകേവന  കനഭാഡല  ഓഫതീസറഭായനി
നനിയമനിക്കുവെഭാനകവെണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ബനവപട സ്കൂള അധനികേഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്
നലകകേണതഭാണസ്റ്റ്.

2. ടനി  വെഭാഹനങ്ങളനില  സഞരനിക്കുന്ന  എലഭാ  വെനിദലഭാര്തനികേളുവടയുലാം  കപരസ്റ്റ്,
വെനിലഭാസലാം,  രക്ഷഭാകേര്ത്തഭാവെനിവന  സലാംബനനിച  വെനിവെരങ്ങള,  സമ്പര്ക്ക
നമ്പര് ഉളവപവട  കകഭാഡതീകേരനിചസ്റ്റ്  പടനികേ  രൂപത്തനില ലഭാമനികനറസ്റ്റ്  വചേയസ്റ്റ്
വെഭാഹനത്തനിലുലാം സ്കൂളനിലുലാം സൂക്ഷനിക്കുവെഭാന നനിര്കദ്ദേശനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

3. സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങളുവട  സുരക്ഷ  സലാംബനനിച  അവെകബഭാധന  കഭാസ്സുകേള
പരമഭാവെധനി സ്കൂളുകേളനില സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

4. അനുവെദനതീയമഭായതനിലുലാം  അധനികേമഭായനി  കുടനികേവള  കുത്തനിനനിറചസ്റ്റ്
വകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന സ്കൂള വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവരയുലാം ഓകടഭാറനിക്ഷ തുടങ്ങനിയ
ഇതര  വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവരയുലാം  തുടക്കത്തനിലതവന്ന  കേര്ശന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

5. വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുവട വെഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുന്ന ലഡവെര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നനിര്ദ്ദേനിഷ  കയഭാഗലതയുലാം  പരനിചേയവലാം  ഉവണന്നതുസ്റ്റ്  സലാംബനനിച
പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേ.  മറസ്റ്റ്   അകയഭാഗലതകേള ഇല എനലാം ഉറപ്പു
വെരുകത്തണതഭാണസ്റ്റ്.

6. സസ്വകേഭാരല  വെഭാഹനങ്ങള  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനത്തനിവന്റെ  വെഭാഹനമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നനില എന്നസ്റ്റ് ഉറപഭാകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനികലക്കഭായനി സ്കൂള
പരനിസരത്തുതവന്ന ആവെശലമഭായ പരനികശഭാധനകേള നടകത്തണതഭാണസ്റ്റ്.
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7. വെനിദലഭാര്തനികേവള  വകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന  സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങളനില  സതീഡസ്റ്റ്

ഗകവെര്ണര്, എമര്ജനസനി എകനിറസ്റ്റ്, അഗനി ശമന ഉപകേരണങ്ങള എന്നനിവെ

പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ.

8. സ്കൂള  ബസുകേളനില  നനിര്ബനമഭായുലാം  കഡഭാര്  അറന്റെഡന്റെസ്റ്റ്  ഉണസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്

ഉറപഭാകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇത്തരത്തനിലുള ഒരു നടപടനിയുലാം ഇതുവെവര സസ്വതീകേരനിചനിടനില.

(ഡനി)  സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങളലഭാത്ത  മറസ്റ്റ്  വെഭാഹനങ്ങളനില  സ്കൂള  കുടനികേവള

വകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ് തഭാവഴപറയുന്ന നനിയനണങ്ങള ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്:

സ്കൂള  ബസുകേളലഭാത്ത  വെഭാഹനങ്ങളനില  കുടനികേവള  കേയറനിവക്കഭാണസ്റ്റ്

കപഭാകുകേയഭാവണങനില ''On School Duty'' എന്ന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് പ്രദര്ശനിപനിചനിരനിക്കണലാം.

ചേടങ്ങളക്കസ്റ്റ് വെനിരുദമഭായനി സുരക്ഷഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളനിലഭാവത കുടനികേവള കേയറനിവക്കഭാണ്ടു

കപഭാകുന്ന  വെഭാഹനങ്ങളുവട  വപര്മനിറസ്റ്റ്  റദ്ദേസ്റ്റ്  വചേയ്യുന്നതുളവപവടയുള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ബസസ്റ്റ് വടര്മനിനല-കേലാം-കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാലാംപക സ്റ്റ്

271 (1610) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസസ്റ്റ്  വടര്മനിനല  കേലാം  കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ്

കകേഭാലാംപകസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതു ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നകതക്കസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനികേരനിക്കുവെഭാന  സഭാധനിക്കുവമന്നസ്റ്റ്

വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാലാംപകനിവല  എത്ര  റൂമുകേള  കലലലാം  വചേയ്തുവവെനലാം  അഡസ്വഭാനസഭായനി

എത്ര തുകേ ലഭനിവചനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അടുത്ത  ഘടത്തനില  വടര്മനിനലനില  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന

വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സനിവെനില സക്ചറല കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  സനിവെനില  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനികനഭാവടഭാപലാംതവന്ന
Electrical,  Fire Fighting, Sewage Treatment Plant  എന്നനിവെയുവട കജഭാലനികേള
നടകത്തണതുണസ്റ്റ്.   ആയതനിനുള  എസനികമറസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കഭാന  ആര്ക്കനിവടകനിനസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ്  ഇ-ടണര് വെനിളനിചസ്റ്റ്  ഏകേകദശലാം ഒരു
വെര്ഷത്തനിനുളനില നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവെഭാന കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  മലപ്പുറലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  വെഭാണനിജല  സമുചയത്തനിവന്റെ
കലലലാം/വടണര് നടപടനികേള 11-7-2017-ല നടത്തവപട്ടു.

4  മുറനികേളക്കഭായനി  10  അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചുവവെങനിലുലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
നനിശയനിച  പലനിശരഹനിത  നനികക്ഷപ  തുകേ  നലകേനി  കേടമുറനി  സസ്വന്തെമഭാക്കഭാന
ആരുലാംതവന്ന തയഭാറഭായനില.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത വടര്മനിനലനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് അതനിവന്റെ
commercial  viability  കേണക്കഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  അടുത്ത
ഘടവത്തക്കുറനിചസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കഭാന കേഴനിയൂ.

ബസസ്റ്റ് കസഷന നവെതീകേരണലാം

272(1611) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായുവട  വകേടനിടങ്ങള
കേഭാലപഴക്കത്തഭാല  ജതീര്ണഭാവെസയനിലഭാവണനലാം  ചുറ്റുമതനിലുകേള  തകേര്ന്ന
നനിലയനിലഭാണന്നതുലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  പ്രസ്തസ്സുത  ഡനികപഭായനിവല  വകേടനിടങ്ങള  വപഭാളനിച്ചുമഭാറനി
അതലഭാധുനനികേ  സമൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഒരു  ബസുസ്റ്റ്  വടര്മനിനല
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  കേഭാലപഴക്കലാം  ഉണഭായനിട്ടുള  ചേനില  വകേടനിടങ്ങള  വമയനിന്റെനനസസ്റ്റ്
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറ്റുളവെ  ഫണനിവന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
ശമനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  കേടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനിലക്കൂടനി
കേടനകപഭാകുന്നതുവകേഭാണസ്റ്റ് അതലഭാധുനനികേ രതീതനിയനിലുള ഒരു കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാലാംപകസ്റ്റ്
തനതു  ഫണനിനഭാല  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ  അസഭാദലമഭാണസ്റ്റ്.   വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
പനിനതുടരുന്ന  തരത്തനില  വെഭാണനിജലഭാവെശലങ്ങളക്കുള  സലത്തനികന്മേല
പലനിശരഹനിത  നനികക്ഷപലാം  സസ്വതീകേരനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  ഒരു  പദതനി  കേഭായലാംകുളത്തസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കണവമങനില വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്ടനി.സനി-ക്കസ്റ്റ് പലനിശ
രഹനിത  നനികക്ഷപലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ഘടലാം  വെവരയുള  കജഭാലനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മുടക്കുവെഭാനുള  സഭാമ്പത്തനികേലാം  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ
പക്കലനില.  ആയതനികലക്കസ്റ്റ് എലാം.പനി./എലാം.എല.എ. യുവട വെനികേസന ഫണനിലനനിനലാം
ആവെശലമഭായ  തുകേ ലഭനിക്കുവമങനികലഭാ  അലഭാത്തപക്ഷലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനിയുവട
സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി വമചവപടുന്ന മുറയ്കക്കഭാ സഭാദലതഭാപഠനലാം നടത്തനിയകശഷലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം ഡനികപഭാ

273 (1612) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  ഡനികപഭായനില  നനിനലാം  നനിലവെനില  എത്ര
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേള സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് നടത്തുനണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്ന  കശഷലാം  പ്രസ്തുത
ഡനികപഭായനികലക്കസ്റ്റ് എത്ര ബസുകേള പുതുതഭായനി അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്ന  കശഷലാം  കകേഭാതമലാംഗലലാം
മണ്ഡലത്തനില  എത്ര  ബസസ്റ്റ്  റൂട്ടുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിവയനലാം  എത്ര  പുതനിയ  ബസസ്റ്റ്
റൂട്ടുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുവണനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഡനികപഭായനികലക്കസ്റ്റ്  പുതനിയ  ബസുകേള  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാതമലാംഗലലാം ഡനികപഭാക്കസ്റ്റ് 13 ജനറലാം ബസുകേള ഉളവപവട 60 ബസുകേള
നനിലവെനിലുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാവത  4  ബസുകേള കേടപന ഡനികപഭായനിലനനിനലാം തഭാലക്കഭാലനികേ
മഭാവയടുത്തസ്റ്റ് സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് നടത്തുനണസ്റ്റ്.

2  ജനറലാം  ബസുകേള  വസയര്  ആയുലാം  10  ബസുകേള  വെനിവെനിധ
അറകുറപണനികേളക്കഭായുലാം നതീക്കനിവെചനിരനിക്കുന.
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(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം പ്രസ്തുത ഡനികപഭായനികലക്കസ്റ്റ്
5  ബസുകേള  പുതുതഭായനി  അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത  9  പഴയ  ബസുകേളുലാം
അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  കകേഭാതമലാംഗലലാം
മണ്ഡലത്തനില നനിലവെനിലുണഭായനിരുന്ന ബസസ്റ്റ് റൂട്ടുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.

(ഡനി) കകേഭാതമലാംഗലലാം വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായുവട വഷഡന്യൂളുകേളുവടയുലാം
ബസുകേളുവടയുലാം എണലാം തഭാവഴപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്:

ഇനലാം വഷഡന്യൂള ബസുകേള

എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ് 1 1

സൂപര് ഫഭാസസ്റ്റ് 4 4

ഫഭാസസ്റ്റ് 2 11

ഓര്ഡനിനറനി 35 31

ജനറലാം 11 13

ആവകേ 53 60

കകേഭാതമലാംഗലലാം ഡനികപഭായനില ഒരു കടക്കസ്റ്റ് ഓവെര് സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് (ഫഭാസസ്റ്റ് പഭാസഞര്)
ഉളവപവട  42  വഷഡന്യൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  47  ബസുകേളുലാം  11  ജനറലാം  വഷഡന്യൂളുകേളക്കസ്റ്റ്  13
ബസുകേളുലാം നനിലവെനിലുണസ്റ്റ്.  നനിലവെനില ബസുകേളുവട കുറവെസ്റ്റ് ഇല.

റനിസര്വെസ്റ്റ്  കേണകര് നനിയമനലാം
274 (1613) ശതീ  .    വെനി  .    ആര്  .    സുനനില  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-  യനില റനിസര്വെസ്റ്റ് കേണകര് നനിയമനത്തനിനഭായനി  
31-12-2016-ല  കേഭാലഭാവെധനി  അവെസഭാനനിച  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.റഭാങസ്റ്റ്  ലനിസനിലനനിനലാം
നഭാലഭായനിരലാം  31-12-2016-ല  എന.വജ.ഡനി  ഒഴനിവകേളനികലക്കസ്റ്റ്  KCRV  (2)
2240/2010 നമ്പര് കേത്തസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. നനിയമന ശനിപഭാര്ശ വചേയസ്റ്റ് ഏഴസ്റ്റ്
മഭാസലാം കേഴനിഞനിട്ടുലാം നനിയമന ഉത്തരവെസ്റ്റ് നലകേഭാത്തതസ്റ്റ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എന.വജ.ഡനി.  ഒഴനിവകേളഭായനിട്ടുലാം  നനിയമനലാം  നലകേഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം  വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  എത്രനഭാളക്കകേലാം  ഇവെര്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം
നലകേഭാന കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റനിസര്വെസ്റ്റ് കേണകര് തസ്തനികേയനില ഇകപഭാള തഭാലക്കഭാലനികേ ജതീവെനക്കഭാര്
(എലാംപഭാനല)  കജഭാലനി  വചേയ്യുനകണഭാ;  എങനിൽ  ഇവെവര  ഒഴനിവെഭാക്കനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ വചേയവെവര നനിയമനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 373

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷനനില  യഥഭാര്തത്തനില  നനിലവെനിലുണഭായനിരുന്ന  3808
ഒഴനിവകേളക്കു പകേരലാം 8140 ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് വചേയകപഭാള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. 9300
കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നലകുകേയുലാം യഥഭാര്ത ഒഴനിവകേളഭായ  3808  കപര്ക്കസ്റ്റ്
മഭാത്രലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  നനിയമന  ഉത്തരവെസ്റ്റ്  നലകുകേയുലാം  വചേയ
സഭാഹചേരലത്തനില  നനിലവെനിവല  NJD  ഒഴനിവകേളനിലുലാം  ഭഭാവെനിയനില  ഉണഭാകുന്ന  NJD
ഒഴനിവകേളനിലുലാം  ടനി  9300  കപരനിലനനിനലാം  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
അനുവെദനിച  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ടനി  9300  കപര്ക്കുലാം  നനിയമനലാം  അനുവെദനിചതസ്റ്റ്.
മഭാത്രമല ഓകരഭാ നനിയമന ഘടത്തനിവലയുലാം  NJD  ഒഴനിവകേള പ്രസ്തുത എണത്തനിനസ്റ്റ്
പകേരമഭായനി നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നലകകേണതനില എന്ന വെലവെസകൂടനി ഉളവപടുത്തനി
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.യനില  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഓകരഭാ  നനിയമന
ഘടത്തനിലുലാം  സൃഷനിക്കവപടുന്ന  NJD   ഒഴനിവകേള  അടുത്ത  നനിയമന  ഘടത്തനില
നനികേത്തനിയതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ് പകേരലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ അനുവെദനിക്കരുവതന്ന വെലവെസ
കകേഭാര്പകറഷന  ഉളവപടുത്തനിയതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  4051
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  31-12-2016-നസ്റ്റ്  വെതീണ്ടുലാം  നനിയമകനഭാപകദശലാം  നലകുകേയുലാം
പ്രസ്തുത നനിയമന പടനികേ നനിയമനലാം അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്ടനി.സനി-ക്കസ്റ്റ്
ലകേമഭാറുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുമൂലലാം  കകേഭാര്പകറഷന  ഒരനിക്കല  നനിയമനലാം
അനുവെദനിച  NJD  ഒഴനിവകേളനില  വെതീണ്ടുലാം  നനിയമനലാം  നലകകേണ  സഭാഹചേരലമഭാണസ്റ്റ്
സലാംജഭാതമഭായനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   നനിലവെനില  കകേഭാര്പകറഷന  അകങ്ങയറലാം  കേടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട
പുനരുദഭാരണത്തനിനുകവെണനി വപ്രഭാഫ. സുശതീല ഖന്നവയ നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഈ  പുനരുദഭാരണ  പഭാകക്കജുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  ഡന്യൂടനി  പഭാകറണുകേളനില  മഭാറലാം
വെരുത്തനിയകപഭാള  (ഡബനിള  ഡന്യൂടനി  സനിലാംഗനിള  ഡന്യൂടനിയഭായനി)  നനിലവെനില
കകേഭാര്പകറഷനനില  ജതീവെനക്കഭാര്  അധനികേമഭായനി  വെരുലാം.  ആയതനിനഭാല
വപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്നയുവട  അന്തെനിമ  റനികപഭാര്ടനിനസ്റ്റ്  വെനികധയമഭായനി  ഡന്യൂടനികേള
പുനനഃകമതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  ഒഴനിവകേളക്കസ്റ്റ്  സഭാധുതയുവണങനില  നനിയമന
നടപടനിയുമഭായനി കകേഭാര്പകറഷന മുകന്നഭാട്ടു കപഭാകുലാം.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.   അടനിയന്തെര  ഘടങ്ങളനിലുലാം  സനിരലാം  ജതീവെനക്കഭാരുവട  അവെധനി
കേഭാലയളവെനിലുലാം  സുഗമമഭായനി  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  നടത്തുവെഭാനകവെണനി  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്
തഭാലക്കഭാലനികേ  ജതീവെനക്കഭാവര  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   മഭാത്രമല  ടനി  ജതീവെനക്കഭാരുവട
നനിയമനലാം,  കജഭാലനിയനിലനനിനലാം  മഭാറനിനനിര്ത്തല  എന്നനിവെയുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്
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നനിരവെധനി  ഹര്ജനികേള  ബഹു.  ലഹകക്കഭാടതനിയനില  നനിലനനിലക്കുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില  ടനി  ഹര്ജനികേളനികന്മേലുള  അന്തെനിമവെനിധനിക്കസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ
കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് ഇക്കഭാരലത്തനില ഒരു തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

റനിസര്വെസ്റ്റ്  കേണകര് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ

275 (1614) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.  എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  റനിസര്വെസ്റ്റ്  കേണകര്  തസ്തനികേയനികലക്കുള
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുവട  നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നലകേനി  6  മഭാസലാം  കേഴനിഞനിട്ടുലാം  നനിയമന
ഉത്തരവെസ്റ്റ്  നലകേഭാത്തതസ്റ്റ്  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില  നനിയമന  ഉത്തരവെസ്റ്റ്
നലകേഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം എവന്തെന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിച ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്
നനിയമന ഉത്തരവെസ്റ്റ് നലകേഭാന കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവെനില കകേഭാര്പകറഷന അകങ്ങയറലാം കേടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിയനിലവപടസ്റ്റ് ഉഴലുകേയഭാണസ്റ്റ്.  വെരവലാം വചേലവലാം തമ്മേനില 140
കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപയുവട  അന്തെരമുണസ്റ്റ്.  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ശമ്പളവലാം  വെനിരമനിച
ജതീവെനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വപനഷനുലാം മറസ്റ്റ്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നലകേഭാന കേഴനിയഭാത്ത അതതീവെ
ഗുരുതര പ്രതനിസനനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഈ പ്രതനിസനനി ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് കകേരള സര്ക്കഭാര്
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുവട  സമഗ  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  പഠനലാം  നടത്തനി
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വപ്രഫ.  സുശതീല  ഖന്നവയ  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
ഇന്തെലയനിവല  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിവല  RTC-കേവള  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിവല  ബസസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  അനുപഭാതലാം  വെളവര
കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനികലക്കസ്റ്റ്  എത്തനിചഭാല  മഭാത്രകമ
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട  സഭാന്നനിദലവലാം  നനിലനനിലപ്പുലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.   കദശതീയ  ശരഭാശരനി  5.5  ആണസ്റ്റ്.   ടനി  കദശതീയ  ശരഭാശരനിക്കസ്റ്റ്
ഒപമഭായനി  കകേഭാര്പകറഷനനിവല  ബസസ്റ്റ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  അനുപഭാതലാം
കമതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  നനിലവെനിലുള  ജതീവെനക്കഭാര്തവന്ന  അധനികേമഭാണസ്റ്റ്.   ഈ
സഭാഹചേരലത്തനില  നനിലവെനിലുള  ജതീവെനക്കഭാവര  പനിരനിച്ചു  വെനിടഭാവത  സര്വ്വേതീസനിവന്റെ
എണലാം വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ആയതനിനഭാല വപ്രഭാഫ.  സുശതീല
ഖന്നയുവട  അന്തെനിമ  റനികപഭാര്ടനിനസ്റ്റ്  വെനികധയമഭായനി  പുതനിയ  ജതീവെനക്കഭാവര
നനിയമനിക്കുന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  വപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖന്നയുവട  പുനരുദഭാരണ  പഭാകക്കജനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില ഒഴനിവകേളക്കസ്റ്റ് സഭാദലതയുവണങനില നനിയമന നടപടനികേളുമഭായനി
കകേഭാര്പകറഷന മുകന്നഭാടസ്റ്റ് കപഭാകുലാം.

ടഭാങര് കലഭാറനികേളുവട നനിയനണലാം

276 (1615) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എല.പനി.ജനി.,  വപകടഭാളനിയലാം,  ഡതീസല  തുടങ്ങനിയവെ  വെഹനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്
കപഭാകുന്ന ടഭാങര് കലഭാറനികേളുവട സഞഭാരലാം പകേല സമയത്തസ്റ്റ് നനിയനനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള
ഏവതങനിലുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെസ്റ്റ് നനിലവെനിലുകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഇത്തരത്തനിലുളള നനിയനണലാം ലലാംഘനിച വെഭാഹനങ്ങളുവട കമല
എവന്തെങനിലുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില  കേഴനിഞ  രണസ്റ്റ്  മഭാസത്തനിനനിടയനില  ഇത്തരലാം  എത്ര
വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവര നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  തനിരക്കുള  സമയങ്ങളനില  ഇത്തരലാം  വെഭാഹനങ്ങള  അപകേടകേരമഭായ
രതീതനിയനില സഞരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അപകേട  സഭാദലത  കൂടനിയ  എല.പനി.ജനി.  വെഹനിച്ചുവകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന
ബുളറസ്റ്റ് ടഭാങര് കലഭാറനികേളുവട സഞഭാരലാം കകേഭാര്പകറഷന, മുനനിസനിപല ഏരനിയകേളനില
രഭാവെനിവല 8 മണനി മുതല 11 മണനി വെവരയുലാം ലവെകുകന്നരലാം 4 മുതല 6 മണനി വെവരയുലാം
നനികരഭാധനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  30-4-2013-വല  G.O.(P)No.38/2013/Tran.  പ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര്  വെനിജഭാപനലാം  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അതനിനപ്രകേഭാരലാം  പ്രഭാകദശനികേമഭായ
ആവെശലലാം  കേണക്കനിവലടുത്തസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷ,  സുഗമമഭായ  ഗതഭാഗതലാം  എന്നനിവെ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അപകേടസഭാദലതകയറനിയ  ചേരക്കുകേള  കേടത്തുന്ന
വെഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉചേനിതമഭായ  സമയനനിയനണലാം  പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില
ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് അതഭാതനിടവത്ത RTA-കേളക്കുലാം അധനികേഭാരമുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേഴനിഞ  രണസ്റ്റ്  മഭാസത്തനിനുളനില  ഇത്തരത്തനില  നനിയമലലാംഘനലാം
നടത്തനിയ 22 വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവര നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  തനിരക്കുള  സമയങ്ങളനില  ഇത്തരലാം  വെഭാഹനങ്ങള  അപകേടകേരമഭായ
രതീതനിയനില  സഞരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  വെഭാഹന പരനികശഭാധന ഉളവപവടയുള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപസ്റ്റ് ഈടഭാക്കുന്ന പനിഴ

277 (1616) ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗതഭാഗതനനിയമലാം  വതറനിക്കുന്നവെരനിലനനിനലാം  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപസ്റ്റ്
ഈടഭാക്കുന്ന പനിഴയുവട നനിരക്കസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  ഒരു  വെര്ഷത്തനിനനിടയനില  ഈ  വെകേയനില  ലഭനിചനിട്ടുളള  തുകേ
എത്രയഭാവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗതഭാഗത നനിയമലാം വതറനിക്കുന്നവെരനിലനനിനലാം കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന വെകുപസ്റ്റ്
ഈടഭാക്കുന്ന പനിഴയുവട നനിരക്കസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി+ കചേര്ക്കുന.

(ബനി) 01-04-2016 മുതല 31-03-2017 വെവര കകേഭാമ്പമൗണനിലാംഗസ്റ്റ് ഫതീ ഇനത്തനില
84,79,99,087 രൂപ പനിരനിവചടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സലലാം മഭാറങ്ങള

278 (1617) ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേളനിവല  ഉകദലഭാഗസന്മേഭാവര  സലലാം  മഭാറ്റുന്നതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എവന്തെലഭാവമന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  ഉകദലഭാഗസന  ഒകര  ഓഫതീസനില  എത്ര  വെര്ഷലാം  തുടര്ചയഭായനി
കജഭാലനി വചേയ് തഭാലഭാണസ്റ്റ് അയഭാളുവട സലലാം മഭാറത്തനിനുള അകപക്ഷ പരനിഗണനിക്കുകേ
എന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനില ഉകദലഭാഗസവര ഒരു മഭാനദണ്ഡവമ്മേനിലഭാവത
സലലാം  മഭാറ്റുന  എന്ന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;എങനില
അത്തരത്തനിലുള സലലാം മഭാറങ്ങളക്കുള കേഭാരണങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  വെനിജനിലനസസ്റ്റ്  പരഭാമര്ശമുള  ഉകദലഭാഗസവര  വചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസനില
നനിയമനിക്കഭാന  പഭാടനിവലന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെസ്റ്റ്  നനിലവെനിലുകണഭാ;എങനില  ഈ
ഉത്തരവെസ്റ്റ് എകപഭാഴഭാണസ്റ്റ് പുറവപടുവെനിചവതനലാം അതനിനുള കേഭാരണലാം എന്തെഭാവണനലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

+ ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഇ)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവെനിവന്റെ  മറവെനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരത്തനില  സലലാം  മഭാറങ്ങള
നടക്കുന്നവതന്നതസ്റ്റ്  എന്ന  ആകക്ഷപലാം  ശദനിക്കവപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില,  ഈ
ഉത്തരവെസ്റ്റ് പനിനവെലനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപനിവല  ഉകദലഭാഗസരുവട  സലലാംമഭാറലാം
11-5-2011-വല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്)നമ്പര്26/11/ടഭാനസസ്റ്റ്,  5-6-2012-വല  ജനി.ഒ.
( എലാം.എസസ്റ്റ്)നമ്പര്32/2012/ടഭാനസസ്റ്റ്  എന്നതീ  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  നടന
വെരുന്നതസ്റ്റ്.   ഇതുപ്രകേഭാരലാം  റതീജനിയണല  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്,  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്
റതീജനിയണല  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേകേളനില  ഒകര  ഓഫതീസനില  ഒരു
വെര്ഷവലാം  കമഭാകടഭാര്  വവെഹനിക്കനിളസസ്റ്റ്  ഇനവസകര്,  അസനിസന്റെസ്റ്റ്   കമഭാകടഭാര്
വവെഹനിക്കനിളസസ്റ്റ് ഇനവസകര് തസ്തനികേകേളനില ഒകര ഓഫതീസനില രണസ്റ്റ് വെര്ഷവമഭാണസ്റ്റ്
കസവെനകേഭാലഭാവെധനി  നനിജവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   സര്ക്കഭാര്  ജതീവെനക്കഭാരുവട
വപഭാതുസലലാംമഭാറവലാം  നനിയമനവലാം  സലാംബനനിച  പരനിഷരനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പുറവപടുവെനിച 25-2-2017-വല ജനി.ഒ.
(പനി)നമ്പര്3/2017/ഉഭപവെ  ഉത്തരവെനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന
വെകുപനിവല  പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  ഈ  വെകുപനിനസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനി
വപഭാതുസലലാംമഭാറലാം  സലാംബനനിച  പ്രകതലകേ  ഉത്തരവെസ്റ്റ്  പുറവപടുവെനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിച്ചുവെരുന.

(സനി) കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപനില  ഒരു  മഭാനദണ്ഡവമനിലഭാവത
സലലാംമഭാറങ്ങള നടത്തുന്നനില.

(ഡനി&ഇ) വെനിജനിലനസസ്റ്റ്  പരഭാമര്ശമുള ഉകദലഭാഗസവര വചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസനില
നനിയമനിക്കഭാന പഭാടനിവലന്ന വപഭാതുവെഭായ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെസ്റ്റ് നനിലവെനിലനില.  എന്നഭാല
വെനിജനിലനസസ്റ്റ് കകേസുകേളനില ഉളവപടുന്ന ഉകദലഭാഗസവര വചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസസ്റ്റ് ഡന്യൂടനിക്കഭായനി
നനിയമനിക്കരുവതന്നസ്റ്റ്  വെനിജനിലനസസ്റ്റ്  ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്യുകേയഭാവണങനില  അത്തരലാം
കകേസുകേളനില അതനിനനുസരനിച്ചുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.

മഭാകവെലനിക്കര വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ

279 (1618) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവെലനിക്കര  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനിലനനിനലാം  കേണ്ണൂര്,
പഴനനി,  നഭാഗര്കകേഭാവെനില  എന്നനിവെനിടങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവെണ നടപടനികേളസസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മഭാകവെലനിക്കര  ഡനികപഭായനില  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  സര്വ്വേതീസുകേള
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനു കവെണ നടപടനികേള എവന്തെലഭാലാം; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പന്തെളലാം  ഡനികപഭായനിലനനിനലാം  തഭാമരക്കുളലാം,  കേണനഭാകുഴനി  വെഴനിയുള
സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇമൗ  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

( എ)  തമനിഴഭാടുമഭായുള  അന്തെര്  സലാംസഭാന  കേരഭാറനില  വെലവെസ
വചേയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  പഴനനി,  നഭാഗര്കകേഭാവെനില  എന്നനിവെനിടങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്  അന്തെര്
സലാംസഭാന  സര്വ്വേതീസുകേള  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന  കേഴനിയുകേയനില.
മഭാകവെലനിക്കരയനില നനിന്നസ്റ്റ്  കേണ്ണൂരനികലക്കസ്റ്റ് പുതനിയ സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം
സഭാദലതഭാപഠനലാം  നടത്തനിയകശഷലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കുലാം
ഗുണകേരമഭാകുവമങനില  ബസനിവന്റെയുലാം  ജതീവെനക്കഭാരുവടയുലാം  ലഭലതയനുസരനിചസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മഭാകവെലനിക്കര  ഡനികപഭായനില  വെരുമഭാനക്കുറവലാം  ലഡവെര്മഭാരുവട
അഭഭാവെവലാം  കേഭാരണമഭാണസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കുലാം  ഗുണകേരമഭായ  രതീതനിയനില  പുനനഃകമതീകേരനിചസ്റ്റ്
സഭാദലതഭാപഠനലാം  നടത്തനിയകശഷലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവെഭാന  കേഴനിയുകമഭാവയന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  പന്തെളലാം ഡനികപഭായനില നനിനള തഭാമരക്കുളലാം കേണനഭാകുഴനി വെഴനി
6.00  മണനിക്കുള  കേരുനഭാഗപളനി  സര്വ്വേതീസനിനസ്റ്റ്  4000  രൂപയ്ക്കുലാം  6000
രൂപയ്ക്കുമനിടയനിലഭാണസ്റ്റ്  പ്രതനിദനിന  വെരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ആയതനിനഭാല
വെരുമഭാനക്കുറവലാം  ലഡവെര്മഭാരുവട  അഭഭാവെവലാം  കേഭാരണലാം  ടനി  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 മൂവെഭാറ്റുപുഴ ഡനികപഭായനിവല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

280 (1619) ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മൂവെഭാറ്റുപുഴ  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില  നടനവെരുന്ന
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അവെയുവട നനിലവെനിവല സനിതനിയുലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എകപഭാള  പൂര്ത്തനിയഭാകുവമന്നസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മൂവെഭാറ്റുപുഴ  ബസസ്റ്റ്  വടര്മനിനല-കേലാം-കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപകനിവന്റെ  സനിവെനില
കജഭാലനികേള  80%  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. Firefighting  കജഭാലനിക്കഭായനി ഒരു തവെണ
ഇ-വടണര് വചേയകപഭാള സനിലാംഗനിള വടണര് ആണസ്റ്റ് ലഭനിചതസ്റ്റ്.  അതനിനഭാല വെതീണ്ടുലാം ഇ-
വടണര് വചേയ്യുന്ന നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ഇലകനിക്കല വെര്ക്കനിവന്റെ എസനികമറസ്റ്റ്
ആര്ക്കനിവടകസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ആയതസ്റ്റ്  ലഭലമഭായഭാലുടനതവന്ന  ഇ-വടണര്
വെനിളനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  Sewage Treatment plant-വന്റെ പണനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)  ഉകദ്ദേശലാം  ആറുമഭാസത്തനിനകേലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുവമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ബസസ്റ്റ് കസഷന
281 (1620) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അരൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  കകേഭാടലാംതുരുത്തസ്റ്റ്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഓഫതീസനിനസ്റ്റ്
എതനിര്വെശലാം പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെന്നനിരുന്ന കുത്തനിയകതഭാടസ്റ്റ്  ബസസ്റ്റ് കസഷന ഓഫതീസനിവന്റെ
പ്രവെര്ത്തനലാം നനിർത്തനിവെചനിടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏവറ  പ്രകയഭാജനകേരമഭായ  ടനി  ബസസ്റ്റ്  കസഷനസ്റ്റ്  പുതനിയ  വകേടനിടലാം  
എലാം.എൽ.എ.- യുവട എ.ഡനി .എഫസ്റ്റ് / എസസ്റ്റ്.ഡനി .എഫസ്റ്റ്.- ല നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് നലകേനിയഭാല
മുൻപസ്റ്റ്  ഉണഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്  കപഭാവല  കസഷന  ഓഫതീസനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതുവെവര  കസഷന  പ്രവെര്ത്തനലാം  തുടര്ന്നസ്റ്റ്
നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കുത്തനിയകതഭാടസ്റ്റ്  ബസസ്റ്റ്  കസഷന  ഓഫതീസസ്റ്റ്  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി
നനിര്ത്തനിവെചനിരുന്നതസ്റ്റ് ഇകപഭാള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.

ഇരുചേക വെഭാഹനഭാപകേട നനിരക്കസ്റ്റ്

282  (1621)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇരുചേക  വെഭാഹനഭാപകേട  നനിരക്കനില  കകേരളലാം  ഒന്നഭാമതഭാവണന്ന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇരുചേക  വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുവട  കദശതീയശരഭാശരനി  25

ശതമഭാനമഭാണങനില  കകേരളത്തനില  അതസ്റ്റ്  52  ശതമഭാനമഭാവണന്ന  കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇരുചേകവെഭാഹനങ്ങളുണഭാക്കുന്ന

അപകേടനനിരക്കുലാം അതു വെഴനി ഉണഭാകുന്ന മരണ നനിരക്കുലാം ഗണലമഭായനി വെര്ദനിക്കുന്ന

സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില ഇരുചേകവെഭാഹനങ്ങവള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം അപകേട നനിരക്കസ്റ്റ്

കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേള ലകേവക്കഭാളലാം; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള

നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒന്നഭാമതഭാവണന്ന  രതീതനിയനിലുള  ഔകദലഭാഗനികേ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

ശദയനിലവപടനിടനില.   എന്നഭാല  കകേരളത്തനില  അത്തരമുള  വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങള

വെളവരയധനികേലാം ഉണഭാകുന്നതഭായനി കേഭാണുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) 2016-ല ആവകേ വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുവട  60%  ഇരുചേക വെഭാഹനങ്ങള

ഉളവപടവെയഭായനിരുവന്നങനില  2017-വല  ആദല  6  മഭാസക്കഭാലയളവെനില  ഇതസ്റ്റ്  57

ശതമഭാനമഭായനി കുറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  2017  ആദല  ആറുമഭാസങ്ങളനിലതവന്ന  കപഭായ  വെര്ഷലാം  ഈ

കേഭാലയളവെനിവന അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് ടു വെതീലര് മുകഖനയുള അപകേടങ്ങള കുറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

2016 ജനുവെരനി മുതല 2016 ജൂണ് വെവര - 11843 

2017 ജനുവെരനി മുതല 2017 ജൂണ് വെവര - 11028

(ഡനി) ടു വെതീലര് മുകഖനയുണഭാകുന്ന അപകേടങ്ങളുവട തതീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി

വെകുപസ്റ്റ് വഹലമറസ്റ്റ് പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മദലപനിചസ്റ്റ് അശദമഭായനി

വെഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നവെരുവട  ലലസനസസ്റ്റ്  കേണ്ടുവകേട്ടുകേ,  സവസനഷന,  പനിഴ

ഈടഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വെരുന.
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വെര്ദനിച്ചുവെരുന്ന വെഭാഹനഭാപകേടലാം

283 (1622) ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   പനി  .   വെനി  .   അനവെര്  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :
ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വെര്ദനിച്ചുവെരുന്ന വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുവട  മുഖല  കേഭാരണലാം
വെഭാഹനവപരുപവലാം  കൂടഭാവത  അശദമഭായ  ലഡവെനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഗതഭാഗത  നനിയമങ്ങള
പഭാലനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ  എന്നനിവെയുലാം ആയതനിനഭാൽ  ഇവെ കേര്ശനമഭായനി  തടയുന്നതനിനു
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഗരങ്ങളനില  വപഭാതു  ഗതഭാഗത  സലാംവെനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി
സസ്വകേഭാരലവെഭാഹന ഉപകയഭാഗലാം കുറയഭാന എവന്തെങനിലുലാം പദതനികേളുവണങനില ആയതസ്റ്റ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  അശഭാസതീയമഭായ  പഭാര്ക്കനിലാംഗുലാം  അപകേടങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കേഭാരണ
മഭാകുന്നതനിനഭാല  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുവമന്ന  വെഭാഗഭാനലാം
പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  കേമൗണ്സനില,  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി
എന്നനിവെയുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  വെഭാഹനഭാപകേടലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനില  ഈ
ഏജനസനികേളക്കസ്റ്റ്  ഫലപ്രദമഭായനി  ഇടവപടഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അമനിത കവെഗത കറഭാഡപകേടങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നതനില ഒരു പ്രധഭാന പങസ്റ്റ്
വെഹനിക്കുനവവെന്നസ്റ്റ്  മനസനിലഭാക്കനി  വെഭാഹനങ്ങളുവട  അമനിതകവെഗത
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപസ്റ്റ്  നനിരവെധനി  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആയതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസജസ്റ്റ്  കേലഭാകരലജുകേളനിലുലാം  വഹവെനി
വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സതീഡസ്റ്റ്  ഗകവെര്ണര്
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സതീഡസ്റ്റ്  കടസറുകേള,  വമഭാലബല  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്വമന്റെസ്റ്റ്
സസ്വഭാഡസ്റ്റ്  എന്നനിവെ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  വെഭാഹന  പരനികശഭാധനകേളനിലുലാം  ഓഫതീസസ്റ്റ്
തലങ്ങളനില  നടത്തവപടുന്ന  വചേക്കനിലാംഗുകേളനിലുലാം  അമനിതകവെഗതയനികലഭാടുന്ന
വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവര  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നകതഭാവടപലാം
ലഡവെര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നലകുന്ന  പരനിശതീലനങ്ങളനില  അമനിതകവെഗതവക്കതനിവര
അവെകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ശദ പതനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷക്കഭായനി ഒരു ദശകേലാം എന്ന കലഭാകേഭാകരഭാഗല സലാംഘടന തുടക്കമനിട
പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിയനിലനനിനലാം കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിനനുവെദനിച ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് പ്രതീ-
ലഡകവെഴസ്റ്റ്  വടസസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം,  ലഡവെനിലാംഗസ്റ്റ്  സ്കൂള  ഇനസകര്മഭാര്ക്കുള
പരനിശതീലനലാം,  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുമുള  പരനിശതീലനലാം,
ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്,  കനഭാണ്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഡവെര്മഭാരനില  അവെകബഭാധലാം
വെളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി നടത്തുന്ന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള മുതലഭായവെ നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന.  ഇതനിനുപുറവമ ടനിപര് കലഭാറനി, വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിവല വെഭാഹനങ്ങള
എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല  ലഡവെര്മഭാര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം  നലകേനിവെരുന.   മദലപനിച്ചുലാം
അശദമഭായുലാം വെഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവെര്വക്കതനിവര ലലസനസസ്റ്റ് കേണ്ടുവകേടല,
സവസനഷന, പനിഴ ഈടഭാക്കല തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

ജനിലഭാതലത്തനില  സതീഡസ്റ്റ്  കടസറുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  കമഖലഭാ  തലത്തനില
അതലഭാധുനനികേ  റഡഭാര്  സലാംവെനിധഭാനമുള  ഇന്റെര്വസപ്ററുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം
വെഭാഹനങ്ങളുവട  അമനിതകവെഗത  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വെരുന.  ഇതനിനുപുറവമ വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുവട സഭാന്ദ്രത കൂടനിയ ബഭാക്കസ്റ്റ് കസഭാട്ടുകേള
കേണ്ടുപനിടനിചസ്റ്റ് വപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വെകുപസ്റ്റ് തുടങ്ങനി മറസ്റ്റ് വെകുപ്പുകേളുവട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
തനിരുത്തല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കറഭാഡപകേടങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  നടപടനികേള
ഫലവെത്തഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുലാം  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപനിവന്റെ  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്വമന്റെസ്റ്റ്
വെനിലാംഗനിവന്റെയുലാം  ആഭലന്തെര  വെകുപനിവന്റെയുലാം  സലാംയുക്ത  പ്രവെര്ത്തനത്തനിവന്റെ  ഫലമഭായനി
2016 ജനുവെരനി മുതല ജൂണ് വെവരയുള കേഭാലയളവെനിവന അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് 2017 ജനുവെരനി
മുതല ജൂണ് വെവരയുള കേഭാലയളവെനില വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലാം തന്മൂലമുള മരണങ്ങളുലാം
ഗണലമഭായനി കുറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2016  ജനുവെരനി  മുതല  ജൂണ്  വെവര  20163  വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങള
സലാംഭവെനിവചങനില  2017  ജനുവെരനി  മുതല ജൂണ് വെവര  19826  വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങള
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  സലാംഭവെനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  മുന  വെര്ഷവത്ത  ഇകത  കേഭാലയളവെനിവന
അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് 4% കുറവെഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) വപഭാതുഗതഭാഗതലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(സനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഷയലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി) 2007-വല കകേരള കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി ആകസ്റ്റ്, വെകുപസ്റ്റ് 4
പ്രകേഭാരമുള  ചുമതലകേളക്കസ്റ്റ്  വെനികധയമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിയുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.
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(a) കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ നയങ്ങളനികന്മേല സര്ക്കഭാരനിവന ഉപകദശനിക്കുകേ;

(b) കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  നനിലവെഭാരവലാം  നടപടനികമങ്ങളുലാം  നനിര്ണയനിക്കുകേയുലാം

നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം വചേയ്യുകേ.

(c) കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനവപട  പദതനികേളുലാം  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം

പരനിപഭാടനികേളുലാം ആവെനിഷരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുകേ;

(d) കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷയുമഭായനി ബനവപടസ്റ്റ് കേര്ത്തവെല നനിര്വ്വേഹണലാം നടത്തുന്ന

എലഭാ  ഏജനസനികേളുവടയുലാം  സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേളുവടയുലാം  പ്രവെര്ത്തനലാം

ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ;

(e) കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ കബഭാധവെലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ;

(f)   ഫണനിവന്റെ നടത്തനിപസ്റ്റ്;

(g) കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  പദതനികേളുലാം  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടപനില

വെരുത്തുന്നതനിനുള വചേലവെസ്റ്റ് അനുവെദനിക്കുകേ;

(h) കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കു  കവെണനിയുലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയുമഭായനി

ബനവപട  സഭാമഗനികേളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം കവെണനിയുലാം വചേലവെസ്റ്റ് അനുവെദനിക്കുകേ;

(i)  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനവപട  സലാംഗതനികേളനില  പഠനങ്ങളുലാം

കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം ഗകവെഷണവലാം നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് വചേലവെസ്റ്റ് അനുവെദനിക്കുകേ;

(j)  കടഭാമ-വകേയര് പരനിപഭാടനികേളകക്കഭാ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളകക്കഭാ ഉള വചേലവെസ്റ്റ്

അനുവെദനിക്കുകേ;

(k) അകതഭാറനിറനിയുവട ഭരണപരമഭായ വചേലവകേള അനുവെദനിക്കുകേ;

(l) കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  നടപടനികേളുമഭായനി  ബനവപട  സലാംഗതനികേളക്കുള

വചേലവെസ്റ്റ് അനുവെദനിക്കുകേ;

(m) അകതഭാറനിറനിയുവട  കനതൃതസ്വത്തനില  അപകേട  സലവത്ത

രക്ഷഭാപ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  സസ്വയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങള

രൂപതീകേരനിക്കുകേ;

(n) ഈ ആകനിവന്റെ ഉകദ്ദേശലങ്ങള പരനിഗണനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ് നനിര്ണയനികചക്കഭാവന്ന

പ്രകേഭാരമുള സസ്വയലാം ചുമതലകേള നനിര്വ്വേഹനിക്കുകേ.
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അകതഭാറനിറനി  നനിലവെനില  വെന്ന  നഭാളനിതുവെവര  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേള  വെഴനി
അകതഭാറനിറനി  നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതുമഭായ  പദതനികേള
സലാംബനനിചനിട്ടുള വെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ദൃശല-ശഭാവെല അചടനി മഭാധലമങ്ങളുവട സഭാദലത ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷ
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  വപഭാതുജനങ്ങളനില കബഭാധവെലക്കരണലാം നടത്തനി അചടക്കമുള ഒരു
ടഭാഫനികേസ്റ്റ്  സലാംസഭാരലാം  രൂപവപടുത്തുന്നതനിനുള  പദതനികേള  ആവെനിഷരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ കബഭാധവെലക്കരണലാം വെലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിവല  സഭാദലമഭാകുന്ന  എലഭാ  സനിനനിമ  തതീകയററുകേളനിലൂവടയുലാം
കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനവപട  ഹ്രസസ്വ  ചേനിത്രങ്ങള  സലാംകപ്രക്ഷണലാം
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി കപഭാലതീസസ്റ്റ് (ടഭാഫനികേസ്റ്റ്) വെകുപനിവന ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

രഭാത്രനികേഭാല എയര്കപഭാര്ടസ്റ്റ് യഭാത്രഭാപകേടങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
രഭാത്രനികേഭാല  സവെഭാരനി  നടത്തുന്ന  ലഡവെര്മഭാവരയുലാം  യഭാത്രക്കഭാവരയുലാം
കബഭാധവെലക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുവട
കനതൃതസ്വത്തനില  അചടനിച  ലതീഫസ്റ്റ് വലറ്റുകേള  കകേരളത്തനിവല  മൂന  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര
വെനിമഭാനത്തഭാവെളങ്ങളുവട  പരനിധനിയനില  വെരുന്ന  റതീജനിയണല  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്മഭാരുവട  കനരനിട്ടുള  നനിയനണത്തനില  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില  വെനിതരണലാം
വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നഭാറസ്റ്റ്പഭാക്കസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയ  'സുരക്ഷനിത  പഭാത'  എന്ന  പുസ്തകേത്തനിവന്റെയുലാം
'അദലഭാപകേ  പഠന  സഹഭായനി'  എന്ന  പുസ്തകേത്തനിവന്റെയുലാം  ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്,  മലയഭാളലാം
വെഭാലലങ്ങളുവട  കകേഭാപനികേള  അചടനിചസ്റ്റ്  സ്കൂള  വെനിദലഭാര്തനികേവള
കബഭാധവെലക്കരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രസ്തുത  പുസ്തകേങ്ങള  റതീജനിയണല
ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  മുകഖന  കകേരളത്തനിവല  സ്കൂളുകേളനില  വെനിതരണലാം
വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കബഭാധവെലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  കൂടഭാവത  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന
വെകുപ്പുകേള നനിരന്തെരമഭായനി വെഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തുനണസ്റ്റ്.  ടഭാഫനികേസ്റ്റ് നനിയമലാം
വതറനിക്കല, മദലപനിചസ്റ്റ് വെഭാഹനലാം ഓടനിക്കല, അമനിത കവെഗത മുതലഭായവെ കേവണത്തനി
കുറക്കഭാവര ശനിക്ഷനിക്കുവെഭാന കവെണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി
കപഭാലതീസസ്റ്റ്  -  കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറകേള,  അലകക്കഭാമതീററുകേള,  ഇവന്റെര്വസപ്റര്  വെഭാഹനങ്ങള
മുതലഭായവെ  വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അമനിത  കവെഗതയടക്കമുള  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന
നനിയമലലാംഘനങ്ങളവക്കതനിവര കകേരള കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയുവട അനുബന
വെകുപ്പുകേളഭായ  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹനലാം,  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  എന്നനിവെ  കേര്ശന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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ജനിലഭാതലത്തനില  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി  എലഭാ

ജനിലകേളനികലയുലാം ജനിലഭാ കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ കേമൗണ്സനിലുകേളക്കസ്റ്റ് തുകേ നലകേനിവെരുന.

അപകേടകേഭാരണങ്ങള  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ആയവെ  ഭഭാവെനിയനില

ആവെര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്   ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ആകനിഡന്റെസ്റ്റ്  റനിവെന്യൂ  കേമ്മേനിറനികേള

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് സമതീപലാം ഉണഭാകുന്ന അപകേടങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുവെഭാന

വപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വെകുപസ്റ്റ് മുഖഭാന്തെനിരലാം കസഫസ്റ്റ് കസഭാണ് നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുള നടപടനികേള

ലകേവക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കപഭാലതീസസ്റ്റ് വെകുപ്പുവെഴനി കപഭാലതീസസ്റ്റ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ് ടഭാഫനികേസ്റ്റ്

വടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  നലകുവെഭാനുലാം  രണസ്റ്റ്  ഡനിജനിറലലസ്ഡസ്റ്റ്  ടഭാഫനികേസ്റ്റ്  എഡന്യൂകക്കഷന

വെഭാഹനങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുവെഭാനുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത  എലഭാ

ജനിലകേളനിലുലാം  ടഭാഫനികേസ്റ്റ്  വടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുലാം  ലഹകവെയനികലക്കസ്റ്റ്

വചേറനിയ  വെഴനികേള  പ്രകവെശനിക്കുന്ന  സലത്തസ്റ്റ്   ''നനിലക്കൂ,  കനഭാക്കൂ,  നതീങ''  എന്ന

ലസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുവെഭാനുലാം  ആകരഭാഗലവെകുപ്പുവെഴനി  കടഭാകമഭാ  വകേയര്

യൂണനിറ്റുകേള ശക്തനിവപടുത്തുവെഭാനുലാം വപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വെകുപ്പുവെഴനി കഭാഷസ്റ്റ് ബഭാരനിയറുകേള

നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുമുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2007-വല  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  ആകനിവല  വെകുപസ്റ്റ്  19

അനുസരനിചഭാണസ്റ്റ് ജനിലഭാ കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ കേമൗണ്സനിലുകേള രൂപതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ജനിലഭാ  കേളകര്  വചേയര്മഭാനഭായനി  14  ജനിലകേളനിലുലാം  ജനിലഭാ  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ

കേമൗണ്സനിലുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വെഭാഹനങ്ങളനില കവെഗപ്പൂടസ്റ്റ്

284 (1623)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എനമുതലഭാണസ്റ്റ്  കവെഗപ്പൂടസ്റ്റ്  നനിര്ബനമഭാക്കനി

ഉത്തരവെനിറങ്ങനിയതസ്റ്റ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതലഭാലാം  വെഭാഹനങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  കവെഗപ്പൂടസ്റ്റ്  ഘടനിപനിക്കണവമന്നസ്റ്റ്

നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  കവെഗപ്പൂടസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  കൃതലമഭായ  ഇടകവെളകേളനില  അവലങനില

പ്രകതലകേമഭായനി നടത്തഭാറുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;
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(ഡനി)  എങനില  2016  ജൂലല മുതല 2017  ജൂലല 31  വെവരയഭായനി കവെഗപ്പൂടസ്റ്റ്

ഘടനിപനിക്കഭാവത  കപഭായതനിവന്റെ  കപരനില/കവെഗപ്പൂടസ്റ്റ്  അഴനിചസ്റ്റ്  വവെചസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്

നടത്തനിയതനിവന്റെ  കപരനില  എത്ര  വെഭാഹന  ഉടമകേളവക്കതനിവര  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്;  ജനില  തനിരനിചസ്റ്റ്  വെനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) കവെഗപ്പൂടസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയതനിവന്റെ കേഭാരണലാം എന്തെഭായനിരുന;

ഇതസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്  മൂലലാം  ഉണഭായനിട്ടുള  കനടങ്ങള  എവന്തെലഭാവമന്നസ്റ്റ്

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വെനിധനിയുവട  അടനിസഭാനത്തനില  30-6-2005  മുതല

ഘടലാംഘടമഭായനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കവെഗപ്പൂടസ്റ്റ് നനിര്ബനമഭാക്കനി ഉത്തരവെസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇരുചേക  വെഭാഹനങ്ങള,  മുചക  വെഭാഹനങ്ങള,  കേസ്വഭാഡനി  ലസക്കനിള,

സസ്വകേഭാരല  കേഭാറുകേള,  ആലാംബുലനസസ്റ്റ്,  ഫയര്  വടനകഡഴസ്റ്റ്,  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വെഭാഹനങ്ങള

എന്നനിവെയ്ക്കുലാം  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  ചേടലാം  126  പ്രകേഭാരമുള  വടസനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏജനസനികേള

വെഭാഹനത്തനിവന്റെ കവെഗലാം മണനിക്കൂറനില 80 കേനികലഭാമതീററനില അധനികേലാം ലകേവെരനിക്കഭാന

സഭാധനിക്കനില  എന്നസ്റ്റ്  സര്ടനിലഫ  വചേയനിട്ടുളവെ  ഒഴനിവകേ  മറസ്റ്റ്  വെഭാഹനങ്ങളവക്കലഭാലാം

കവെഗപ്പൂടസ്റ്റ് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കവെഗപ്പൂടസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  വെഭാഹനത്തനിവന്റെ  ഫനിറസ്റ്റ്നസസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനഭാ

കവെളയനിലുലാം  അവലങനില  പ്രകതലകേമഭായുലാം  നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.   വെഭാഹന  പരനികശഭാധനഭാ

സമയങ്ങളനിലുലാം  വെഭാഹനലാം  സനി.എഫസ്റ്റ്.  വടസനിനസ്റ്റ്  ഹഭാജരഭാക്കുകമ്പഭാഴുലാം  കവെഗപ്പൂടസ്റ്റ്

ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുനവണന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവെരുത്തഭാറുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  2016  ജൂലല  മുതല  2017  ജൂലല  31  വെവര  കവെഗപ്പൂടസ്റ്റ്

ഘടനിപനിക്കഭാത്തതനിവന്റെ കപരനില/അഴനിചസ്റ്റ് വവെചസ്റ്റ് സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് നടത്തനിയതനിവന്റെ കപരനില

4704  വെഭാഹന  ഉടമകേളവക്കതനിവര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പ്രസ്തുത

വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവര  പനിഴ  ഈടഭാക്കുന്നതുളപവടയുള  നനിയമ  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കസ്റ്റ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

കമ 
നമ്പര്

ജനില എണലാം

1 തനിരുവെനന്തെപുരലാം 677

2 വകേഭാലലാം 164

3 പത്തനലാംതനിട 89

4 ആലപ്പുഴ 295

5 കകേഭാടയലാം 509

6 ഇടുക്കനി 161

7 എറണഭാകുളലാം 167

8 തൃശ്ശൂര് 539

9 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 492

10 മലപ്പുറലാം 678

11 വെയനഭാടസ്റ്റ് 120

12 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 346

13 കേണ്ണൂര് 284

14 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 183

ആവകേ 4704

(ഇ)  അമനിതകവെഗത  അപകേടത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രധഭാന  കേഭാരണമഭാവണന്നസ്റ്റ്
കേവണത്തനിയതനിവനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ബഹു.  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുവടയുലാം  ബഹു.
ലഹകക്കഭാടതനിയുകടയുലാം  വെനിധനിയുവട  അടനിസഭാനത്തനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെയുലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെയുലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലുള  നനിര്കദ്ദേശത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് വെഭാഹനങ്ങളനില കവെഗപ്പൂടസ്റ്റ് നനിര്ബനമഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.  ഇതുമൂലലാം
വെഭാഹനങ്ങളുവട അമനിത കവെഗതയുലാം അതുമൂലമുണഭാകുന്ന അപകേടങ്ങളുലാം ഒരു പരനിധനി
വെവര കുറയ്ക്കുവെഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേരുനഭാഗപളനി വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ

285  (1624)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസസ്റ്റ്  ഡനികപഭായനിവല
ബസുകേളുവട എണലാം,  കേഭാലപഴക്കലാം,  നനിലവെനിലുള വഷഡന്യൂളുകേളുവട എണലാം എന്നവെ
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  2017  ജനുവെരനിക്കുകശഷലാം  വവെടനിക്കുറച  വഷഡന്യൂളുകേളുവട  എണലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; വഷഡന്യൂളുകേള കുറക്കുവെഭാനുള കേഭാരണലാം വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവെനിവട  ഫഭാസസ്റ്റ്  പഭാസഞര്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കയഭാഗലമഭായ

എത്ര  ബസുകേളുവണനലാം  അവെയുവട  നമ്പറുലാം  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഫഭാസസ്റ്റ്  പഭാസഞര്

സര്വ്വേതീസനിനു കയഭാഗലമലഭാത്ത ബസുകേള പ്രസ്തുത സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് നടത്തുനകണഭാ എനലാം

അവെ എത്രവയണവമനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവെനികടക്കസ്റ്റ് കൂടുതല ബസുകേള അനുവെദനിചസ്റ്റ് ഡനികപഭായുവട പ്രവെര്ത്തനലാം

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസസ്റ്റ്  ഡനികപഭായനില  86

ബസുകേളുണസ്റ്റ്.  അഞസ്റ്റ്  വെര്ഷത്തനില  തഭാവഴ  പഴക്കമുള  17  ബസുകേളുലാം  അഞസ്റ്റ്

വെര്ഷത്തനിനുലാം  പത്തസ്റ്റ്  വെര്ഷത്തനിനുമനിടയനില  പഴക്കമുള  45  ബസുകേളുലാം  പത്തസ്റ്റ്

വെര്ഷത്തനിനസ്റ്റ് മുകേളനില പഴക്കമുള 24 ബസുകേളുമുണസ്റ്റ്.  നനിലവെനിലുള വഷഡന്യൂളുകേളുവട

എണലാം 88 ആണസ്റ്റ്.  2017 ജനുവെരനിക്കുകശഷലാം വഷഡന്യൂളുകേവളഭാനലാം വവെടനിക്കുറചനിടനില.

(ബനി) ഇവെനിവട  ഫഭാസസ്റ്റ്  പഭാസഞര്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്

കയഭാഗലമഭായ 13 ബസുകേളുണസ്റ്റ്. അവെയുവട നമ്പര് യഥഭാകമലാം RSC 338, RSM 372,

RSM 565, RSM 726, RPA 09, RPA 458, RSC 340, RPC 626, RPC 796,

ATA  66,  ATA  267,  ATA  266,  RSA  972  എന്നനിങ്ങവനയഭാണസ്റ്റ്.   ഫഭാസസ്റ്റ്

പഭാസഞര്  സര്വ്വേതീസനിനസ്റ്റ്  കയഭാഗലമലഭാത്ത  ബസുകേള  പ്രസ്തുത  സര്വ്വേതീസുകേള

നടത്തുന്നനില.

(സനി) പുതനിയ ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

പുതനിയ വകേ.എസസ്റ്റ്ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ

286 (1625)    ശതീ  .    പനി  .    വജ  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വതഭാടുപുഴയനില പുതനിയ വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാ എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്

പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാകുലാം  എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിവന്റെ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള

വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇമൗ  ഡനികപഭായസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ  ഫയര്  &  കസഫനി  വെര്ക്കുകേള

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി വവകേവക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വതഭാടുപുഴ  ബസസ്റ്റ്  വടര്മനിനല-കേലാം-കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപകനിവന്റെ
ഇലകനിക്കല  കജഭാലനികേളുവട  വടണര്  ക്ഷണനിചസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനി  നടനവെരുന.
Firefighting-നസ്റ്റ്  5  തവെണ  ഇ-വടണര്  വെനിളനിച്ചുകേഴനിഞസ്റ്റ്  ലഭനിച  വടണര്
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിരനിക്കുന. കൂടഭാവത Sewage Treatment plant-വന്റെ
എസനികമറസ്റ്റ്  verification  നടക്കുന.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  ഇ-വടണര്
വെനിളനിചസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇത്രയുലാം കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല
മഭാത്രകമ  ബനിലഡനിലാംഗസ്റ്റ്  വപര്മനിറസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുകേയുള.   വപര്മനിറസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്
പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന കേഴനിയുലാം.

തനിരുവെനന്തെപുരലാം-ബകത്തരനി മനിന്നല സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്

287 (1626) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ദതീര്ഘദൂര  യഭാത്രക്കഭാവര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആരലാംഭനിച
തനിരുവെനന്തെപുരലാം-സുലത്തഭാനബകത്തരനി  'മനിന്നല'  സര്വ്വേതീസനിവന്റെ  പ്രകതലകേതകേള
എവന്തെലഭാലാം ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സര്വ്വേതീസനിനസ്റ്റ്  എവെനിവടവയലഭാലാം  കസഭാപ്പുകേള
അനുവെദനിചനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്വ്വേതീസനിനസ്റ്റ്  മുക്കത്തസ്റ്റ്  കസഭാപസ്റ്റ്  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവെണ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കസഭാപ്പുകേള  പരനിമനിതവപടുത്തനി  ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  വെര്ദനവെസ്റ്റ്  ഇലഭാവത
സമയകനിപ്തത  പഭാലനിചസ്റ്റ്  യഭാത്രക്കഭാവര  സുരക്ഷനിതമഭായനി  ലക്ഷലസഭാനകത്തക്കസ്റ്റ്
എത്തനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  വമചവപട  സമൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  (Passenger
Friendly)  ബസുകേള ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ലബപഭാസസ്റ്റ്  ലനറസ്റ്റ്  ലറഡറുകേളഭായനി  മനിന്നല
സര്വ്വേതീസുകേള എന്ന  കപരനില പുതനിയതരലാം സര്വ്വേതീസുകേള വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. മനിന്നല എന്നഭാല അമനിത കവെഗത എന്നല, മറനിചസ്റ്റ് സഭാഹചേരലങ്ങള
പരമഭാവെധനി  പ്രകയഭാജനപടുത്തനിയുലാം  കസഭാപ്പുകേള പരനിമനിതവപടുത്തനിയുലാം  ഡനികപഭാകേള
കേയറനിയനിറങ്ങുന്നതനിനുള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവെഭാക്കനിയുലാം  ലബപഭാസുകേള
പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിയുലാം  പരമഭാവെധനി  കനരവത്ത  ലക്ഷലസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്തുകേ
എന്നഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. കകേവെലലാം 6 മണനിക്കൂര് വകേഭാണസ്റ്റ് ഓടനിവയത്തഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്
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കകേരളത്തനിവല  വതക്കസ്റ്റ്-വെടക്കസ്റ്റ്  ദൂരലാം.  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം  കദശതീയ  പഭാതയുവട
അപരലഭാപ്തതയുലാം  വെനിലങ്ങഭാകുകമ്പഭാള  ലഭലമഭായ  ലബപഭാസുകേള  പരമഭാവെധനി
പ്രകയഭാജനപടുത്തുകേവയന്ന  പുത്തന  തനമഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം  സര്വ്വേതീസുകേളനിലൂവട
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.   വമചവപട  യഭാത്രഭാസമൗകേരലത്തനിനപ്പുറലാം  ആധുനനികേ  GPS
സമ്പ്രദഭായത്തനിലൂവട  നടത്തുന്ന  ടഭാക്കനിലാംഗുലാം  വമഭാലബല  ആപ്പുലാം  ഉപയുക്തമഭാക്കനി
''സുഖയഭാത്ര, സുരക്ഷനിത യഭാത്ര''  എന്ന ലക്ഷല സഭാക്ഷഭാലക്കഭാരത്തനികലക്കസ്റ്റ് എത്തുകേ
എന്നതഭാണസ്റ്റ് മനിന്നല സര്വ്വേതീസുകേളുവട ലക്ഷലലാം.

(ബനി)  കേഴക്കൂടലാം,  വകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം,  അങമഭാലനി  (റനികേസ്വസസ്റ്റ്),
തൃശ്ശൂര്,  വപരനിന്തെലമണ,  മകഞരനി,  അരതീകക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേലപറ  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില
കസഭാപ്പുകേള അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) മുക്കത്തസ്റ്റ് കസഭാപസ്റ്റ് അനുവെദനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

അന്തെര് സലാംസഭാന സര്വ്വേതീസുകേള
288 (1627) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലയളവെനില ഏവതലഭാലാം  ഡനികപഭാകേളനില നനിനലാം
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. അന്തെര് സലാംസഭാന സര്വ്വേതീസുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സര്വ്വേതീസുകേളുവട  ശരഭാശരനി  പ്രതനിദനിന  കേളക്ഷന  എത്ര;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;പ്രസ്തുത സര്വ്വേതീസുകേളുവട വെനിശദലാംശങ്ങൾ എന്തെലഭാലാം ;

(സനി)  വകേഭാടഭാരക്കര  ഡനികപഭായനില  നനിനലാം  ഏവതലഭാലാംഭഭാഗകത്തക്കസ്റ്റ്
അന്തെര്സലാംസഭാന  സര്വ്വേതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കണവമന്ന  ആവെശലലാം  ഉന്നയനിചനിരുന;
അതനികന്മേൽ സസ്വതീകേരനിച തുടര്നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) അനുബനമഭായനി *കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  വകേഭാടഭാരക്കര ഡനികപഭായനിലനനിനലാം വകേഭാടഭാരക്കര ഗണപതനികക്ഷത്രലാം  -
മധുര  മതീനഭാക്ഷനി  അമ്മേന  കക്ഷത്രലാം,  വകേഭാടഭാരക്കര-ഊടനി,  വകേഭാടഭാരക്കര-ലമസൂര്,
വകേഭാടഭാരക്കര-കേനലഭാകുമഭാരനി എന്നനിവെനിടങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ് അന്തെര്സലാംസഭാന സര്വ്വേതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന  ബഹു.  എലാം.എല.എ.  14-3-2017-ല  ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എന്നഭാല അന്തെര് സലാംസഭാന കേരഭാര് പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  അന്തെര്

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സലാംസഭാന  സര്വ്വേതീസുകേള  നടത്തനി  വെരുന്നതസ്റ്റ്.  റൂടസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കേരഭാറുകേള
കേര്ണഭാടകേയനിവലയുലാം  തമനിഴഭാടനിവലയുലാം  കസറസ്റ്റ്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്
അണര്കടക്കനിലാംഗുകേളുമഭായനി  2014-15  വെര്ഷത്തനില  തവന്ന  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളതനിനഭാല  ടനി  റൂട്ടുകേള  അന്തെര്  സലാംസഭാന  കേരഭാറുകേളനില
ഉളവപടുത്തുവെഭാന കേഴനിഞനിടനില.

വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങള കുറയല

289 (1628) ശതീ  .   വജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതന:
ശതീ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി  :
ശതീ  .    വകേ  .    വജ  .    മഭാകനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വെര്ദനിച്ചു  വെരുന്ന  വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അമനിത  കവെഗതയനില  വെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നവെവര  കേണ്ടു
പനിടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഹകവെകേളനിലുലാം  മറസ്റ്റ്  വതരവഞടുക്കവപട  സലങ്ങളനിലുലാം
നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  കുടനികേള  വെഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
കേര്ശനമഭായനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതനവെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനികലയഭായനി  രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കള,  സ്കൂള  അധനികൃതര്,  അദലഭാപകേര്
എന്നനിവെവര ഉളവപടുത്തനി സ്കൂളുകേളനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ കബ്ബുകേള
മുകഖന  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  കബഭാധവെലക്കരണലാം  നടത്തുവെഭാന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അമനിത കവെഗത കറഭാഡപകേടങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നതനില ഒരു പ്രധഭാന പങസ്റ്റ്
വെഹനിക്കുനവവെന്നസ്റ്റ്  മനസനിലഭാക്കനി  വെഭാഹനങ്ങളുവട  അമനിതകവെഗത
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപസ്റ്റ്  നനിരവെധനി  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആയതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസജസ്റ്റ്  കേലഭാകരജുകേളനിലുലാം  വഹവെനി
വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സതീഡസ്റ്റ്  ഗകവെര്ണര്
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നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സതീഡസ്റ്റ്  കടസറുകേള,  വമഭാലബല  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്വമന്റെസ്റ്റ്
സസ്വഭാഡസ്റ്റ്  എന്നനിവെ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  വെഭാഹന  പരനികശഭാധനകേളനിലുലാം  ഓഫതീസസ്റ്റ്
തലങ്ങളനില  നടത്തവപടുന്ന  വചേക്കനിലാംഗുകേളനിലുലാം  അമനിതകവെഗതയനികലഭാടുന്ന
വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവര  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  കൂടഭാവത
കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപവന്റെ കേതീഴനില ലഡവെര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് നലകുന്ന പരനിശതീലനങ്ങളനില
അമനിതകവെഗതവക്കതനിവര  അവെകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  ശദ
പതനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.

'കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷയഭായനി ഒരു ദശകേലാം' എന്ന കലഭാകേഭാകരഭാഗല സലാംഘടന തുടക്കമനിട
പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിയനില നനിനലാം കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിനനുവെദനിച ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് പ്രതീ
ലഡകവെഴസ്റ്റ്  വടസസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം,  ലഡവെനിലാംഗസ്റ്റ്  സ്കൂള  ഇനസകര്മഭാര്ക്കുള
പരനിശതീലനലാം,  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്/  കനഭാണ് ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഡവെര്മഭാരനില അവെകബഭാധലാം
വെളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി നടത്തുന്ന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള മുതലഭായവെ നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന.   ഇതനിനു  പുറവമ  ടനിപര്  കലഭാറനി,  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിവല
വെഭാഹനങ്ങള  എന്നനിവെയനിവല  ലഡവെര്മഭാര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം  വകേഭാടുത്തുവെരുന.
മദലപനിച്ചുലാം  അശദമഭായുലാം  വെഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവെര്വക്കതനിവര  ലലസനസസ്റ്റ്
കേണ്ടുവകേട്ടുകേയുലാം  സവസനഷന,  പനിഴ  ഈടഭാക്കല  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷയഭായനി ഒരു ദശകേലാം എന്ന കലഭാകേഭാകരഭാഗല സലാംഘടന ആഹസ്വഭാനലാം
വചേയ  പരനിപഭാടനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുവട
ധനസഹഭായകത്തഭാവട കബഭാധവെലക്കരണ പരനിപഭാടനി നടനവെരുന.  ഈ പരനിപഭാടനി
ഇകപഭാഴുലാം തുടരുന.

കമഖലഭാ  തലത്തനില  അതലഭാധുനനികേ  റഡഭാര്  സലാംവെനിധഭാനമുള
ഇന്റെര്വസപ്ററുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  വെഭാഹനങ്ങളുവട  അമനിതകവെഗത
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.   ഇതനിനുപുറവകേ
വെഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുവട  സഭാന്ദ്രത  കൂടനിയ  ബഭാക്കസ്റ്റ്  കസഭാട്ടുകേള  കേണ്ടുപനിടനിചസ്റ്റ്
വപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വെകുപസ്റ്റ് തുടങ്ങനി മറസ്റ്റ്  വെകുപ്പുകേളുവട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി തനിരുത്തല
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കറഭാഡപകേടങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ നടപടനികേള കൂടുതല
ഫലവെത്തഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുലാം വെകുപനിനസ്റ്റ്  ഒരു എനകഫഭാഴസ്റ്റ്വമന്റെസ്റ്റ്  വെനിലാംഗസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
അനുവെദനിക്കുകേയുലാം പ്രവെര്ത്തനലാം തുടങ്ങുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ദൃശല-ശഭാവെല-അചടനി മഭാധലമങ്ങളുവട സഭാദലത ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷ
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  വപഭാതുജനങ്ങളനില കബഭാധവെലക്കരണലാം നടത്തനി അചടക്കമുള ഒരു
ടഭാഫനികേസ്റ്റ്  സലാംസഭാരലാം  രൂപവപടുത്തുന്നതനിനുള  പദതനികേള  ആവെനിഷരനിച്ചു
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ കബഭാധവെലക്കരണലാം വെലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിവല  സഭാദലമഭാകുന്ന  എലഭാ  സനിനനിമഭാ  തതീകയററുകേളനിലൂവടയുലാം
കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനവപട  ഹ്രസസ്വ  ചേനിത്രങ്ങള  സലാംകപ്രക്ഷണലാം
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ടഭാഫനികേസ്റ്റ്  വെകുപനിവന  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
രഭാത്രനികേഭാല  എയര്കപഭാര്ടസ്റ്റ്  യഭാത്രഭാപകേടങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
രഭാത്രനികേഭാല  സവെഭാരനി  നടത്തുന്ന  ലഡവെര്മഭാവരയുലാം  യഭാത്രക്കഭാവരയുലാം
കബഭാധവെലക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുവട
കനതൃതസ്വത്തനില  അചടനിച  ലതീഫസ്റ്റ് വലറ്റുകേള  കകേരളത്തനിവല  മൂന  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര
വെനിമഭാനത്തഭാവെളങ്ങളുവട  പരനിധനിയനില  വെരുന്ന  റതീജനിയണല  ടനകസഭാര്ടസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്മഭാരുവട  കനരനിട്ടുള  നനിയനണത്തനില  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില  വെനിതരണലാം
വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വെഭാഹന  ലഡവെര്മഭാവര  കബഭാധവെലക്കരനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അകതഭാറനിറനിയുവട  കനതൃതസ്വത്തനില  അചടനിച  കറഭാഡസ്റ്റ്  വറഗുകലഷനസസ്റ്റ്  എന്ന
ലതീഫസ്റ്റ് വലറ്റുകേള റതീജനിയണല ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ഓഫതീസര് മകഖന എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
വെനിതരണലാം  വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കബഭാധവെലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  കൂടഭാവത  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കമഭാകടഭാര്വെഭാഹന വെകുപ്പുകേള നനിരന്തെരമഭായനി വെഭാഹനപരനികശഭാധന നടത്തുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  അമനിതകവെഗതയനില കപഭാകുന്ന വെഭാഹനങ്ങവള പനിടനികൂടുവെഭാന കചേര്ത്തല
മുതല  മകഞശസ്വരലാം  വെവര  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിയുവട  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാവടയഭാണസ്റ്റ്  ഇവെ സഭാപനിചതസ്റ്റ്.   ഇതു
കൂടഭാവത  സലാംസഭാന  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  വകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കേണ്ണൂര്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലുലാം  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിച്ചു.  നനിലവെനില
വെഭാളയഭാര്-വെടക്കഭാകഞരനി  പഭാതയനില  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

(സനി&ഡനി) പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാവെഭാത്ത  കുടനികേള  സ്കൂളനില  കപഭാകുന്നതനിനുലാം  മറസ്റ്റ്
ആവെശലങ്ങളക്കുമഭായനി  ഇരുചേക  വെഭാഹനങ്ങള  സലാംസഭാനവെലഭാപകേമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായുലാം ഇതുമൂലലാം ഗുരുതരമഭായ അപകേടങ്ങളക്കസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാകുന്നതുലാം
ശദയനിലവപടതനിനഭാല  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപസ്റ്റ്  കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുനണസ്റ്റ്.  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാവെഭാത്ത  വെനിദലഭാര്തനികേള  വെഭാഹനങ്ങള
ഓടനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവെരുവട  ലഡവെനിലാംഗസ്റ്റ്  ലലസനസസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതനികലക്കഭായനി
രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കള,  സ്കൂള അധനികൃതര്,  അദലഭാപകേ രക്ഷഭാകേര്തൃസമനിതനി എന്നനിവെവര
ഉളവക്കഭാളനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  കബുകേള
മുകഖന  ആവെശലമഭായ  കബഭാധവെലക്കരണലാം  നടത്തഭാന  നടപടനികേള
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സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുനണസ്റ്റ്.   ലലസനസസ്റ്റ്  ഇലഭാവത  വെഭാഹനകമഭാടനിചസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില
എത്തുന്നതസ്റ്റ്  തടയുവെഭാന  കവെണ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ
കബഭാധവെലക്കരണ  കഭാസ്സുകേളനില  ഇതു  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  വെലക്തമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുനണസ്റ്റ്.  സ്കൂള അധനികൃതര്ക്കസ്റ്റ് ഇതു സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വെഭാഹന  പരനികശഭാധനഭാസമയത്തസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരലത്തനില  ശദ  പതനിപനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.
വഹലമറസ്റ്റ് പരനികശഭാധനയുലാം കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സര്വ്വേതീസുകേള മുടങ്ങല

290 (1629)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടയലാം ജനിലയനിവല ഈരഭാറ്റുകപട ഡനികപഭായനില ലഡവെര്മഭാരുവട കുറവ
മൂലലാം  ബസസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസുകേള  മുടങ്ങുന്നതു  വകേഭാണസ്റ്റ്  ജനങ്ങള  ബുദനിമുട്ടുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എലാം.എല.എ.  17-7-2017  ല  ബഹു.  മനനിയ്ക്കുലാം
മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ് ഡയറകര്ക്കുലാം കേത്തുകേള നലകേനിയ പ്രകേഭാരലാം എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; ( 17-7-2017 Letter No. MLA-PNJR/208/17-18/ Dated)

(സനി) ഇവലങനില അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഡവെര്മഭാരുവട  കൂറവവകേഭാണസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസുകേള  റദ്ദേസ്റ്റ്  വചേയവപടുന്നനില.
എന്നഭാല ലഡവെര് വെനിഭഭാഗലാം ജതീവെനക്കഭാരുവട കുറവണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) ലഡവെര് തസ്തനികേയനിവല വപഭാതുസലലാം മഭാറവമഭായനി ബനവപടസ്റ്റ്
ലഡവെര്മഭാവര പു നര്വെനിനലസനിച്ചുവകേഭാണസ്റ്റ് ഉത്തരവെസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ സര്വ്വേതീസുകേള

291 (1630) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്, പയന്നൂര്,
കേഭാഞങ്ങഭാടസ്റ്റ്  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനിലനനിനലാം  എത്ര  സര്വ്വേതീസുകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുവണന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലഭാഭത്തനില  പ്രവെര്ത്തനിചനിരുന്ന  എത്ര  സര്വ്വേതീസുകേളഭാണസ്റ്റ്
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്  ;  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  സര്വ്വേതീസുകേളുവട  ശരഭാശരനി  പ്രതനിദനിന
വെരുമഭാനലാം എത്രയഭായനിരുന ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,
പയന്നൂര്,  കേഭാഞങ്ങഭാടസ്റ്റ്  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനില  നനിനള
സര്വ്വേതീസുകേവളഭാനലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.

വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കേണ്സഷന ടനിക്കറസ്റ്റ്  

292 (1631) ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു  :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനന്മേഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  പറമ്പനിക്കുളലാം  വനലനിയഭാമ്പതനി
മലനനിരകേളനിലുള  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്,  വകേ.  എസസ്റ്റ്.  ആര്.ടനി.സനി.  കേണ്സഷന
സമൗകേരലലാം ഏര്വപടുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനില ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് എവന്തെങനിലുലാം തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ  ;
എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനലനിയഭാമ്പതനി കമഖലയനിലുള വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കേണ്സഷന
ടനിക്കറസ്റ്റ്  സമൗകേരലലാം  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി നലകുനണസ്റ്റ്.  ഈ അദലഭായന വെര്ഷലാം
ഈ  കമഖലയനില  125  കേണ്സഷന  കേഭാര്ഡുകേള  ഇതുവെവര  അനുവെദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പറമ്പനിക്കുളകത്തക്കസ്റ്റ് നനിലവെനില ഒരു അന്തെര്സലാംസഭാന സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് മഭാത്രമഭാണുളതസ്റ്റ്.
ആയതനിനഭാല ടനി ബസനില വെനിദലര്തനി കേണ്സഷന അനുവെദനിക്കുവെഭാന കേഴനിയനില.

വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കേണ്സഷന 

293 (1632 ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് മഭാത്രമുള പ്രകദശങ്ങളനില സസ്വകേഭാരല
കകേഭാകളജുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
കേണ്സഷന അനുവെദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തടസമുകണഭാ;

(ബനി) എങനില അതനിനസ്റ്റ് ആവെശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  മഭാത്രമുള  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം
വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട ഒന്നനില കൂടുതല ഓര്ഡനിനറനി സര്വ്വേതീസുകേള നടത്തുന്ന
പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്/സസ്വകേഭാരല  കകേഭാകളജുകേളനിവല  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
കേണ്സഷന അനുവെദനിക്കുന്നതനില തടസമനില.
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കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിവല ഓണ്ലലന കസവെനങ്ങള
294 (1633) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :
ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന വെകുപനില നനിലവെനില എവന്തെലഭാലാം  കസവെനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്

ഓണ്ലലനനില ലഭലമഭാകുന്നവതന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സമൗകേരലപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില  ലഡവെനിലാംഗസ്റ്റ്
ലലസനസസ്റ്റ്,  വെഭാഹന രജനികസഷന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള തുടങ്ങനിയവെ  ഓണ്ലലന
വെഴനി ലഭലമഭാകുനകണഭാ;

(സനി)  ലലസനസസ്റ്റ്  സ് മഭാര്ടസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  രതീതനിയനിലഭാക്കുന്ന  പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫ്രണസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ജനകസവെന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപനിവന്റെ
കസവെനങ്ങള നനിര്ത്തനിവവെചതസ്റ്റ് പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനില ചുവെവടപറയുന്ന ഓണ്ലലന കസവെനങ്ങള
നലകുന:

1. പുതനിയ കലകണഴസ്റ്റ് ലലസനസസ്റ്റ്.

2. ലലസനസസ്റ്റ് പര്ടനിക്കുകലഴസ്റ്റ്.

3. ലഡവെനിലാംഗസ്റ്റ് ലലസനസനില അഡസസ്റ്റ് മഭാറല.

4.  പുതനിയ ബഭാഡ്ജസ്റ്റ്.

5. അഡതീഷണന ഓഫസ്റ്റ് കഭാസസ്റ്റ് ലഡവെനിലാംഗസ്റ്റ് ലലസനസസ്റ്റ്.

6. ഡന്യൂപനികക്കറസ്റ്റ് ലഡവെനിലാംഗസ്റ്റ് ലലസനസസ്റ്റ്.

7. ലലസനസസ്റ്റ് പുതുക്കല.

8. ലഡവെനിലാംഗസ്റ്റ് ലലസനസസ്റ്റ് മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് (മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങള).

9. ഇന്റെര് നഭാഷണല ലഡവെനിലാംഗസ്റ്റ് വപര്മനിറനിനുള അകപക്ഷ.
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10. ആര്.സനി.പര്ടനിക്കുകലഴസ്റ്റ്.

11. ഡന്യൂപനികക്കറസ്റ്റ് ആര്.സനി.

12. ആര്.സനി.യനില അഡസസ്റ്റ് മഭാറല.

13. രജനികസഷന പുതുക്കല.

14. എനകഡഭാഴസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ലഹകപഭാത്തനികക്കഷന.

15. കേലഭാനസല ഓഫസ്റ്റ് ലഹകപഭാത്തനികക്കഷന.

16. ടഭാനസ്ഫേര് ഓഫസ്റ്റ് ഓണര്ഷനിപസ്റ്റ്.

17. കനഭാ ഒബ്ജക്ഷന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്.

18. റതീ അലസനവമന്റെസ്റ്റ്.

19. ബുക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് സനി.എഫസ്റ്റ്.വടസസ്റ്റ് തതീയതനി.

(ബനി)  വപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിവന്റെ വവെബ്ലസറനിലൂവട
ലഡവെനിലാംഗസ്റ്റ്  ലലസനസസ്റ്റ്,  വെഭാഹന  രജനികസഷന  തുടങ്ങനിയ  കസവെനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഓണ്ലലനഭായനി അകപക്ഷ നലകുന്നതനിനുള സമൗകേരലലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ലഡവെനിലാംഗസ്റ്റ്  ലലസനസസ്റ്റ്  സഭാര്ടസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  ആയനിടസ്റ്റ്  നലകുന്നതുമഭായനി
ബനവപട്ടുള 8-2-2017-വല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെസ്റ്റ് (എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര്8/2017/ഗതഭാ
പ്രകേഭാരലാം  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന വെകുപസ്റ്റ്  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
എന്നഭാല  പ്രസ്തുത  വെനിഷയവമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  ലഹകക്കഭാടതനിയനില  ഒരു  കകേസസ്റ്റ്
നനിലവെനിലുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ജനബഭാഹുലലലാം  കൂടനിയ  ജനിലകേളഭായ  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  ഫ്രണസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ജനകസവെന  കകേന്ദ്രലാം
മുകഖനയുള കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിവന്റെ കസവെനങ്ങള പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനനനിയമ കഭദഗതനി ബനില
295 (1634)   ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : 

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില   : 
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം   : 
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ 2016-വല കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനനനിയമ കഭദഗതനി ബനില

സലാംസഭാനങ്ങളുവട  അവെകേഭാശങ്ങളനികന്മേലുള  കേടനകേയറമഭാവണന്ന  ആകരഭാപണലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഈ  ബനിലനിവല  ഏവതലഭാലാം  വെകുപ്പുകേളഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
തഭാലപരലങ്ങളക്കസ്റ്റ് എതനിരഭായനിട്ടുളവതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത നനിയമകഭദഗതനി വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുവട പ്രവെര്ത്തനവത്ത
എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നവതന്നസ്റ്റ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(ഡനി)  എങനില ഈ നനിയമകഭദഗതനിവക്കതനിവര സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ നനിലപഭാടസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രവത്ത അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില കകേന്ദ്ര പ്രതനികേരണലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളലാം ഉളവപവടയുള സലാംസഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കദ്രഭാഹകേരമഭായ വെകുപ്പുകേള
കകേന്ദ്ര നനിയമത്തനില ഉളവപടനിട്ടുളതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുതുതഭായനി  പഭാര്ലവമന്റെനില  അവെതരനിപനിചനിട്ടുള
വെഭാഹന  നനിയമലാം  കകേരളലാം  ഉളവപവടയുള  സലാംസഭാനങ്ങവള  എങ്ങവന
ബഭാധനിക്കുവമന്നസ്റ്റ് പഠനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രധഭാനമഭായുലാം ബഭാധനിക്കുന്നവെ ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

(1) 1998-വല  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമത്തനിവല  വെകുപസ്റ്റ്  9(4)  കഭദഗതനി
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന നനിയമ  കഭദഗതനിയനിവല
ഉപവെഭാകേലലാം      5 (iii)  പ്രകേഭാരലാം അവെതരനിപനിചനിട്ടുള പുതനിയ കഭദഗതനി
പ്രകേഭാരലാം  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  വെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
നനിഷര്ഷനിക്കുന്ന  നനിശനിത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത
ഉണഭായനിരനിക്കണവമനള വെലവെസ ഒഴനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കറഭാഡസ്റ്റ്  കസഫനിയുമഭായനി  ബനവപട  അടയഭാളങ്ങളുലാം  നനിയനണങ്ങളുലാം
മനസനിലഭാക്കുവെഭാന  കുറവഞഭാരു  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതവയങനിലുലാം
ആവെശലമഭായതനിനഭാല  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  നനിഷര്ഷനിക്കുന്നതനിനുള
അധനികേഭാരലാം  നനിലനനിര്ത്തണവമന്നസ്റ്റ് ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(2) 1988-വല കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന നനിയമത്തനിവല വെകുപസ്റ്റ് 14(2)(ബനി) കഭദഗതനി
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന നനിയമ  കഭദഗതനിയനിവല
ഉപവെഭാകേലലാം     9(ii)  പ്രകേഭാരലാം  അവെതരനിപനിചനിട്ടുള  പുതനിയ  കഭദഗതനി
പ്രകേഭാരലാം  കനഭാണ്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  വെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നതനിനുള
ലഡവെനിലാംഗസ്റ്റ്  ലലസനസനിവന്റെ  കേഭാലഭാവെധനി  നനിര്ണയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
ലലസനസസ്റ്റ് കഹഭാളഡറുവട വെയസനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം.
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ഈ  സമ്പ്രദഭായലാം  സങതീര്ണമഭായതനിനഭാലുലാം  വെളവരയധനികേലാം
ആശയക്കുഴപലാം  സൃഷനിക്കുവമന്നതനിനഭാലുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ബുദനിമുടസ്റ്റ്
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള  സഭാദലതയുണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല  നനിലവെനിലുള
സനിതനിതവന്ന തുടരണവമന്നസ്റ്റ് ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(3) നനിലവെനിവല  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമലാം  അനുസരനിചസ്റ്റ്  ലലസനസസ്റ്റ്
കേഭാലഭാവെധനി  തതീര്ന്ന  തതീയതനി  മുതല  5  വെര്ഷത്തനിനുളനില  പുതുക്കനി
എടുക്കഭാമഭായനിരുന.   എന്നഭാല  1988-വല  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന
നനിയമത്തനിവല  വെകുപസ്റ്റ്  15(4)  കഭദഗതനി  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ
കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമ  കഭദഗതനിയനിവല  ഉപവെഭാകേലലാം  10  (iii)(ബനി)
പ്രകേഭാരലാം  അവെതരനിപനിചനിട്ടുള  പുതനിയ  കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം  5  വെര്ഷ
കേഭാലഭാവെധനി 6 മഭാസമഭായനി കുറചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം  വെലതലസ്തമഭാണസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിവന്റെ  സനിതനി.
നമ്മുവട  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വെലനിവയഭാരു  വെനിഭഭാഗലാം  ആളുകേള
അനലരഭാജലങ്ങളനില  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നവെരഭാണസ്റ്റ്.   രകണഭാ  മൂകന്നഭാ
വെര്ഷത്തനിവലഭാരനിക്കലഭായനിരനിക്കുലാം  അവെര്  മഭാതൃരഭാജലകത്തക്കസ്റ്റ്  വെരനികേ.
ഇത്തരലാം  സനര്ഭങ്ങളനില  തങ്ങളുവട  ലലസനസസ്റ്റ്  പുതുക്കനി  എടുക്കുകേ
എനളതസ്റ്റ്  വെളവര  ബുദനിമുട്ടുള  കേഭാരലമഭായനിരനിക്കുലാം.   ആയതനിനഭാല  6
മഭാസലാം  എനളതസ്റ്റ്  മഭാറനി  ഏറവലാം  കുറഞതസ്റ്റ്  2  വെര്ഷവമങനിലുലാം
നലകേണവമന്നസ്റ്റ് ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(4) 1988-വല  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമത്തനിവല  വെകുപസ്റ്റ്  44(1)  കഭദഗതനി
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന നനിയമ  കഭദഗതനിയനിവല
ഉപവെഭാകേലലാം     18-നസ്റ്റ്  അവെതരനിപനിചനിട്ടുള പുതനിയ കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം
പുതുതഭായനി  രജനിസര്  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  വെഭാഹനലാം  പരനികശഭാധനയഭായനി
ഹഭാജരഭാകക്കണതനില.

വെഭാഹന  പരനികശഭാധന  ഒഴനിവെഭാക്കുകേയഭാവണങനില  സഭാകങതനികേമഭായുലാം
സുരക്ഷഭാപരമഭായുലാം  നനിലവെഭാരമനിലഭാത്ത  വെഭാഹനങ്ങള  രജനിസര്
വചേയ്യുന്നതനിനുള സഭാദലത വെളവര കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് ആതലന്തെനികേമഭായനി
വെഭാഹന ഉടമയസ്റ്റ്  ബുദനിമുട്ടുകേള സൃഷനിക്കുലാം.   വെഭാഹന പരനികശഭാധനയുവട
അഭഭാവെലാം  കഫഭാറലാം  21-ല  കരഖവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതനിലനനിനലാം
വെലതലസ്തമഭായ കചേസനിസസ്റ്റ്  നമ്പര്/എഞനിന നമ്പര് ഉള വെഭാഹനങ്ങളുവട
രജനികസഷനനികലക്കസ്റ്റ് വെഴനി വതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള സഭാദലത കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.
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വെഭാഹനലാം അപകേടത്തനിലവപടുകേയഭാവണങനില കചേസനിസസ്റ്റ് നമ്പര്/എഞനിന
നമ്പര്  വെലതലസ്തമഭായതനിനഭാല  വെഭാഹന  ഉടമയസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  സഭാദലത  ഇലഭാതഭാവലാം.   ആയതനിനഭാല  വെഭാഹനലാം
രജനിസര്  വചേയ്യുകമ്പഭാഴുള  വെഭാഹന  പരനികശഭാധന  നനിലനനിര്ത്തണവമന്നസ്റ്റ്
ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(5) 1988-വല  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന  നനിയമത്തനിവല  വെകുപസ്റ്റ്  56(1)  കഭദഗതനി
വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കമഭാകടഭാര്  വെഭാഹന നനിയമ  കഭദഗതനിയനിവല
ഉപവെഭാകേലലാം  22(i)  പ്രകേഭാരലാം  അവെതരനിപനിചനിട്ടുള  പുതനിയ  കഭദഗതനി
പ്രകേഭാരലാം  1-10-2018  മുതല  വെഭാഹനലാം  ഓകടഭാകമറഡസ്റ്റ്  വടസനിലാംഗസ്റ്റ്
കസഷനനില  വടസസ്റ്റ്  വചേയനിടനിവലങനില  അത്തരലാം  വെഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഫനിറസ്റ്റ്നസസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നലകകേണതനില.

ഇതസ്റ്റ്  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായതനിനഭാല  കൂടുതല  സമയലാം  അനുവെദനിക്കണവമന്നസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് ആവെശലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇന്തെലയനിവല  കസറസ്റ്റ്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  അണര്കടക്കനിലാംഗുകേളക്കസ്റ്റ്  1988-വല
കമഭാകടഭാര്  വവെഹനിക്കനിള  ആകനിവല  ചേഭാപ്റര്  VI-ല  അനുവെദനിചനിട്ടുള  പ്രകതലകേ
അവെകേഭാശങ്ങള എടുത്തുകേളഞസ്റ്റ് സസ്വകേഭാരല കമഖലവയ കൂടുതല കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ
എന്നതഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാഴവത്ത  പ്രധഭാന  കഭദഗതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം.  അകതഭാവടഭാപലാം
പടണങ്ങളനിലുലാം  പടണങ്ങവള  തമ്മേനില  ബനനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടുലാം  എലഭാവെനിധ  ഗതഭാഗത
സമൗകേരലങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ഒരു  സമഭാന്തെര  നവെതീന  ഗതഭാഗത  സലാംവെനിധഭാനലാം
ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശമുണസ്റ്റ്.   ഈ  രണസ്റ്റ്   നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  നടപനില  വെന്നഭാല
ഇന്തെലയനിവല മുഴുവെന കസറസ്റ്റ്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  അണര്കടക്കനിലാംഗുകേളുലാം അടച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനസ്റ്റ്
വെഴനിവയഭാരുക്കുകേയുലാം  ആര്ക്കുലാം  വപര്മനിറസ്റ്റ്  കേരസമഭാക്കനി  എവെനിവട  കവെണവമങനിലുലാം
അവെരുവട  സമൗകേരലഭാര്തലാം  ബസസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  നടത്തുവെഭാന  കേഴനിയുകേയുലാം  വചേയ്യുന്ന
അവെസ  വെനകചേരുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   അകതഭാവടഭാപലാം  ഇകപഭാള  യഭാത്രഭാനനിരക്കസ്റ്റ്
നനിശയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  ആര്.റനി.സനി.കേളക്കുമുള  അവെകേഭാശങ്ങള
പൂര്ണമഭായനി  ഇലഭാതഭാക്കഭാനുലാം  ജനങ്ങള  സസ്വകേഭാരല/സമഭാന്തെര  കലഭാബനികേളുവട
ചൂഷണത്തനിനസ്റ്റ് വെനികധയമഭാകുവെഭാനുലാം സഭാദലതയുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പ്രതനികേരണലാം കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല
ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിലനനിനലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കസറസ്റ്റ്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷവന  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പുതനിയ  കകേന്ദ്ര  നനിയമത്തനിലുള  വെലവെസകേള
സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിക്കുവമന്നസ്റ്റ് കേത്തനില പറഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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അഴനിമതനിമുക്ത വചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേള

296 (1635) ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേള അഴനിമതനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനവെകുപസ്റ്റ്

എവന്തെങനിലുലാം പുതനിയ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2017  ജനുവെരനി  1 നസ്റ്റ് കശഷലാം വചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേളനില ലകേക്കൂലനി വെഭാങ്ങനി

എന്ന പരഭാതനിയനികന്മേല കമഭാകടഭാര് വെഭാഹനവെകുപനിവല എത്ര ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര

നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവവെന്നസ്റ്റ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ആര്.ടനി.ഒ.  വചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില  പ്രവെര്ത്തനലാം

സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനിക്കഭായനി  ഫഭാസസ്റ്റ്

(FAST-Fully  Automated  Services  of  Transport  Department)  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്

കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  അനുമതനി  തരനികേയുലാം  അതസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള

നടപടനികമങ്ങള വെകുപസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുലാം വചേയ്യുന.  ആധുനനികേ പരനികശഭാധനഭാ

സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുവെഭാനുള  നടപടനികേളുലാം  വെകുപ്പുതലത്തനില

ലകേവക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്  കവെയനിലാംഗസ്റ്റ്  വമഷതീന  മുതലഭായ

ഉപകേരണങ്ങള  ഘടലാംഘടമഭായനി  വെകുപസ്റ്റ്  വെഭാങ്ങുനണസ്റ്റ്.   കൂടഭാവത  സലാംസഭാനവത്ത

വചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേളനിവല  കമരഹനിത  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  തടയുന്നതനിനുകവെണ

പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബനവപട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്

കേമ്മേതീഷണറുവട സര്ക്കുലര് 12/2017 പ്രകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 8 ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അപകേടങ്ങളനില മുഖലപങ്കുവെഹനിക്കുന്ന വെഭാഹനങ്ങള

297 (1636) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  5  വെര്ഷലാം  അപകേടങ്ങളനില  മുഖലപങ്കുവെഹനിച  വെഭാഹനങ്ങള

ഏവതലഭാലാം കമഖലകേളനിലുളവെ എന്നസ്റ്റ് വെര്ഷലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വെനിവെരലാം നലകുകമഭാ;
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(ബനി)  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി./സസ്വകേഭാരല  ബസുകേള  കസഭാപ്പുകേളനില  ഒതുക്കനി

നനിര്ത്തഭാത്തതു മൂലമുണഭാകുന്ന കബഭാക്കുകേള,  അപകേടങ്ങള എന്നനിവെ പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്

അവതഭാഴനിവെഭാക്കഭാനഭായനി നടത്തനിയ നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ  5  വെര്ഷങ്ങളനില  KSRTC/സസ്വകേഭാരലബസുകേള,  കേരനിങല്ലുലാം

കേരനിങല  ഉല പന്നങ്ങളുമഭായനി  ബനവപട  വെഭാഹനങ്ങള,  ഇരുചേകവെഭാഹനങ്ങള,

ഓകടഭാകേള,  ജതീപ്പുകേള,  കേഭാറുകേള,  കലഭാറനികേള  എന്നനിവെയുവട  അമനിത

കവെഗമുളവപവടയുള  ടഭാഫനികേസ്റ്റ്  ലലാംഘനങ്ങളുമഭായനി  ബനവപട  അപകേടങ്ങള,

അപകേടമരണങ്ങള  എന്നനിവെ  എത്ര  എനള  കേണക്കസ്റ്റ്  വെര്ഷലാം  തനിരനിചസ്റ്റ്

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം വെഭാഹനങ്ങളുവട മത്സരകയഭാടവലാം അപകേടമുണഭാക്കലുലാം ടഭാഫനികേസ്റ്റ്

നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങളുലാം  തടയുവെഭാന  കവെണനി  ഗതഭാഗത  വെകുപ്പു  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വെരുന്ന

നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഴനിഞ 5 വെര്ഷക്കഭാലയളവെനില 99789 ഇരുചേക വെഭാഹനങ്ങളുലാം 26655

ഓകടഭാറനിക്ഷകേളുലാം  4455  ജതീപ്പുകേളുലാം  49010  കേഭാറുകേളുലാം  14140  കലഭാറനികേളുലാം  15912

ലപ്രവെറസ്റ്റ്  ബസുകേളുലാം  5898  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളുലാം

അപകേടത്തനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കമഭാടഭാര്  വെഭാഹന  വെകുപസ്റ്റ്  നടത്തനിവെരുന്ന  ലദനലാംദനിന  വെഭാഹന

പരനികശഭാധനകേളനില  ഇത്തരത്തനില  നനിയമലലാംഘനങ്ങളവക്കതനിവര  കേര്ശന

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)  കേഴനിഞ  5  വെര്ഷക്കഭാലയളവെനില  99,789  ഇരുചേകവെഭാഹനങ്ങളുലാം

26,655  ഓകടഭാറനിക്ഷകേളുലാം 4,455 ജതീപ്പുകേളുലാം 49,010 കേഭാറുകേളുലാം 14,140 കലഭാറനികേളുലാം

15,912  ലപ്രവെറസ്റ്റ്  ബസുകേളുലാം  5898  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളുലാം

അപകേടത്തനിലവപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ  5  വെര്ഷങ്ങളനില  വകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി./

സസ്വകേഭാരല ബസുകേള, ഇരുചേകവെഭാഹനങ്ങള, ഓകടഭാറനിക്ഷകേള, ജതീപ്പുകേള, കേഭാറുകേള,

കലഭാറനികേള  എന്നനിവെയുവട  അമനിത  കവെഗതയുളവപവടയുള  ടഭാഫനികേസ്റ്റ്

ലലാംഘനങ്ങളുമഭായനി  ബനവപടസ്റ്റ്  ആവകേ  നടന്നനിട്ടുള  അപകേടമരണങ്ങള

സലാംബനനിച വെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:
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വെര്ഷലാം അപകേടങ്ങള മരണവപടവെരുവട എണലാം

2012 36174 4286

2013 35215 4258

2014 36282 4049

2015 39014 4196

2016 39420 4287

 (  ഡനി) വമഭാലബല  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്വമന്റെസ്റ്റ്  സസ്വഭാഡസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന  വെഭാഹന
പരനികശഭാധനകേളനിലുലാം  ഓഫതീസസ്റ്റ്  തലങ്ങളനില  നടത്തുന്ന  വചേക്കനിലാംഗുകേളനിലുലാം  അമനിത
കവെഗതയനികലഭാടുന്ന  വെഭാഹനങ്ങളവക്കതനിവര  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന.
അശദമഭായുലാം  അമനിത  കവെഗതയനിലുലാം  വെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നവെരുവട  ലലസനസസ്റ്റ്
കേണ്ടുവകേട്ടുകേയുലാം  സവസനഷന,  പനിഴ  ഈടഭാക്കല  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേളുലാം
സസ്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  അമനിതകവെഗത ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കസജസ്റ്റ് കേലഭാകരലജുകേളനിലുലാം
വഹവെനി  വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സ്കൂള  വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  ടനിപര്  വെഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  സതീഡസ്റ്റ്
ഗകവെര്ണര് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമഖലഭാ തലങ്ങളനില അതലഭാധുനനികേ റഡഭാര്
സലാംവെനിധനമുള ഇന്റെര്വസപ്ററുകേള ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  വെഭാഹനങ്ങളുവട അമനിത കവെഗത
കേണ്ടുപനിടനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതു കൂടഭാവത കമഭാകടഭാര് വെഭാഹന വെകുപനിവന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില
ലഡവെര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നലകേനിവെരുന്ന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില  അമനിത
കവെഗതയ്വക്കതനിവര  അവെകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേലാം  ശദ
പതനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.

സമയകമലാം പഭാലനിചസ്റ്റ് കബഭാട്ടുകേള ഓടനിക്കല

298 (1637)  ശതീ  .    വകേ  .    വജ  .    മഭാകനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  യഭാത്രക്കഭാരുവട  തനിരക്കസ്റ്റ്  ഏറവമധനികേമുള  രഭാവെനിവല  സമയത്തസ്റ്റ്
എറണഭാകുളത്തുനനിനലാം  കഫഭാര്ടസ്റ്റ്  വകേഭാചനി,  മടഭാകഞരനി  എന്നനിവെനിടങ്ങളനികലക്കുള
ജലഗതഭാഗതവെകുപനിവന്റെ  കബഭാട്ടു  സര്വ്വേതീസുകേള  പതനിവെഭായനി  മുടങ്ങുനവണനള
വെനിവെരലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  4-3-2017-ൽ  കഫഭാർടസ്റ്റ്വകേഭാചനി  സബസ്റ്റ്  കേളകറുവട
അദലക്ഷതയനില കയഭാഗലാം കചേർന്നനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനിൽ  13-8-2013  മുതല  നടപനിലഭാക്കനിയ
സമയകമമനുസരനിചസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുകേള  പശനിമ  വകേഭാചനിയനികലക്കസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്
നടത്തണവമന്നസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിരുകന്നഭാ;

(ഡനി)  എങനിൽ  13-8-2013  മുതൽ  നടപനിലഭാക്കനിയ  സർവെതീസസ്റ്റ്  സമയകമലാം
പഭാലനിച്ചു കബഭാട്ടുകേൾ ഓടനിക്കുന്നതനിനു നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(എ)  യഭാത്രക്കഭാരുവട  തനിരക്കസ്റ്റ്  കൂടുതലുള  സമയങ്ങളനില  തനിരക്കസ്റ്റ്
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പരമഭാവെധനി  സര്വ്വേതീസുകേള  വെകുപസ്റ്റ്  നടത്തുനണസ്റ്റ്.
വപവടനണഭാകുന്ന  സഭാകങതനികേ  തകേരഭാറുമൂലലാം  ചേനില  സമയങ്ങളനില  ടനിപ്പുകേള
മുടങ്ങഭാറുണസ്റ്റ്.   ആയതസ്റ്റ്  അകപഭാളതവന്ന  പരനിഹരനിചനിട്ടുളതുമഭാണസ്റ്റ്.  തകേരഭാറുകേള
തക്കസമയത്തുതവന്ന പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഏറവലാം സതീനനിയറഭായ കഫഭാര്മഭാവന
ഉളവപടുത്തനി  എറണഭാകുളലാം  വമക്കഭാനനിക്കല  വെനിഭഭാഗവത്ത  വെനിപുലതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാവത  കേഭാലപഴക്കലാം  വചേന്ന  14  കബഭാട്ടുകേളക്കസ്റ്റ്  പകേരലാം  പുതനിയ  കബഭാട്ടുകേള
വെഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി ലഭനിചതനിവന തുടര്ന്നസ്റ്റ് അതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു
വെരുന.

(ബനി)കയഭാഗലാം കചേര്ന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി) വെകുപനിവന്റെ ടനിപ്പുകേള മുടക്കലാം കൂടഭാവത നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിച്ചു.

(ഡനി) വെകുപനിവന്റെ അലാംഗതീകൃത വഷഡന്യൂള സമയകമലാം പഭാലനിചഭാണസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുകേള
എറണഭാകുളലാം കമഖലയനില സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് നടത്തനിവെരുന്നതസ്റ്റ്.

     ജലഗതഭാഗത രലാംഗവത്ത യഭാത്രഭാകകശലാം

299 (1638) ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം,  കഫഭാര്ടസ്റ്റ്  വകേഭാചനി,  മടഭാകഞരനി,  വവവെപനിന  എന്നതീ
കമഖലകേളനിവല  ജലഗതഭാഗത  രലാംഗവത്ത  നന്യൂനതകേള,  യഭാത്രഭാകകശവലാം
വപഭാതുജനങ്ങളുവട ജതീവെനസ്റ്റ് ഭതീഷണനിയുലാം സൃഷനില ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പരഭാതനികേളുലാം  നനികവെദനങ്ങളുലാം  സമര്പനിചനിട്ടുലാം  ഇതസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  3-12-2016-ല എറണഭാകുളലാം  ഗസസ്റ്റ്  ഹമൗസനില കചേര്ന്ന അവെകലഭാകേന
കയഭാഗ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം മടഭാകഞരനി കബഭാടസ്റ്റ് വജടനിയനില എക്കല നതീക്കലാം വചേയഭാന
സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അപകേടലാം  നനിറഞ ഇമൗ റൂടനില ജതീവെനസ്റ്റ്  ഭതീഷണനിയഭാകുന്ന രതീതനിയനില
കബഭാട്ടുകേൾ നനിശലമഭായനി കപഭാകുന്നതുലാം, കേടലനികലക്കസ്റ്റ് ഒഴുകുന്നതുലാം നനിതലസലാംഭവെമഭായനി
മഭാറനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ് ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ജലഗതഭാഗത  രലാംഗവത്ത  നന്യൂനതകേളുലാം  യഭാത്രഭാകകശവലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഡ  കഡഭാക്കസ്റ്റ്  ഉളവപവടയുള  അടനിസഭാന
സമൗകേരലങ്ങള  വെനികേസനിപനിക്കുകേയുലാം  കേഭാലപഴക്കലാം  വചേന്ന  14  കബഭാട്ടുകേള  മഭാറനി
ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള  കബഭാട്ടുകേള  സര്വ്വേതീസനില  ഉളവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
29-11-2016-വല ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)450/2016  ഗതഭാ.  പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നലകുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആയതനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.
കബഭാട്ടുകേള  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  അവെവയ  സര്വ്വേതീസനില  ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണസ്റ്റ്
എറണഭാകുളലാം  കമഖല  ഉളവപവടയുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പരഭാതനികേളുലാം  നനികവെദനങ്ങളുലാം  ലഭനിചതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
പഴക്കലാംവചേന്ന കബഭാട്ടുകേള മഭാറനി പുതനിയവെ വെഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  29-11-2016-വല ജനി.ഒ.
(ആര്.റനി)നമ്പര്  450/2016/ഗതഭാ.  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  അനുമതനി
നലകേനിയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള  14  കബഭാട്ടുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  വജടനികേളനില  ഡഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തനി  ആഴലാം  കൂട്ടുന്ന  കജഭാലനികേള
വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ഇറനികഗഷന വെകുപനിനസ്റ്റ് പലതവെണ കേത്തുകേള നലകേനിയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.
എന്നഭാല ഇറനികഗഷന വെകുപസ്റ്റ് ടനി കജഭാലനികേള വചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് എസനികമറസ്റ്റ് തയറഭാക്കനി
തുകേ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വെകുപനിനസ്റ്റ്  നലകുകേയഭാണുണഭായതസ്റ്റ്.   ടനി  പ്രവൃത്തനി
വചേയ്യുന്നതനികലക്കസ്റ്റ്  സലാംസഭാന ജലഗതഭാഗത വെകുപനില തുകേ അനുവെദനിചനിടനിവലനലാം
ഇറനികഗഷന വെകുപനില ടനി പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി അനുവെദനിചനിട്ടുള തുകേ ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
അടനിയന്തെരമഭായനി  ടനി  പ്രവെര്ത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  നലകേണവമനലാം  കേഭാണനിചസ്റ്റ്
ഇറനികഗഷന  വെകുപനിനസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   3-12-2016-നസ്റ്റ്  കചേര്ന്ന  കയഭാഗ
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  ഡഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതനിനുകവെണ  സനിരലാം  സലാംവെനിധഭാനലാം
ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി ഇറനികഗഷന, ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് എന്നതീ വെകുപ്പുകേളുവട ബഹുമഭാനവപട
മനനിമഭാരുമഭായനി  കയഭാഗലാം  കചേരുന്നതനിനു  തതീരുമഭാനനിച്ചു.   കൂടഭാവത  എലാം.എല.എ.
മഭാരുമഭായനി ബനവപടസ്റ്റ് തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എറണഭാകുളലാം ടഭാഫനികേസ്റ്റ്
സൂപ്രണനിവന ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) വപവടനണഭാകുന്ന സഭാകങതനികേ തകേരഭാറുകേളമൂലലാം ചേനില സനര്ഭങ്ങളനില
ഇത്തരലാം  സലാംഭവെങ്ങളുണഭാകുനണസ്റ്റ്.   ആയതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വെകുപനിവല
ഏറവലാം  സതീനനിയറഭായ  കഫഭാര്മഭാവന  എറണഭാകുളലാം  വമക്കഭാനനിക്കല  വെനിഭഭാഗത്തനില
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു)
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കറേഷന് കേകാര്ഡുകേളനിലലെ അപകാകേത

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കദേശസ്പീയ  ഭകക്ഷ്യഭദ്രതകാ  നനിയമതനിലന്റെ  ഭകാഗമകായനി  തയകാറേകാക്കനി
വനിതരണയ  ലചെയ്ത  കറേഷന്  കേകാര്ഡുകേളനില്  വക്ഷ്യകാപകേമകായ  ലതറ്റുകേള
കേടന്നുകൂടനിയതനിനകാലയ  മുന്ഗണനകാ  പടനികേയനില്  വലെനിയ  ക്രമകക്കടുകേള
ഉണകായനിരുന്നതനിനകാലയ  കറേഷന് കേകാര്ഡുകേള കൃതക്ഷ്യസമയതസ്റ്റ്  വനിതരണയ ലചെയകാന്
കേഴനിയകാതതനിനകാലയ  സയസകാനലത  ജനങ്ങളക്കുണകായനിട്ടുള്ള  ആശങ്കകേളയ
ബുദനിമുട്ടുകേളയമൂലെയ  ഉളവകായനിട്ടുള്ളതകായനി  പറേയലപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമകായ  സനിതനി
വനികശഷയ  സഭകാ  നടപടനികേള  നനിര്തനിവചസ്റ്റ്  ചെര്ച  ലചെയണലമന്നകാവശക്ഷ്യലപ്പെടസ്റ്റ്
സര്വ്വശസ്പീ   അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്,  എ.  പനി.  അനനില്  കുമകാര്,  എയ.  ഉമ്മര്  എന്നസ്പീ
അയഗങ്ങള  റൂള  50 പ്രകേകാരയ കനകാടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഭകക്ഷ്യവയ സനിവനില് സപപ്ലൈസയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെകാതമന്): സര്,
കദേശസ്പീയ ഭകക്ഷ്യഭദ്രതകാ നനിയമയ  2013-ലെകാണസ്റ്റ് പകാര്ലെലമന്റെസ്റ്റ് പകാസകാക്കനിയതസ്റ്റ്.  എന്നകാല്
ആ നനിയമയ  ഏലറേ പവകേനിയകാണസ്റ്റ് നമ്മുലട സയസകാനതസ്റ്റ് നടപ്പെനിലെകാക്കനിയതസ്റ്റ്. 2016
ലമയസ്റ്റ് 25-നകാണസ്റ്റ് ഈ  സര്ക്കകാര് അധനികേകാരതനില്  വന്നതസ്റ്റ്.  ഓഗസസ്റ്റ്, ലസപ്റയബര്,
ഒകകകാബര്   മകാസങ്ങളനില്  ഈ  നനിയമയ  നടപ്പെനിലെകാക്കകാതതനിലന്റെ  കപരനില്  കകേന
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കേര്ശനമകായ  നടപടനിയകാണസ്റ്റ്  സയസകാന  സര്ക്കകാരനികനകാടസ്റ്റ്
സസസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  സയസകാനതനിലന്റെ അഡ്കഹകാക്കസ്റ്റ് അകലെകാടസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ലവടനിക്കുറേയ്ക്കുകേയയ
എ.പനി.എല്. വനിഭകാഗതനിനുള്ള കറേഷന് വനിഹനിതതനിലന്റെ വനിലെ കൂട്ടുകേയയ ലചെയ്തകപ്പെകാള
സയസകാനതസ്റ്റ്  കറേഷന്  വനിതരണയ  തകാറുമകാറേകാകുന്ന  അവസയണകായനി.  നനിയമയ
കകേരളതനില്  ഫലെപ്രദേമകായനി   നടപ്പെനിലെകാക്കകാന്  നകായ  പ്രതനിജകാബദരകാലണന്നുയ
അതനിനുള്ള  ഒരുക്കങ്ങള  നടതകാന്  6  മകാസലത  സകാവകേകാശയ  കവണലമന്നുയ
കകേനതനികനകാടസ്റ്റ്  സയസകാനയ  ആവശക്ഷ്യലപ്പെടനിരുന്നു.  നനിയമമനുസരനിചസ്റ്റ് മുന്ഗണനകാ
പടനികേ  തയകാറേകാക്കനി അതനിലന്റെ അടനിസകാനതനില് ധകാനക്ഷ്യവനിതരണയ നടകതണതസ്റ്റ്
വളലര പ്രധകാനലപ്പെട കേകാരക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്.  അതുലകേകാണകാണസ്റ്റ്  പഴയ സനിസയ  6  മകാസയ കൂടനി
തുടരണലമന്നുയ   ആ  സമയയലകേകാണസ്റ്റ്  മുന്ഗണനകാ  പടനികേ  കുറമറ  രസ്പീതനിയനില്
തയകാറേകാക്കനി  പദതനി  നടപ്പെനിലെകാക്കകാന്   കേഴനിയലമന്നുയ  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെനികനകാടസ്റ്റ്
പറേഞ്ഞതസ്റ്റ്.  എന്നകാല്  കകേന   സര്ക്കകാര്  അക്കകാരക്ഷ്യതനില്  യകാലതകാരു  അനുകൂലെ
സമസ്പീപനവയ സസസ്പീകേരനിചനിലല്ലെന്നസ്റ്റ് മകാത്രമല്ലെ, വളലര കേര്ക്കശമകായ         നടപടനിയകാണസ്റ്റ്
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സയസകാന   സര്ക്കകാരനിനുകനലര  സസസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  മുമസ്റ്റ്  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപകാലലെ,
അഡ്കഹകാക്കസ്റ്റ്  അകലെകാടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലവടനിക്കുറേയ്ക്കുകേയയ  നമുക്കസ്റ്റ്  കൂടുതലെകായനി
ലെഭനിച്ചുലകേകാണനിരുന്ന  എ.പനി.എല്.  കറേഷന്  വനിഹനിതതനിനസ്റ്റ്  8.90   രൂപ
അടയ്കക്കണനിടതസ്റ്റ്  22  രൂപ അടയ്ക്കണലമന്ന വക്ഷ്യവസ ലകേകാണ്ടുവരനികേയയ ലചെയ.
ആ  സകാഹചെരക്ഷ്യതനിലെകാണസ്റ്റ്  യകാലതകാരു  മുലന്നകാരുക്കവമനില്ലെകാലത  നവയബര്
മകാസതനില്തലന്ന   ഭകക്ഷ്യഭദ്രതകാ  നനിയമയ  നടപ്പെനിലെകാക്കകാന്  നനിര്ബനനിതരകായതസ്റ്റ്.
നവയബര്  മകാസയ  മുതല്  ധകാനക്ഷ്യയ  ലെഭനിക്കണലമങ്കനില്  നനിയമയ  നടപ്പെനിലെകാക്കനി
യനിരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  കകേനയ  ആജകാപനിചതനിലന്റെ  അടനിസകാനതനിലെകാണസ്റ്റ്
സയസകാനതസ്റ്റ്  നനിയമയ  നടപ്പെനിലെകാക്കനിയതസ്റ്റ്.  നമ്മുലട  മുമനില്  മലറകാരു  വഴനിയയ
ഉണകായനിരുന്നനില്ലെ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  2015-ല്   പ്രസ്പീ-കപകാപ്പുകലെറഡസ്റ്റ്  കഫകാറേയ
കറേഷന് കേടകേളവഴനി എല്ലെകാ   കുടുയബങ്ങളക്കുയ  നല്കേനിയനിരുന്നു.  അതസ്റ്റ് സസന്തമകായനി
പൂരനിപ്പെനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയതനിലന്റെ അടനിസകാനതനില് കവണമകായനിരുന്നു മുന്ഗണനകാ പടനികേ
നനിശ്ചയനികക്കണതസ്റ്റ്. അതരതനില്  മുന്ഗണനകാ  പടനികേ  തയകാറേകാക്കനി  കേരടുപടനികേ
പ്രസനിദസ്പീകേരനിചകപ്പെകാള  സയസകാനതനിലന്റെ  എല്ലെകാ  ഭകാഗത്തുനനിന്നുമകായനി  16  ലെകയ
പരകാതനികേളകാണസ്റ്റ്  ലെഭനിചതസ്റ്റ്.  പഞകായതസ്റ്റ്,  മുനനിസനിപ്പെകാലെനിറനി,  കകേകാര്പ്പെകറേഷന്
തലെങ്ങളനിലലെ  വനിവനിധ  ഉകദേക്ഷ്യകാഗസ  ഭകാരവകാഹനികേളലട  സമനിതനികേള  രൂപസ്പീകേരനിച്ചു
ലകേകാണസ്റ്റ്  അകപകകേള   കപ്രകാസസസ്റ്റ്  ലചെയകാന്  തസ്പീരുമകാനനിക്കുകേയയ   അതനികന്മേല്
അപ്പെസ്പീല് കകേളക്കകാന് എല്ലെകാ  ജനില്ലെകാ കേളകര്മകാരുയ  ലചെയര്മകാന്മകാരകായയ ഡനി.എസസ്റ്റ്.ഒ.
(District  Supply  Officer)മകാര്  കേണ്വസ്പീനര്മകാരകായയ  അപ്പെസ്പീല്  കേമ്മനിറനിലയ
ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയണകായനി.  അവര്  നടതനിയ  പരനികശകാധനകേളലട
അടനിസകാനതനില്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെനിച  16  ലെകയ  കപരനില്  12  ലെകയ  കപരുയ
അര്ഹരകാലണന്നസ്റ്റ്  കേലണത്തുകേയണകായനി.  ആ  12  ലെകയ  കപലരക്കൂടനി
ഉളലപ്പെടുതനിലക്കകാണസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുയ  റേകാങ്കനിയഗസ്റ്റ്  നടതനിയകാണസ്റ്റ്  പഫനല്  പടനികേ
പ്രസനിദസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  ആ  പഫനല്  പടനികേ  കകേരളതനിലലെ  മുഴുവന്  തകദ്ദേശഭരണ
സകാപനങ്ങളനിലയ  അയഗസ്പീകേകാരതനിനകായനി  സമര്പ്പെനിക്കുകേയണകായനി.   ഏതകാണസ്റ്റ്
പകുതനിയനിലെധനികേയ  തകദ്ദേശഭരണ  സകാപനങ്ങളയ  അതനികനകാടസ്റ്റ്
കൂടനികചര്കക്കണവരുലടയയ ഒഴനിവകാകക്കണവരുലടയയ ലെനിസസ്റ്റ്  ഉളലപ്പെലട തന്നുലകേകാണസ്റ്റ്
അയഗസ്പീകേകാരയ  നല്കേനി.  എന്നകാല്  കുറേചസ്റ്റ്  പഞകായത്തുകേള  കൂടുതല്  സമയയ
ആവശക്ഷ്യലപ്പെട്ടുലവങ്കനിലയ   ഇതുവലര  അതുസയബനനിചസ്റ്റ്  യകാലതകാരു  അറേനിയനിപ്പുയ
നല്കേനിയനിടനില്ലെ. ആ വനിഷയതനില് പവകേകാലതതലന്ന മുകന്നകാട്ടുകപകാകകേണതുലകേകാണസ്റ്റ്
പടനികേയലട  അടനിസകാനതനില്  ധകാനക്ഷ്യവനിതരണയ  നടതനിലക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.
കറേഷന്  കേടകേളവഴനിയയ  ഡനിപ്പെകാര്ട്ടുലമന്റെല്  എന്കേസയറേനി  വഴനിയയ  വക്ഷ്യകനികേളയ
സയഘടനകേളയ നല്കേനിയ പരകാതനികേളലട അടനിസകാനതനിലയ ലെഭനിച അകപകകേളയ
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പരകാതനികേളയ  കപ്രകാസസസ്റ്റ്  ലചെയ്യുന്ന  ഘടതനിലെകാണസ്റ്റ്  കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്  വനിതരണയ
നടകതണനിവന്നതസ്റ്റ്.    ഇതനിനുമുമസ്റ്റ്  കറേഷന് കേകാര്ഡുകേള വനിതരണയ  നടതനിയതസ്റ്റ്
2007-ലെകാണസ്റ്റ്.  ഓകരകാ 5 വര്ഷതനിലയ കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ് പുതുക്കനി നല്കകേണതകാണസ്റ്റ്.
എന്നകാല്  2007-നുഷയ  കറേഷന്  കേകാര്ഡുകേള പുതുക്കനി നല്കേനിയനിരുന്നനില്ലെ.  പദതനി
നടപ്പെനിലെകാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭകാഗമകായനി  കറേഷന്  കേകാര്ഡുകേള  പുതുക്കനി  നല്കകേണ
തുണകായനിരുന്നു. അതുലകേകാണസ്റ്റ് ലചെയലകേകാണനിരുന്ന കജകാലെനി പകുതനിയനില് നനിര്തനിവചസ്റ്റ്
കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്  വനിതരണയ  ലചെകയണ  കജകാലെനി  ഏലറടുകക്കണനിവന്നു.  അങ്ങലന
സയസകാനലതമകാടുയ കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണയ നടതനിലക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.
ഇകപ്പെകാള  85  ശതമകാനയ  കുടുയബങ്ങളനിലയ  കറേഷന് കേകാര്ഡുകേള എതനിച്ചുകേഴനിഞ.
ഇനനി നല്കേകാനുള്ളതസ്റ്റ് രണസ്റ്റ് ഭകാഷകേളനില് ലചെയലകേകാടുകക്കണ കറേഷന് കേകാര്ഡുകേളകാണസ്റ്റ്.
കേകാസര്കഗകാഡസ്റ്റ്, പകാലെക്കകാടസ്റ്റ്, ചെനിറ്റൂര്, ഇടുക്കനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിലലെ ചെനിലെ പ്രകദേശങ്ങളനില്
മകാത്രമകാണസ്റ്റ് കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണയ ലചെയകാനുള്ളതസ്റ്റ്. കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണയ
ലചെയ്യുകമകാള  ഒരു  കേകാരക്ഷ്യയ  ജനങ്ങകളകാടസ്റ്റ്  പറേഞ്ഞനിരുന്നു.  അനര്ഹര്  മുന്ഗണനകാ
പടനികേയനില്  കേടന്നുകൂടുകേയയ  അര്ഹരകായ  കുറേച്ചുകപര്  പടനികേയനില്നനിന്നുയ
പുറേതകാവകേയയ  ലചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനികന്മേലള്ള   അകനസഷണവയ  നടപടനിയയ  നടന്നു
ലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാലണന്നുയ  ആ  മകാറങ്ങള  കൂടനി   ഉണകാകുലമന്നുമകാണസ്റ്റ്
പറേഞ്ഞനിരുന്നതസ്റ്റ്.  അര്ഹതലപ്പെടവര് മുന്ഗണനകാ പടനികേയനില് വരുകമകാള അവരുലട
കറേഷന്  കേകാര്ഡുകേള   മകാറനി  നല്കുയ.  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അതുലകേകാണസ്റ്റ്  യകാലതകാരു
ആശങ്കയയ കവണ.  കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണയ ഇനനിയയ നസ്പീടനിലക്കകാണസ്റ്റ് കപകാകേകാന്
കേഴനിയകാത സകാഹചെരക്ഷ്യതനിലെകാണസ്റ്റ് വനിതരണയ  ലചെയ്യുന്നലതന്നസ്റ്റ് പറേഞലകേകാണകാണസ്റ്റ്
അവ വനിതരണയ ലചെയ്തതസ്റ്റ്. എന്നകാല് കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണയ ലചെയ തുടങ്ങനി ഈ
ഘടലമതനിയകപ്പെകാള ധകാരകാളയ ആകകപങ്ങളയ പരകാതനികേളയ അതുമകായനി ബനലപ്പെടസ്റ്റ്
വന്നു.  ഇതുവലരയകായനി  അര്ഹരകാലണന്നസ്റ്റ് ചൂണനിക്കകാണനിച്ചുലകേകാണസ്റ്റ് ഏതകാണസ്റ്റ്  5.5
ലെകകതകാളയ  പരകാതനികേള  ലെഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവ  കപ്രകാസസസ്റ്റ്  ലചെയ
ലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  അനര്ഹരകാലരങ്കനിലയ  ഈ  പടനികേയനില്  കേടന്നു
കൂടനിയനിട്ടുലണങ്കനില് അതസ്റ്റ് ചൂണനിക്കകാണനിക്കണലമന്നുയ  അവര് സസകമധയകാ ഒഴനിഞ
കപകാകേണലമന്നുയ  അന്നുമുതല്  ജനങ്ങകളകാടസ്റ്റ്  അഭക്ഷ്യര്തനിക്കുകേയണകായനി.  എന്നകാല്,
അങ്ങലന  ഒഴനിഞകപകായവര്,  സയഘടനകേള  ചൂണനിക്കകാടനിയവര്  എന്നനിവരുലട
എണയ  വളലര  കുറേവകാണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  അടനിസകാനതനില്  അനര്ഹലര
കേലണതകാനുള്ള അകനസഷണയ വകുപ്പുതലെതനില് നടതനി.  ഒരു ലെകതനിലെധനികേയ
കുടുയബങ്ങള  അനര്ഹരുലട  പടനികേയനിലള്ളതകായനി  കേലണതനി.  ആ  ലെനിസസ്റ്റ്
ഞങ്ങളനികപ്പെകാള കപ്രകാസസസ്റ്റ് ലചെയലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  എന്നകാല് കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ്
നല്കുന്ന  പ്രവര്തനയ  പുകരകാഗമനിച്ചുലകേകാണനിരനിക്കുന്ന  സകാഹചെരക്ഷ്യതനില്  ഈ
പടനികേയനില് സര്ക്കകാര് ഉകദേക്ഷ്യകാഗസര്,  വലെനിയ  തുകേ  പകേപ്പെറ്റുന്ന ലപന്ഷന്കേകാര്
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എന്നനിവര്  ഉളലപ്പെടനിട്ടുലണന്ന  ആകകപലതത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  അങ്ങലനയള്ളവര്
ഒഴനിവകാകേണയ  എന്നകാവശക്ഷ്യലപ്പെട്ടുലകേകാണ്ടുള്ള  സര്ക്കുലെര്  സര്ക്കകാര്
പുറേലപ്പെടുവനിക്കുകേയണകായനി.   സര്ക്കുലെര്  പുറേലപ്പെടുവനിചതനിനുകശഷയ  ഇന്നലലെവലര
43,396  കറേഷന്  കേകാര്ഡുകേള  സറേണര്  ലചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അങ്ങലന  ഇതുവലരയകായനി
1,43,693  കുടുയബങ്ങള  മുന്ഗണനകാ  പടനികേയനില്  അനര്ഹരകായനിട്ടുണസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്
കേലണതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ പ്രവര്തനയ മുകന്നകാട്ടുലകേകാണ്ടുകപകാകുകേയകാണസ്റ്റ്.  ആഗസസ്റ്റ് 20
വലര  സമയയ  കവണലമന്നസ്റ്റ്  എല്ലെകാ  ഭകാഗത്തുനനിന്നുയ  അറേനിയനിചതനിലന്റെ
അടനിസകാനതനില്  അതുവലര അനര്ഹര്  പകേവശയ  വചനിരനിക്കുന്ന  കറേഷന്
കേകാര്ഡുകേള സറേണര് ലചെയ്യുന്നതനിനുള്ള സമയയ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മുന്ഗണനകാ പടനികേ
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിലലെ  മകാനദേണ്ഡങ്ങള   നനിശ്ചയനിചതസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ഭരണകേകാലെതകാണസ്റ്റ്.   ആ  മകാനദേണ്ഡങ്ങളനില്  ചെനിലെതസ്റ്റ്  നമുലക്കല്ലെകാവര്ക്കുമറേനിയകായ.
ഒകരക്കറേനിനുകമല്  ഭൂമനിയള്ളവര്,  25,000  രൂപയ്ക്കുകമല്   മകാസവരുമകാനമുള്ളവര്,
നകാലചെക്ര  വകാഹനങ്ങള  സസന്തമകായള്ളവര്,  1000  സസയര്  ഫസ്പീറനിനസ്റ്റ്  മുകേളനില്
വനിസസ്പീര്ണമുള്ള  വസ്പീടുള്ളവര്  എന്നനിവര്  അര്ഹരുലട  പടനികേയനില്  ഉളലപ്പെടകാന്
പകാടനില്ലെ.   1000  സസയര്  ഫസ്പീറനിനസ്റ്റ്  മുകേളനില്  വനിസസ്പീര്ണമുള്ള  വസ്പീടുള്ളവരുലട  ലെനിസസ്റ്റ്
തകദ്ദേശഭരണ സകാപനങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ് കശഖരനിക്കകാന് ശമനിച്ചുലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.
ടകാകനി ഒഴനിലകേയള്ള നകാലചെക്രവകാഹനങ്ങള സസന്തമകായനിട്ടുള്ളവരുലട ലെനിസസ്റ്റ് കമകാകടകാര്
വകാഹന  വകുപ്പെനില്നനിന്നുയ  കശഖരനിച്ചുലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  അകതകാലടകാപ്പെയ
കനകാര്ക്കയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  വനികദേശ  രകാജക്ഷ്യങ്ങളനില്  കജകാലെനിയള്ള  25,000 രൂപയ്ക്കുമുകേളനില്
മകാസവരുമകാനമുള്ളവരുലട  ലെനിസയ  കശഖരനിച്ചുലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.    ഒകരക്കറേനിനസ്റ്റ്
മുകേളനില്  ഭൂമനിയള്ളവരുലട  ലെനിസയ  കശഖരനിക്കകാനുള്ള  ശമയ  നടതനി
ലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ആ  കജകാലെനികൂടനി  പൂര്ണമകാകുകമകാള  തസ്പീര്ചയകായയ
മുന്ഗണനകാ പടനികേയനില് ഉളലപ്പെടനിട്ടുള്ള അനര്ഹലര പരനിപൂര്ണമകായയ കേലണതകാന്
കേഴനിയയ.  അവലര ഒഴനിവകാക്കനിലക്കകാണസ്റ്റ് അര്ഹതയള്ളവലര ഉളലപ്പെടുതനി ഇന്നലത
പ്രയകാസങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പരനിഹകാരമുണകാക്കകാന്  സകാധനിക്കുയ.  ഒരു  കേകാരക്ഷ്യയകൂടനി
പറേകയണതുണസ്റ്റ്,  ഈ  നടപടനികേലളല്ലെകായ  ലചെയ്യുകമകാള  കവണത്ര  കനടയ
കേകാണകാതനിരുന്ന  സകാഹചെരക്ഷ്യതനില്  ഞങ്ങള  വസ്പീണ്ടുയ  വനിശദേമകായനി  ഇകതക്കുറേനിചസ്റ്റ്
പഠനയ  നടത്തുകേയണകായനി.  മകാനദേണ്ഡങ്ങള  നനിശ്ചയനിചതനിലയ  മകാര്ക്കസ്റ്റ്
നനിശ്ചയനിചതനിലയ വന്ന പകാകേപ്പെനിഴകൂടനി ആ സന്ദര്ഭതനില് കബകാദക്ഷ്യലപ്പെടുകേയണകായനി.
ഉദേകാഹരണമകായനി  പടനികേജകാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭകാഗലത ലതകാഴനില് വനിഭജനതനിലന്റെ
ഭകാഗതകാണസ്റ്റ്  ഉളലപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. അതുലകേകാണസ്റ്റ്  പടനികേജകാതനി
വനിഭകാഗതനില്ലപ്പെട ഒരു കൂലെനിപ്പെണനിക്കകാരനസ്റ്റ് 10  മകാര്ക്കനിനുപകേരയ  5 മകാര്ക്കസ്റ്റ് മകാത്രകമ
ലെഭനിക്കുകേയള.  അതുലകേകാണകാണസ്റ്റ്  മുന്ഗണനകാ  പടനികേയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  പടനികേജകാതനി
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വനിഭകാഗതനിലലെ  വലെനിലയകാരു  വനിഭകാഗയ  ഒഴനിവകായതസ്റ്റ്.   അതുകപകാലലെ
പകാര്ശസവല്ക്കരനിക്കലപ്പെട  ഒകടലറേ  സമൂഹങ്ങള,  മതക്ഷ്യലതകാഴനിലെകാളനികേള,  കേയര്
ലതകാഴനിലെകാളനികേള,  കേശുവണനി  ലതകാഴനിലെകാളനികേള,  കതകാടയ  ലതകാഴനിലെകാളനികേളളലപ്പെലട
പരമരകാഗത  കമഖലെയനില്  പണനിലയടുക്കുന്ന  വലെനിലയകാരു  വനിഭകാഗയ  ജനതയ്ക്കുയ
അര്ഹതകാ  പടനികേയനില്  ഉളലപ്പെടകാന്  കേഴനിഞ്ഞനില്ലെ.  അവര്ക്കുയ  പ്രകതക്ഷ്യകേമകായ
പരനിഗണന  നല്കേനി  മുന്ഗണനകാ  പടനികേയനില്  ലകേകാണ്ടുവരണലമന്ന
അടനിസകാനതനിലെകാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  കേകാരക്ഷ്യങ്ങലളല്ലെകായ  മുകന്നകാട്ടുലകേകാണ്ടുകപകാകുന്നതസ്റ്റ്.
അകതകാലടകാപ്പെയ,  ലതകാഴനില്രഹനിതര്  എന്ന  അടനിസകാനതനില്  അന്നസ്റ്റ്   സര്ക്കകാര്
മകാര്ക്കസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിചതനില് യകാലതകാരു സസ്പീലെനിയഗുയ ഇല്ലെകാതതുലകേകാണസ്റ്റ് നകാലയ അഞയ
കപര് ഒരു കുടുയബതനില് ലതകാഴനില്രഹനിതരകാലണന്നസ്റ്റ് കരഖലപ്പെടുത്തുകേയയ അങ്ങലന
മുന്ഗണനകാ പടനികേയനില് ഉളലപ്പെടുകേയയ ലചെയ്ത സകാഹചെരക്ഷ്യവമുണകായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അതുയ
മകാറനിലയടുക്കുന്നതനിനുകവണനി മകാനദേണ്ഡങ്ങളനില് ക്രമസ്പീകേരണയ വരുതനി ആ ലതറ്റുകേള
തനിരുതനി  യഥകാര്ത  അര്ഹലര  കേലണതനി  മുന്ഗണനകാ  പടനികേയനില്
ലകേകാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള  നല്ലെ  പരനിശമമകാണസ്റ്റ്  നടതനിലക്കകാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ആ
പരനിശമങ്ങളനില്  വളലര  വലെനിയ  പുകരകാഗതനിയണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലലെ  എല്ലെകാ
മകാധക്ഷ്യമങ്ങളയ  ഞങ്ങള  നടത്തുന്ന  പരനിശമലതയയ  പ്രവര്തനങ്ങലളയയ
മുകലെകേണയ  പ്രശയസനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.   അതുലകേകാണസ്റ്റ്  യകാലതകാരു  ആശങ്കയലടയയ
പ്രശ്നമനില്ലെ.   അര്ഹതലപ്പെട  മുഴുവന്  ആളകേലളയയ  1,54,00,000  കപര്  വരുന്ന
മുന്ഗണനകാ  പടനികേയനില്  ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുകവണനിയള്ള  ഭഗസ്പീരഥപ്രയതയ
ഭകക്ഷ്യവകുപ്പുയ   സര്ക്കകാര്  ലപകാതുവനിലയ  ലചെയലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ആ
പ്രവര്തനയ മുകന്നകാട്ടുലകേകാണ്ടുകപകാകുകേയകാണസ്റ്റ്.  അതനില് നനിങ്ങളലട എല്ലെകാവരുലടയയ
പനിന്തുണ  ഉണകാകകേണതകാണസ്റ്റ്.  അതുലകേകാണസ്റ്റ്  ഈ  വനിഷയതനികന്മേല്  സഭ
നനിര്തനിവചസ്റ്റ്  ചെര്ച  ലചെകയണ  യകാലതകാരകാവശക്ഷ്യവമനില്ലെ  എന്നകാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്
പറേയകാനുള്ളതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്:  സര്,   ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഞങ്ങള
പ്രതസ്പീകനിച  മറുപടനിതലന്നയകാണുണകായതസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹയ  ചെരനിത്രതനികലെക്കുകപകായനി
മുന്കേകാലെങ്ങളനിലണകായ  കേകാരക്ഷ്യങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കുറമകാലണന്നസ്റ്റ്
പറേയകാലത  പറേഞവയ്ക്കുന്ന  ഒരു  സകാഹചെരക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്  ഇവനിലട  കേണതസ്റ്റ്;   ഞങ്ങള
പ്രതസ്പീകനിചതുതലന്നയകാണസ്റ്റ്. ഇവനിലട  ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനി  ആശങ്കയനില്ലെ
എന്നുപറേയകമകാഴുയ  ആശങ്കയണസ്റ്റ്.  വലെനിലയകാരു  വനിഭകാഗയ  ജനങ്ങള  ആശങ്കകയകാടു
കൂടനിതലന്നയകാണസ്റ്റ് ഇന്നസ്റ്റ് കകേരളതനില് നനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  വലെനിയ രസ്പീതനിയനിലള്ള
ഒരു  സകാമൂഹനികേ  പ്രശ്നമകായനി  നനില്ക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  അര്ഹരകായ  ലെകക്കണക്കനിനസ്റ്റ്
കുടുയബങ്ങള മുന്ഗണനകാ വനിഭകാഗതനില്നനിന്നസ്റ്റ് പുറേതകായനിരനിക്കുന്ന ഒരു സകാഹചെരക്ഷ്യയ,
ഇവനിലട  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ലെഭനികക്കണ  അരനി,  ചെനികേനിതകാനുകൂലെക്ഷ്യങ്ങള,
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വനിദേക്ഷ്യകാഭക്ഷ്യകാസകാനുകൂലെക്ഷ്യങ്ങള എന്നനിവ  ലെഭനിക്കകാത ഗുരുതരമകായ സകാമൂഹനികേ വനിഷയയ
ഇന്നസ്റ്റ് കകേരളതനില് ഇതുമകായനി ബനലപ്പെട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവനിലട  ബഹുമകാനലപ്പെട മനനിയലട
പ്രസയഗതനില് പറേഞ്ഞതുകപകാലലെതലന്ന,  ഇടതുമുന്നണനി സര്ക്കകാര് ഏറവയ കൂടുതല്
കുറലപ്പെടുതനിയതസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ   സര്ക്കകാര്  കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്  വനിതരണയ  ലചെയ്തനില്ലെ
എന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ്.   ഈ  സര്ക്കകാര്  നല്കേനിയ കറേഷന് കേകാര്ഡുകേളനില് ലതറ്റുകേളലട
കൂമകാരമകാണസ്റ്റ്.  ലതറ്റുകേളലട  തുടര്ക്കഥയകായനി  കറേഷന്  കേകാര്ഡുകേള
മകാറേനിയനിരനിക്കുന്നുലവന്ന  യകാഥകാര്തക്ഷ്യയ  ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനി  കേണനിലല്ലെന്നസ്റ്റ്
നടനിക്കരുതസ്റ്റ്.  ഇവനിലട ഏറവയ പ്രധകാനലപ്പെട പ്രശ്നയ  17  ലെകകതകാളയ പരകാതനികേള
ലെഭനിചനിരുന്നു.   ഈ  പരകാതനികേള  പരനിഹരനിക്കകാലതയകാണസ്റ്റ്  കറേഷന്  കേകാര്ഡുകേള
നല്കേനിയതസ്റ്റ്  എന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  ചൂണനിക്കകാണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   17  ലെകകതകാളയ
പരകാതനികേള  ലെഭനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹയതലന്ന  ഇകപ്പെകാള  പറേഞ.   അതനില്
6  ലെകകതകാളയ  പരകാതനികേള  മുന്ഗണനകാ  വനിഭകാഗതനില്  ഉളലപ്പെടുതണലമന്ന
ആവശക്ഷ്യയ  ഉന്നയനിച്ചുലകേകാണ്ടുള്ളതകാണസ്റ്റ്.   ആ  പരകാതനികേള  പരനിഹരനിക്കകാലതയകാണസ്റ്റ്
കേകാര്ഡുകേള  അചടനിചസ്റ്റ്   നല്കേനിയതസ്റ്റ്.   പരകാതനികേള  പരനിഹരനിക്കകാനുള്ള  സന്ദര്ഭയ
സര്ക്കകാരനിലന്റെ മുന്നനിലണകായനിരുന്നു.  മൂന്നുപ്രകാവശക്ഷ്യയ ഔകദേക്ഷ്യകാഗനികേമകായനി പരകാതനികേള
സസസ്പീകേരനിചനിരുന്നു.   കസകാഷക്ഷ്യല്  ഓഡനിറനിയഗസ്റ്റ്  ഉളലപ്പെലട  ഈ   സര്ക്കകാരനിലന്റെ
കനതൃതസതനില് നടതനി.  പലക അലതല്ലെകായ ഒരു പ്രഹസനമകായനിരുന്നു എന്നതകാണസ്റ്റ്
യകാഥകാര്തക്ഷ്യയ.ആ വനിഷയങ്ങള പരനിഹരനിക്കകാന്  സര്ക്കകാര് തയകാറേകായനിരുന്നുലവങ്കനില്
ഈ പരകാതനികേള വരനില്ലെകായനിരുന്നു. പരകാതനികേലളകാന്നുയതലന്ന പരനിഹരനിക്കകാലതയകാണസ്റ്റ്
മുകന്നകാട്ടുകപകായതസ്റ്റ്.   ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനിതലന്ന  24-5-2017-ല്  5713-ാം  നമര്
നകത്രചെനിഹ്നമനിടകാത കചെകാദേക്ഷ്യതനിനസ്റ്റ്  മറുപടനിയകായനി  പറേഞ്ഞതസ്റ്റ്  'കേരടസ്റ്റ്  മുന്ഗണനകാ
പടനികേ  തയകാറേകാക്കുകേയയ  ഇതനില്  ആകകപമുള്ളവരുലട  പരകാതനി  പഞകായതസ്റ്റ്
ലസക്രടറേനി  (ലചെയര്മകാന്),  കറേഷനനിയഗസ്റ്റ്  ഇന്ലസകര്  (കേണ്വസ്പീനര്),  വനികല്ലെജസ്റ്റ്
ഓഫസ്പീസര്,  സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  സൂപ്പെര്പവസര്  എന്നനിവരടങ്ങുന്ന  കേമ്മനിറനി
പരനികശകാധനിക്കുകേയയ  ഹനിയറേനിയഗസ്റ്റ്  നടതനി  പരകാതനികേള  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെനിക്കുകേയയ
ലചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ  തസ്പീരുമകാനതനില്  ആകകപമുള്ളവര്  കേളകര്  ലചെയര്മകാനകായ
അപ്പെസ്പീല് കേമ്മനിറനിക്കസ്റ്റ് പരകാതനി സമര്പ്പെനിക്കുകേയയ പരകാതനിക്കസ്റ്റ് പരനിഹകാരയ കേകാണുകേയയ
ലചെയ്തനിരനിക്കുന്നു'  എന്നകാണസ്റ്റ്.  പരകാതനികേളക്കസ്റ്റ്  പരനിഹകാരയ  കേകാണുകേയയ
തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെനിക്കുകേയയ  ലചെയലവന്നകാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹയ  പറേഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അവകാസവമകായ  ഒരു  മറുപടനിയകാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹയ  ഈ  സഭലയ  ലതറനിദരനിപ്പെനിക്കുന്ന
തരതനില്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇവനിലട  എത്ര  പരകാതനികേളകാണസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കലപ്പെടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്?  അകദ്ദേഹയ  ഇകപ്പെകാള  ഇവനിലട  പറേഞ്ഞതസ്റ്റ്,  പരകാതനികേള
ഇകപ്പെകാഴുയ നനില്ക്കുന്നുലവന്നകാണസ്റ്റ്.  യകാലതകാരു പരകാതനികേളയ പരനിഹരനിക്കകാലത ലെഭനിച
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സമയയ  ദുര്വനിനനികയകാഗലപ്പെടുതനി  എന്നതകാണസ്റ്റ്.   കൃതക്ഷ്യമകായ  രസ്പീതനിയനില്  ഒരു
കസകാഷക്ഷ്യല്  ഓഡനിറനിയഗസ്റ്റ്  നടതനിയനിരുന്നുലവങ്കനില്  സസകാഭകാവനികേമകായയ  അര്ഹരകായ
ആളകേലള ഇതനില് ഉളലപ്പെടുതകാനുള്ള സന്ദര്ഭയ   സര്ക്കകാരനിനസ്റ്റ്  ലെഭനിക്കുമകായനിരുന്നു.
അതുപകയകാഗനിചനില്ലെ  എന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളന്നയനിക്കുന്ന  ആകകപയ.   ഇവനിലട
ഏറവയ  അവസകാനയ  പറേഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ശമളയ,  ലപന്ഷന്  എന്നനിവ
ലെഭനിക്കണലമങ്കനില്  കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കേണലമന്നകാണസ്റ്റ്.   ഞകാന്  ബഹുമകാനലപ്പെട
മനനിലയ   ലടലെനികഫകാണനില്  വനിളനിചസ്റ്റ്  സയസകാരനിചനിരുന്നു.   ധകാരകാളയ  ആശങ്കകേ
ളണകാക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ലപന്ഷകണഴസ്റ്റ് അതകായതസ്റ്റ് ഈ നകാടനിലലെ വകയകാജനങ്ങള കറേഷന്
കേകാര്ഡുമകായനി  അവരുലട  ലപന്ഷന്  വകാങ്ങകാന്  കപകായനി  നനില്ക്കകണകാ?  പലെ
വകയകാജനങ്ങളക്കുയ  കറേഷന്  കേകാര്ഡുണകാകുയ,  പലക  അവരുലട
പകേവശമുണകാവകേയനില്ലെ.   മക്കളലടകയകാ  മരുമക്കളലടകയകാ  ബന്ധുക്കളലടകയകാ
പകേവശമകായനിരനിക്കകായ.   അവര്ക്കസ്റ്റ്  ഒരുപലക  പ്രകാപക്ഷ്യമകായനിരനിക്കനില്ലെ.   അകപ്പെകാള
അവലരന്തസ്റ്റ് ലചെയ്യുയ?  കറേഷന് കേകാര്ഡനില്ലെ എന്ന സതക്ഷ്യവകാങ്മൂലെയ എഴുതനിലക്കകാടുക്കകാന്
കേഴനിയകമകാ; അവര്ക്കസ്റ്റ് കറേഷന് കേകാര്ഡുണസ്റ്റ്.  അവരുലട പകേവശമനില്ലെ എന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ്.
ഇതുകപകാലള്ള  തലെതനിരനിഞ്ഞ  തസ്പീരുമകാനങ്ങലളടുക്കരുതസ്റ്റ്.  മുന്ഗണനകാ  പടനികേയനില്
അനര്ഹരകായവരുയ സര്ക്കകാര് ജസ്പീവനക്കകാരുയ കേടന്നുകൂടനിയനിട്ടുലണങ്കനില് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ലമഷനിനറേസ്പീസസ്റ്റ്  ഉപകയകാഗനിചസ്റ്റ്  കേലണതകാന്  ശമനിക്കണയ.  കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്
നല്കേനിയകാകലെ  ഇനനി  ലപന്ഷന്  ലെഭനിക്കുകേയള  എന്ന  നനിലെയനില് തസ്പീരുമകാനയ
എടുക്കുന്നതസ്റ്റ്  തനികേച്ചുയ  പ്രതനികഷധകാര്ഹമകാണസ്റ്റ്.   കറേഷന് മുന്ഗണനകാ  പടനികേയനിലലെ
അനര്ഹലര  കേലണതകാന്  സനിവനില്  സപപ്ലൈസസ്റ്റ്  ഉകദേക്ഷ്യകാഗസര്  വസ്പീടുകേളകതകാറുയ
കേയറേനി പരനികശകാധന നടത്തുലമന്നസ്റ്റ്  പറേയകേയണകായനി. ഏലതങ്കനിലലമകാരു തകാലൂക്കനില്
ഏലതങ്കനിലലമകാരു  സനിവനില്  സപപ്ലൈസസ്റ്റ്  ഉകദേക്ഷ്യകാഗസന്  പരനികശകാധന
നടതനിയനിട്ടുകണകാ;  ഒരനിടത്തുയ പരനികശകാധന നടതനിയനിടനില്ലെ.   മകാനദേണ്ഡങ്ങളനിലള്ള
അപകാകേതയകാലണന്നുയ  മകാനദേണ്ഡങ്ങള  മകാറ്റുലമന്നുയ  അകദ്ദേഹയ  ഇന്നുയ  പറേഞ.
കദേശകാഭനിമകാനനി,  മയഗളയ  ഉളലപ്പെലടയള്ള  ദേനിനപ്പെത്രങ്ങളനില്  അങ്ങയകടതകായ
പ്രസകാവനകേള ഞകാന് വകായനിച്ചു. 16/2011 ഉതരവപ്രകേകാരമുള്ള മകാനദേണ്ഡങ്ങളനിലെകാണസ്റ്റ്
പ്രശ്നങ്ങലളന്നുയ  മകാനദേണ്ഡങ്ങള   മകാറ്റുലമന്നുയ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയമുണകായനി.   ഇവനിലട
മകാനദേണ്ഡങ്ങളല്ലെ  പ്രശ്നയ,   അവസരയ  ലെഭനിചനിട്ടുയ  പരകാതനികേള  പരനിഹരനിക്കകാനുള്ള
സമയയ  യഥകാവനിധനി  വനിനനികയകാഗനിക്കകാന്  കേഴനിഞ്ഞനില്ലെ എന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ്  പ്രധകാനലപ്പെട
പ്രശ്നയ.  ഈ  സഭയനില്  317-ാം  നമര്  കചെകാദേക്ഷ്യതനിനസ്റ്റ്  ഉതരമകായനി  അകദ്ദേഹയ
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന  മറുപ ടനി  'മുന്ഗണനകാ  ലെനിസനില്  വന്ന അപകാകേതകേള  തനിരുതനി
14-01-2011-ലലെ  16/2011  ഉതരവപ്രകേകാരമുള്ള മകാനദേണ്ഡങ്ങള പ്രകേകാരയ കയകാഗക്ഷ്യത
കനടുന്ന  ഗുണകഭകാകകാക്കലള  എല്ലെകാവലരയയ  മുന്ഗണനകാ  ലെനിസനില്
ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു'  എന്നകാണസ്റ്റ്'.
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മകാനദേണ്ഡങ്ങളനിലെകാണസ്റ്റ്  പ്രശ്നലമങ്കനില് പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  ആ  മകാനദേണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അനുസൃതമകായനിതലന്ന മുകന്നകാട്ടുകപകാകുലമന്നസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  മറുപടനി
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നലതന്തനിനകാണസ്റ്റ്?  ഈ  മകാനദേണ്ഡങ്ങള  തസ്പീരുമകാനനിചതസ്റ്റ്  ഞങ്ങളല്ലെ.
14-01-2011-ല്  ശസ്പീ. വനി. എസസ്റ്റ്. അച്ചുതകാനന്ദലന്റെ കനതൃതസതനിലള്ള മുന്  സര്ക്കകാര്
തസ്പീരുമകാനനിച മകാനദേണ്ഡങ്ങളകാണനിതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങളലട  സര്ക്കകാലരടുത മകാനദേണ്ഡങ്ങളല്ലെ.
ആ രസ്പീതനിയനിലള്ള പ്രസകാവനകേള ഉണകാകേരുതസ്റ്റ്. 14-01-2011-നസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ ഇടതുപക
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിച മകാനദേണ്ഡങ്ങളകാണസ്റ്റ് ഞങ്ങലളടുത്തുവചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ലെഭനിച
സന്ദര്ഭങ്ങള  വനിനനികയകാഗനിചസ്റ്റ്  പരകാതനികേള  പരനിഹരനിക്കകാന്   സര്ക്കകാര്
തയകാറേകാകേണമകായനിരുന്നു.  കകേരളതനില്  ഇരുപതസ്റ്റ്  ലെകയ  പഴയ  ബനി.പനി.എല്.
കറേഷന്  കേകാര്ഡുകേളണകായനിരുന്നു.  അതനിനുള്ളനില്  ഏകേകദേശയ  98  ലെകയ
ഗുണകഭകാകകാക്കളമുണകായനിരുന്നു.  ഭകക്ഷ്യഭദ്രതകാ നനിയമപ്രകേകാരയ  154  ലെകയ കപലര
മുന്ഗണനകാ  വനിഭകാഗതനില്   അതകായതസ്റ്റ്  പഴയ  ബനി.പനി.എല്.ല്   ഉളലപ്പെടുതകായ.
നമുക്കസ്റ്റ് ലെഭനിചനിരനിക്കുന്ന 98  ലെകതനില്നനിന്നസ്റ്റ് തകാകഴകാടസ്റ്റ് കപകാവകേയല്ലെ കവണതസ്റ്റ്. 54
ലെകയകപലരക്കൂടനി  അഡസ്പീഷണലെകായനി  ഉളലപ്പെടുതകാന്  കേഴനിയയ.
അര്ഹരകായവലരലയല്ലെകായ  ഉളലപ്പെടുതകാന്  ഏലതങ്കനിലയ  തരതനിലള്ള  തടസയ
സര്ക്കകാരനിനുണകായനിരുകന്നകാ?  അവധകാനതകയകാലട ഈ  വനിഷയതനില് ഇടലപടനിരു
ന്നുലവങ്കനില്  തസ്പീര്ചയകായയ  അര്ഹരകായ  എല്ലെകാകപലരയയ  ഉളലപ്പെടുത്തുവകാനുള്ള
സകാഹചെരക്ഷ്യയ ഉണകാകുമകായനിരുന്നു. ഇകപ്പെകാള ലെഭനിച കറേഷന് കേകാര്ഡുകേളക്കസ്റ്റ്  ലെഭനിക്കുന്ന
ഭകക്ഷ്യധകാനക്ഷ്യങ്ങലളന്തകാണസ്റ്റ്?  എ.എ.പവ.ക്കകാര്ക്കസ്റ്റ്  28  കേനികലെകാ അരനി   ലെഭനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.
ഇവനിലട  ലപകാതുവനിഭകാഗയ  ഉളലപ്പെലടയള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  കേനികലെകാ  അരനിയകാണസ്റ്റ്
ലെഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കറേഷന്  കേടയനില്   മലണണയനില്ലെ,  പഞസകാരയനില്ലെ,  ആടയനില്ലെ,
കഗകാതമനില്ലെ.  ഇകപ്പെകാള  പ്രകയകാറേനിറനി  വനിഭകാഗതനിനസ്റ്റ്  ആട   നല്കുന്നുലവന്നസ്റ്റ്
അറേനിയകാനനിടയകായനി. കനകാണ് പ്രകയകാറേനിറനി വനിഭകാഗതനിനസ്റ്റ് ആട  നല്കുന്നനില്ലെ. കേഴനിഞ്ഞ
ദേനിവസയ  ശസ്പീ.  ടനി.  വനി.  ഇബകാഹനിയ  വനിലെക്കയറവമകായനി  ബനലപ്പെടകാണസ്റ്റ്
അടനിയന്തരപ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിചതസ്റ്റ്.  വനിലെക്കയറതനിലന്റെ  പ്രധകാനലപ്പെട
വനിഷയങ്ങളനിലലെകാന്നകാണനിതസ്റ്റ്.  ലപകാതുവനിതരണതനിലൂലട ആവശക്ഷ്യമകായ സകാധനങ്ങള
ലെഭക്ഷ്യമകാക്കകാന്  കേഴനിയകാലതകപകാകുന്നു  എന്നതുതലന്ന  വനിലെക്കയറതനിലന്റെ  പ്രധകാന
ഘടകേങ്ങളനിലലെകാന്നകായനി  നമ്മുലട  മുന്നനില്  നനില്ക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ഈ   സര്ക്കകാര്
അധനികേകാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷയ  വനിവകാദേങ്ങളക്കസ്റ്റ്  എലന്തങ്കനിലയ  കുറേവകണകാ?
ഇഷയകപകാലലെ  വനിവകാദേങ്ങള;   വനിവകാദേങ്ങളലട  പുറേതസ്റ്റ്  വനിവകാദേങ്ങള.  പലക
അലതകാന്നുയ ചെര്ചയകാകുന്നനില്ലെ.  അതനിനകേതസ്റ്റ് ലചെകയണ ഒറ കേകാരക്ഷ്യകമയള.  'ഈ
സര്ക്കകാരനിലന്റെ  ഐശസരക്ഷ്യയ  ദേനിലെസ്പീപസ്റ്റ്'  എലന്നകാരു  കബകാര്ഡകാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
എഴുതനിവയ്കക്കണതസ്റ്റ്.  വനിഷയങ്ങലളല്ലെകായ  ചെര്ചയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  മകാറേനികപ്പെകായനി.
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ലകേകാതുകേനിലന്റെ കേടനിലകേകാണസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറേനില്പ്പെരയ ആളക്കകാര് കകേരളതനില് മരനിച്ചു. .........
(ബഹളയ).........  ഇവനിലട  സസകാശയ  കമഖലെ  കുതഴനിഞ,  രകാഷസ്പീയ
ലകേകാലെപകാതകേങ്ങള, അപ്രഖക്ഷ്യകാപനിത പവര്കേട്ടുകേള ....... 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  കറേഷന്  വനിതരണവയ  ദേനിലെസ്പീപുയ  ലകേകാതുകുലമകാലക്കയകായനിടസ്റ്റ്
എന്തകാണസ്റ്റ്  ബനയ?......(ബഹളയ).......  പ്ലൈസ്പീസസ്റ്റ്..  പ്ലൈസ്പീസസ്റ്റ്. ശസ്പീ.  അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്,
ഇന്നസ്റ്റ് ലവള്ളനിയകാഴ്ചയകാണസ്റ്റ്. ദേനിലെസ്പീപുയ ലകേകാതുകേലമകാലക്ക പറേഞ്ഞസ്റ്റ് സമയയ കേളയലല്ലെ!

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്:  സര്,  ഞകാന് ലപടന്നസ്റ്റ് അവസകാനനിപ്പെനിക്കകായ.  ഇവനിലട
യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.   സര്ക്കകാര്  അടച്ചുപൂടനിയ  എല്ലെകാ  ബകാറുകേളയ  നനിങ്ങള  തുറേന്നു.
വനിലെക്കയറയലകേകാണസ്റ്റ് ജനയ നടയതനിരനിയകേയകാണസ്റ്റ്.  അവനിലടയകാണസ്റ്റ് ഇകപ്പെകാള കറേഷന്
കേകാര്ഡനിലന്റെ ഇഷഷ്യൂ കൂനനിന്കമല് കുരുകപകാലലെ വന്നനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കറേഷന് കേകാര്ഡനിലന്റെ
തുകേ കൂടനി.  നനിങ്ങള ഇരനിടനിയനിലലെ ഒരു  അന്നമ്മലയ ജഡ്ജനിയകാക്കനി, ഒരു തങ്കപ്പെലന
കഡകാകറേകാക്കനി,  വനിമകാനയ  ആകേകാശതനിലൂലട  പറേക്കുന്നതസ്റ്റ്  മകാത്രയ  കേണനിട്ടുള്ള
ലപകാന്നപ്പെലന പപലെറകാക്കനി.  ഇവനിലട ഒരു മനനിയയ മുന്ഗണനകാ വനിഭകാഗതനികലെക്കസ്റ്റ്
കേടന്നുവന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതരതനിലള്ള പ്രധകാനലപ്പെട   പ്രശ്നങ്ങള ശരനിയകായ രസ്പീതനിയനില്
പരനിഹരനിക്കകാന്  സര്ക്കകാരനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞനില്ലെകാലയന്നുള്ളതസ്റ്റ്  തലന്നയലല്ലെ  ഇതസ്റ്റ്
കേകാണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്? ലെഭനിച  സമയയ പകാഴകാക്കനിക്കളയകേയകാണസ്റ്റ് ഈ  സര്ക്കകാര് ലചെയ്തതസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ് ജനങ്ങളക്കുണകാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന ആശങ്ക വളലര വലതകാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ ദേനിവസയ
എലന്റെ  പ്രകദേശതസ്റ്റ്  തകാലൂക്കസ്റ്റ്  വനികേസന  സമനിതനി   കയകാഗയ  കചെര്ന്നു.  അങ്ങയലട
പകാര്ടനിയലട എയ.എല്.എ. ശസ്പീ. എല്കദേകാ എബഹകായ ആ സമനിതനിയനിലണകായനിരുന്നു.
അവനിലട  കറേഷന്  കേകാര്ഡുകേലളക്കുറേനിച്ചുള്ള  പരകാതനികേളകാണസ്റ്റ്  കേടന്നുവന്നതസ്റ്റ്.
പരകാതനികേള എന്തുലചെയ്യുലമന്നസ്റ്റ് ഞങ്ങള ഉകദേക്ഷ്യകാഗസകരകാടസ്റ്റ് കചെകാദേനിചകപ്പെകാള അവര്ക്കസ്റ്റ്
അതനിനസ്റ്റ് വക്ഷ്യകമകാലയകാരു   മറുപടനി  പറേയകാന്  കേഴനിയന്നനില്ലെ.   പരകാതനികേള
സസസ്പീകേരനിക്കകാന്  നനിര്കദ്ദേശമുലണന്നസ്റ്റ്  പറേഞ.  ഇകപ്പെകാള  വസ്പീണ്ടുയ  പരകാതനികേള
സസസ്പീകേരനിചസ്റ്റ് സനിവനില് സപപ്ലൈസസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസകേളനില് ഭദ്രമകായനി അടനിയനിടസ്റ്റ് വയ്ക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.
സര്ക്കകാരനില്നനിന്നസ്റ്റ്  കൃതക്ഷ്യമകായ  മകാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള   നല്കേനിയനിലല്ലെങ്കനില്  ഈ
വനിഷയയ  വസ്പീണ്ടുലമകാരു  തുടര്ക്കഥയകായനി  നനില്ക്കുലമന്നതുയ  ബഹുമകാനലപ്പെട
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്  ലകേകാണ്ടുവരകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ഈ
പ്രശ്നയ  വളലര  പ്രധകാനലപ്പെട  ഒന്നകാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  വലെനിലയകാരു  സകാമൂഹനികേ  പ്രശ്നമകാണസ്റ്റ്.
ഇക്കകാരക്ഷ്യതനില്  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വലെനിയ  ആശങ്കയണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  പ്രകാധകാനക്ഷ്യവയ
ഗഗൗരവവയ കേണക്കനിലലെടുതസ്റ്റ് ഈ വനിഷയയ സഭകാ നടപടനികേള നനിര്തനിവചസ്റ്റ് ചെര്ച
ലചെയകാന്  സര്ക്കകാര് തയകാറേകാകേണലമന്നകാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് പറേയകാനുള്ളതസ്റ്റ്. 

ഭകക്ഷ്യവയ സനിവനില് സപപ്ലൈസയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെകാതമന്): സര്,
ബഹുമകാനക്ഷ്യനകായ അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്  പറേയന്നതസ്റ്റ്  കകേടകാല് വളലര  രസയ  കതകാന്നുയ.
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ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലെഭനിച  സമയയ  കവണത്ര  വനിനനികയകാഗനിചനില്ലെ,  അവധകാനതകയകാലട
പ്രവര്തനിചനില്ലെ  എന്നകാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹയ  പറേഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ഞകാന്  അകങ്ങകാടസ്റ്റ്
കചെകാദേനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്, 2013-നസ്റ്റ് പകാര്ലെലമന്റെസ്റ്റ് പകാസകാക്കനിയ നനിയമയ നടപ്പെകാക്കകാന് 2016
വലര നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞനില്ലെകല്ലെകാ? .......(ബഹളയ).....   ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസനിനസ്റ്റ്
പ്രയകാസയ കതകാകന്നണ കേകാരക്ഷ്യമനില്ലെ. അതസ്റ്റ് പറേയണമകല്ലെകാ. ഒരു വര്ഷതനിനുള്ളനില് ആ
നനിയമയ  നടപ്പെകാക്കണലമന്നകാണസ്റ്റ്  പകാര്ലെലമനയ  അന്നലത   കകേന   സര്ക്കകാരുയ
തസ്പീരുമകാനനിചതസ്റ്റ്.  2013  കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  2016-ലെകാണകല്ലെകാ  നനിങ്ങള അധനികേകാരയ
വനിലടകാഴനിയന്നതസ്റ്റ്.  നസ്പീണ മൂന്നുവര്ഷക്കകാലെയ  ലെഭനിചനിട്ടുയ നനിങ്ങളലക്കകാന്നുയ ലചെയകാന്
കേഴനിഞ്ഞനില്ലെല.  ഓകരകാ  അഞസ്റ്റ്  വര്ഷയ  കൂടുകമകാഴുയ  കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്  പുതുക്കനി
നല്കകേണതകാണസ്റ്റ്.  2007-ല് അതകായതസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. സര്ക്കകാരനിലന്റെ
ഭരണകേകാലെതകാണസ്റ്റ്  അവസകാനയ  കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്   നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള
അധനികേകാരതനില്  വന്ന  2012  മുതല്  2016  വലര  എന്തുലകേകാണസ്റ്റ് കറേഷന്കേകാര്ഡസ്റ്റ്
നല്കേനിയനില്ലെ?  അകപ്പെകാള കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്   നല്കേകാതനിരുന്നനിടസ്റ്റ്  ഞങ്ങലള  കുറയ
പറേഞ്ഞനിലടന്തകാണസ്റ്റ്  കേകാരക്ഷ്യയ?  തകാങ്കള  പറേയന്നലതകാന്നുയ  ശരനിയല്ലെ.   കേരടസ്റ്റ്
പടനികേയനികന്മേല്  ലെഭനിച  16  ലെകയ പരകാതനികേളയ വനിവനിധ തലെങ്ങളനിലലെ കേമ്മനിറനികേള
പരനികശകാധനിചസ്റ്റ്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെനിചതനിലന്റെ  അടനിസകാനതനിലെകാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  പഫനല്
പടനികേ   പ്രസനിദസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  16  ലെകയ  പരകാതനികേളയ  കകേരളതനിലലെ  എല്ലെകാ
തകദ്ദേശഭരണ സകാപനങ്ങളയ  ജനില്ലെകാ  കേളകര് ലചെയര്മകാനകായ അപ്പെസ്പീല് കേമ്മനിറനിയയ
പരനികശകാധനിക്കുകേയയ  അവനിലടനനിന്നുയ   ലെഭനിച  അമതനിനകായനിരയ  അപ്പെസ്പീലകേളക്കുയ
അവര്   തസ്പീര്പ്പെസ്റ്റ്  കേല്പ്പെനിക്കുകേയയ  ലചെയ.  അങ്ങലനയകാണസ്റ്റ്  12   ലെകയകപലര
അര്ഹതയള്ളവലരന്നസ്റ്റ്  കേലണതനിയതസ്റ്റ്. അവലരക്കൂടനി  കചെര്ത്തുലകേകാണകാണസ്റ്റ്  റേസ്പീ-
റേകാങ്കനിയഗസ്റ്റ്  നടതനി  പഫനല്  പടനികേ  പ്രസനിദസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷയ  വസ്പീണ്ടുയ
പരകാതനി  വന്നു.  ആ  പരകാതനിയയ  കപ്രകാസസസ്റ്റ്  ലചെയലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.
ഞങ്ങളകാരുയ ലവറുലതയനിരുന്നതല്ലെ.  അങ്ങസ്റ്റ് നടപ്പെകാക്കകാതനിരുന്ന കറേഷന് കേകാര്ഡനിലന്റെ
വനിതരണയ മകാത്രമകാകണകാ?  എന്.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ. (National Food Security Act)
പ്രകേകാരമുള്ള ധകാനക്ഷ്യ വനിതരണയ  നവയബര് മകാസയ മുതല് ഞങ്ങള സയസകാനതസ്റ്റ്
നടപ്പെകാക്കനി.   കകേരളതനിലലെ  ഏറവയ  വലെനിയ  ധനകാഢക്ഷ്യരകായ,  333-ല്പ്പെരയ  വരുന്ന
കഹകാളലസയനില് കറേഷന് വക്ഷ്യകാപകാരനികേളകായ പ്രമകാണനിമകാലര ഞങ്ങള നനിഷ്കരുണയ ഈ
രയഗത്തുനനിന്നു മകാറനി. അതസ്റ്റ് നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ് പ്രയകാസമുള്ള കേകാരക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ് ഒഴനിവകാക്കനിലയന്നു  പറേയന്നവര്
ലടണറേനിലൂലട  വസ്പീണ്ടുയ  ഇതനികലെയ്ക്കസ്റ്റ്  കേടന്നുകൂടനിയനിട്ടുലണന്നുള്ള  കേകാരക്ഷ്യയ  അങ്ങയലട
ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുകണകാ? 
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ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലെകാതമന്: സര്, ഇകപ്പെകാള  സയസകാനതസ്റ്റ് സര്ക്കകാരനിനുകവണനി
സപപ്ലൈകകേകാ  ആണസ്റ്റ്  എഫസ്റ്റ്.സനി.ഐ.  (Food  Corporation  of  India)-ല്നനിന്നസ്റ്റ്
ധകാനക്ഷ്യയ സയഭരനിക്കുന്നതുയ കഗകാഡഗൗണനില് സൂകനിക്കുന്നതുയ വകാതനില്പ്പെടനി വനിതരണയ
നടത്തുന്നതുയ.  അവനിലടലയങ്ങുയ  ഒരു  സസകേകാരക്ഷ്യ   വക്ഷ്യകനിയയ  കേടന്നുവരുന്നനില്ലെ.
അതുലകേകാണസ്റ്റ് അതനിലലെകാന്നുയ പ്രയകാസയ കവണ. നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ് മൂന്നസ്റ്റ് വര്ഷയ  ലെഭനിചനിട്ടുയ
എന്തുലകേകാണസ്റ്റ്  എന്.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.   നടപ്പെകാക്കനിയനില്ലെ?  അന്നലത  കകേകാണ്ഗ്രസസ്റ്റ്
സര്ക്കകാര്  മകാഗകാകേകാര്ട  എന്നസ്റ്റ്  വനിളനിചസ്റ്റ്  സസയയ  പുകേഴസ്റ്റ് തനിയ  ഒന്നകായതരയ  ഒരു
നനിയമമകായനിരുന്നനിലല്ലെ  അതസ്റ്റ്.  എന്തുലകേകാണകാണസ്റ്റ്  നടപ്പെകാക്കകാതനിരുന്നതസ്റ്റ്?
ലകേകാടുങ്ങല്ലൂരനിലയ  എറേണകാകുളത്തുയ  നനിങ്ങള  തയകാറേകാക്കനിയ  മുന്ഗണനകാ  പടനികേ
പ്രസനിദസ്പീകേരനിചകപ്പെകാഴുണകായ ആകകപയ  അന്നലത മുഖക്ഷ്യമനനി, അതനികപ്പെകാലഴകാന്നുയ
ലചെയണ എന്നുപറേഞ അടച്ചുവച്ചു.  അന്നസ്റ്റ് അടച്ചുവചനിടസ്റ്റ് പനിലന്ന തുറേകന്നകാ? ഇകപ്പെകാള
ഞങ്ങള  അതസ്റ്റ്  മുകന്നകാട്ടു  ലകേകാണ്ടുകപകായനി.  നനിങ്ങള  കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്
അചടനിക്കകാനകാവശക്ഷ്യമകായ   കപപ്പെര്  വകാങ്ങനി  വചനിരുന്നു.  പലക  കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്
അചടനിക്കകാന്  യകാലതകാരു  കേകാരക്ഷ്യവയ  ലചെയ്തനിരുന്നനില്ലെ.  എല്ലെകായ  ലചെയകേഴനിഞ്ഞതനിനു
കശഷമകാണസ്റ്റ് കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ്  അചടനിക്കകാനുള്ള കപപ്പെര് വകാകങ്ങണതസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് നനിങ്ങള
അഡസകാന്സകായനി  വകാങ്ങനി.  കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ്  പ്രനിന്റെസ്റ്റ്  ലചെയകാനുള്ള കപപ്പെര് വകാങ്ങകാനുയ
മുന്ഗണനകാ  പടനികേ  തയകാറേകാക്കകാനുയ  കഫകാകടകാ  കേക്ഷ്യകാമസ്റ്റ്  ഉളലപ്പെലട
നടത്തുന്നതനിനുയകവണനി  നനിങ്ങള  34  കകേകാടനി  രൂപയകാണസ്റ്റ്    ലചെലെവഴനിചതസ്റ്റ്.  ആ
നടപടനിലയ ഞങ്ങള  മുകന്നകാട്ടുലകേകാണ്ടുകപകായനി. അതനില്  ധകാരകാളയ ക്രമകക്കടുലണന്നസ്റ്റ്
ഞങ്ങളക്കറേനിയകായ;  അതനികന്മേല്  ആകകപയ  കകേട്ടു,  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിച്ചുലകേകാണസ്റ്റ്
ഞങ്ങള  മുകന്നകാട്ടുകപകാകുകേയകാണസ്റ്റ്.  ആ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഞങ്ങള  ഇകപ്പെകാഴുയ
ലചെയലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  ലചെയകാതനിരുലന്നകാരു  കേകാരക്ഷ്യയ  ഞങ്ങള
ലചെയ്യുകമകാള  ഞങ്ങലള കുറലപ്പെടുതരുതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള  ലചെയ്തതനില്  പനിശകുകേളണസ്റ്റ്,
കറേഷന് കേകാര്ഡനില് പ്രനിന്റെനിയഗസ്റ്റ് മനികസക്കുണസ്റ്റ്, മുന്ഗണനകാ പടനികേ തയകാറേകാക്കനിയതനില്
പനിശകുകേള  ഉണകായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലതങ്ങനില്  കേയറുന്നവലന  വസ്പീഴ,   തകാലഴനനിന്നസ്റ്റ്
ഉപകദേശനിക്കകായ.  നനിങ്ങള ഒന്നുയ ലചെയകാലത  ഞങ്ങലള കുറലപ്പെടുത്തുന്നതസ്റ്റ് ശരനിയല്ലെ.
നനിങ്ങള  ഒന്നുയ  ലചെയകാതനിരുന്നനിടസ്റ്റ്  ഇകപ്പെകാള  ഉപകദേശനിക്കരുതസ്റ്റ്.  ഈ
ഉപകദേശമനുസരനിചസ്റ്റ്  അന്നസ്റ്റ്  ലചെയ്തനിരുലന്നങ്കനില്  നമ്മുലട  കറേഷന്
ലവടനിക്കുറേയ്ക്കലപ്പെടുമകായനിരുന്നനില്ലെ,  നമുക്കസ്റ്റ്  ലെഭനികക്കണതസ്റ്റ് മുഴുവന്  ലെഭനിക്കുമകായനിരുന്നു.
സയസകാനതനിനസ്റ്റ് ഇതനികനക്കകാള കൂടുതല് സകാമതനികേ കനടയ  ഉണകാകുമകായനിരുന്നു.
അലതല്ലെകായ ലകേകാണ്ടുകപകായനി കേളഞകുളനിചനിടസ്റ്റ് ഞങ്ങലള കുറയ പറേയരുതസ്റ്റ്. 

2011-ല്  തകദ്ദേശസസയയഭരണ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  മകാനദേണ്ഡങ്ങള  തയകാറേകാക്കനിലയങ്കനിലയ
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അതനിലന്റെ അടനിസകാനതനില് പ്രസ്പീ-കപകാപ്പുകലെറഡസ്റ്റ്  കഫകാറേയ  തയകാറേകാക്കനി  വനിതരണയ
ലചെയ്ത തസ്റ്റ്  2015-ല്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കകാരകാണസ്റ്റ്.  അതനില്  അവശക്ഷ്യയകവണ
മകാറങ്ങളകണകാലയന്നസ്റ്റ്  ആകലെകാചെനികക്കണതസ്റ്റ്  നനിങ്ങളകായനിരുന്നു.  ബനി.പനി.എല്.  ലെനിസസ്റ്റ്
തയകാറേകാക്കുന്നതനിനുളള  മകാനദേണ്ഡങ്ങള  നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്  പ്രകാവര്തനികേമകാക്കുകമകാള
അതനില്  കപകാരകായ്മകയകാ  തകേരകാകറേകാ  ഉകണകാ  മകാര്ക്കസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിക്കുകമകാള
പ്രശ്നമുകണകാലയന്നസ്റ്റ്  ആകലെകാചെനിചസ്റ്റ്  കേറേകന്വരുതനി   ലചെയകാതനിരുന്നതനിലന്റെ
പ്രയകാസമകാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെകാള ഞങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന്നതസ്റ്റ്,   സയസകാനലത ജനങ്ങള
അനുഭവനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അതനിനസ്റ്റ്  ഞങ്ങലള  കുറലപ്പെടുതരുതസ്റ്റ്.  പനിഴവകേള  കേലണതനി
തനിരുത്തുന്നതനിനുളള  പ്രവര്തനങ്ങള  വളലര  നന്നകായനി  ഇകപ്പെകാള
നടതനിലക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  അതുലകേകാണസ്റ്റ്  കുറമറ  മുന്ഗണനകാ  പടനികേ
തയകാറേകാക്കകാന് കുറേച്ചുകൂടനി സമയലമടുക്കുമകായനിരനിക്കുലമങ്കനിലയ തയകാറേകാക്കുയ;  അതനിലന്റെ
അടനിസകാനതനില്  ധകാനക്ഷ്യവനിതരണയ  നടത്തുലമന്നകാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  പറേയകാനുളളതസ്റ്റ്.
മുന്ഗണകനതരപ്പെടനികേയനിലളളവര്ക്കസ്റ്റ്  എലന്തല്ലെകായ   നല്കേണലമന്നസ്റ്റ്  നനിയമമകാണസ്റ്റ്
പറേയന്നതസ്റ്റ്.  എന്.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.  പ്രകേകാരമുളള  ധകാനക്ഷ്യവനിതരണമകാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള
നടത്തുന്നതസ്റ്റ്. 28  കേനി.ഗ്രകായ അരനിയയ  7 കേനി.ഗ്രകായ കഗകാതമയ,  അങ്ങലന  35  കേനി.ഗ്രകായ,
എ.എ.പവ.  (Antyodaya  Anna  Yojana)-ക്കസ്റ്റ്.  മുന്ഗണനകാപ്പെടനികേയനിലലെ ബകാക്കനി
വരുന്ന ആളകേളക്കസ്റ്റ്  ഒരകാളക്കസ്റ്റ് 5 കേനി.ഗ്രകായ ധകാനക്ഷ്യയ, അതകായതസ്റ്റ് 4 കേനി.ഗ്രകായ അരനിയയ
1  കേനി.  ഗ്രകായ  കഗകാതമയ.  ഇന്തക്ഷ്യയനിലലെ  മലറകാരു സയസകാനത്തുയ മുന്ഗണനകാപ്പെടനികേ
കേഴനിഞളളവര്ക്കസ്റ്റ് കറേഷന് വനിഹനിതയ നല്കുന്നനില്ലെ.  എന്നകാല് ഇവനിലട ലെഭനിക്കുന്ന
14.25  ലെകയ  ലമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്  ധകാനക്ഷ്യതനില്നനിന്നസ്റ്റ്  10.25  ലെകയ  മുന്ഗണനകാ
പടനികേയനിലള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്   നല്കേനിയകശഷയ  ബകാക്കനി  വരുന്ന  പടഡസ്റ്റ്  ഓവര്
അകലെകാടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  4  ലെകയ.  മുന്ഗണകനതര  വനിഭകാഗതനില്  2  കേനി.ഗ്രകായ  ഒരകാളക്കസ്റ്റ്
2  രൂപ  പ്രകേകാരവയ  ബകാക്കനിയളളവര്ക്കസ്റ്റ്  2  കേനി.ഗ്രകായ  വസ്പീതവയ  മകാത്രകമ
കേണക്കുപ്രകേകാരയ   ലകേകാടുക്കകാനുണകായനിരുന്നുളള.  രണസ്റ്റ്  എന്നതസ്റ്റ്  നകാലയ  ആറുമകായനി
എട്ടുവലര നമ്മള  ലകേകാടുത്തു.  ഇകപ്പെകാള  5  കേനി.  ഗ്രകായ ധകാനക്ഷ്യവയ  2  കേനി.  ഗ്രകായ ആടയയ
ലകേകാടുക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.   അങ്ങസ്റ്റ് അറേനിഞ്ഞനിരനിക്കണയ മുന്ഗണനകാപ്പെടനികേയനിലളളവര്ക്കല്ലെ
ആട  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.   മുന്ഗണകനതരപ്പെടനികേയനില് സബ്സനിഡനി വനിഭകാഗതനിനസ്റ്റ്  ഒരു
കേനികലെകായയ കനകാണ് സബ്സനിഡനി വനിഭകാഗതനിനസ്റ്റ്  2  കേനി.  ഗ്രകായ ആടയയ കകേവലെയ  15
രൂപയ്ക്കസ്റ്റ്  ലകേകാടുത്തുലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  45  രൂപയ്ക്കസ്റ്റ് മകാര്ക്കറനില് ലെഭനിക്കുന്ന ആട
15  രൂപയ്ക്കസ്റ്റ്  മുന്ഗണകനതര  വനിഭകാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലകേകാടുക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് ഇനനിയയ
വര്ദനിപ്പെനിക്കകാന്  ഞങ്ങള  ആകലെകാചെനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ലെഭനിക്കുന്ന  ധകാനക്ഷ്യയ
കചെകാര്ന്നുകപകാകേകാലത  അതസ്റ്റ് ജനങ്ങളനിലലെതനിക്കുന്നതനിനുളള  പ്രവര്തനമകാണസ്റ്റ്
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നടതനിലക്കകാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനില്  ഞങ്ങള  വനിജയനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.
അതുലകേകാണകാണസ്റ്റ്  കേണക്കനിലളളതനിലനക്കകാള  കൂടുതല്  ധകാനക്ഷ്യയ  മനിചമുണകായതസ്റ്റ്
നല്കേകാന്  കേഴനിഞ്ഞതസ്റ്റ്.  അര്ഹതയനില്ലെകാതവലര  കേലണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിച
മകാര്ഗ്ഗലതക്കുറേനിചസ്റ്റ്  ഉകദേക്ഷ്യകാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രയകാസമുണകാകുയ.  മുന്ഗണനകാപ്പെടനികേയനില്
ഉളലപ്പെടകാന്  അര്ഹതയനില്ലെകാതവര്   ഉളലപ്പെടനിട്ടുലണങ്കനില്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  അല്പ്പെയ
പ്രയകാസമുണകാകുയ. പലക അവര് മുന്ഗണനകാപ്പെടനികേയനില് വന്നനിരുന്നു, ഇതനിനുമുന്പുയ
ബനി.പനി.എല്.  പടനികേയനില് വന്നനിരുന്നു.  അന്നസ്റ്റ് ഒന്നുയ ലചെയ്തനില്ലെകല്ലെകാ.  ഇകപ്പെകാള അതസ്റ്റ്
കേലണതകാന്കവണനി കേര്ക്കശമകായ നടപടനി   സര്ക്കകാര് സസസ്പീകേരനിച്ചു.  ആ വകാര്ത
ദേനിനപ്പെത്രതനില്  വന്നകപ്പെകാളതലന്ന  20,000-കതകാളയ  കപര്  സറേണര്  ലചെയ.
ഇന്നലലെവലര 43,000-ല് അധനികേയ കപരകാണസ്റ്റ് സറേണര് ലചെയ്തതസ്റ്റ്.  ആഗസസ്റ്റ്  20-ാം
തസ്പീയതനി  ആകുകമകാകഴക്കുയ ഇതനിലനക്കകാള  കൂടകാനകാണസ്റ്റ്  സകാദക്ഷ്യത.   പകാവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലെഭനിച  ധകാനക്ഷ്യയ   അവര്ക്കുതലന്ന നല്കേകാന്  കേഴനിയണയ.  മകാതൃഭൂമനി
ദേനിനപ്പെത്രതനിലലെഴുതനിയ എഡനികറകാറേനിയല് വകായനിക്കണയ.  മലെയകാള മകനകാര ദേനിനപ്പെത്രയ
രണ്ടുതവണ  പ്രകേസ്പീര്തനിച്ചുലകേകാലണഴുതനി.  മകാതൃഭൂമനി  ദേനിനപ്പെത്രതനിലലെഴുതനിയ
എഡനികറകാറേനിയല്,  'കുകചെലെന്മേകാരുലട  അവനില്ലപ്പെകാതനി  അപഹരനിക്കരുതസ്റ്റ്'  എന്നകാണസ്റ്റ്.
ഞങ്ങള ലചെയ്ത പ്രവര്തനലത ശകാഘനിച്ചുലകേകാണസ്റ്റ് കകേരളതനിലലെ രണസ്റ്റ് പ്രധകാനലപ്പെട
കദേശസ്പീയ  ദേനിനപ്പെത്രങ്ങള,  മലെയകാള  മകനകാരമയയ  മകാതൃഭൂമനിയയ,  അനുകൂലെമകായനി
ലടഴുതുകേയകാണസ്റ്റ്. ഒരു നല്ലെ വകാക്കസ്റ്റ് പറേയകാന് ശസ്പീ. അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബനിനസ്റ്റ് കതകാന്നനിയനില്ലെ.
നല്ലെ  വകാക്കസ്റ്റ്  പറേകയണതകായനിരുന്നു;  കപഴണലെകാലയങ്കനിലയ   പറേകയണതകാ
യനിരുന്നൂലവന്നകാണസ്റ്റ് എലന്റെ അഭനിപ്രകായയ. എനനിക്കസ്റ്റ് അകതക്കുറേനിചസ്റ്റ് പറേയകാനുളളതസ്റ്റ്, ഒരു
ആശങ്കയലടയയ  അടനിസകാനമനില്ലെ,  അര്ഹതലപ്പെട  മുഴുവന്കപര്ക്കുയ  ധകാനക്ഷ്യയ
എന്.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.  പ്രകേകാരയ  നല്കേകാനുള്ളതസ്റ്റ്  നല്കുയ.  ബകാക്കനി
മുന്ഗണകനതരപ്പെടനികേയനിലള്ളവര്ക്കുയ കേഴനിയന്നത്രയയ ലകേകാടുത്തു ലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.
കറേഷന്കേടകേളനില്  e-pos (electronic point of sale) ലമഷസ്പീന്കൂടനി സകാപനിക്കുകമകാള
ഒരു  മണനി  അരനികപകാലയ  കചെകാരകാലത  ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിതരണയ  ലചെയകാന്  കേഴനിയയ,
പരമകാവധനി  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കനടമുണകാക്കനിലക്കകാടുക്കകാന്  കേഴനിയലമന്നകാണസ്റ്റ്
ഇതുസയബനനിചസ്റ്റ് പറേയകാനുളളതസ്റ്റ്.  ഇകതക്കുറേനിചസ്റ്റ് സഭ നനിര്തനിവചസ്റ്റ് ചെര്ച ലചെകയണ
ആവശക്ഷ്യമനില്ലെ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമകാനലപ്പെട മനനിയലട വനിശദേസ്പീകേരണതനിലന്റെ അടനിസകാനതനില്
അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനുളള അവതരണകാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന്നു.

(അടനിയന്തരപ്രകമയകാവതരണതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു)
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പ്രതനിപക  കനതകാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചെന്നനിതലെ):  സര്,  ഇത്രയയ
ലതറ്റുകേകളകാലട  കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്  വനിതരണയ  ലചെയകാന്  കകേരളതനില്  ഒരു
സര്ക്കകാരനിനുയ  ഒരു  ഭകക്ഷ്യ  വകുപ്പുമനനിക്കുയ  കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ലെ.  അകദ്ദേഹലത
ഇക്കകാരക്ഷ്യതനില്   അഭനിനന്ദനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്  കവണതസ്റ്റ്.  ഇത്രയയ  ലതറ്റുളള  ഒരു
അബദപഞകായഗയ  കകേരളതനിലലെ  ഒരു  ഭകക്ഷ്യ  വകുപ്പുമനനിയമനിറേനിക്കനിയനിടനില്ലെ.
കറേഷന്  കേകാര്ഡനിലലെ  പരകാതനികേള  അറേനിയകാന്  ദൂലരലയങ്ങുയ  കപകാകേണ.
ലതകാടടുതനിരനിക്കുന്ന  ശസ്പീ.  ലകേ.  രകാജുവനികനകാടസ്റ്റ്  കചെകാദേനിചകാല്  മതനി.  അലല്ലെങ്കനില്
ഇരവനിപുരയ  ലമമകറേകാടസ്റ്റ്  കചെകാദേനിചകാല് മതനി.   അകദ്ദേഹതനിലന്റെ  പ്രസയഗയ  കകേടകാല്,
എല്ലെകായ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കുറമകാണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  എല്ലെകായ  ശരനിയകാക്കകാന്
കവണനി വന്നവരകല്ലെ;  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കുറയ ശരനിയകാക്കകാന് വന്നതകല്ലെ?
ബഹുമകാനക്ഷ്യനകായ  അകദ്ദേഹതനിലന്റെ  സഹപ്രവര്തകേന്,  സനി.പനി.ഐ.യനിലലെ
മനനിയകായ, ശസ്പീ. ലകേ. രകാജു മുന്ഗണനകാപ്പെടനികേയനിലെകാണസ്റ്റ്.

ഭകക്ഷ്യവയ സനിവനില് സപപ്ലൈസയ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെകാതമന്  ):  സര്,
കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ് ഓകരകാ അഞ വര്ഷയ കേഴനിയകമകാഴുയ പുതുകക്കണതകാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കകാര്  2007-ല്  നല്കേനിയ  കറേഷന്  കേകാര്ഡകാണസ്റ്റ്  ഇതുവലര  എല്ലെകാവരുലടയയ
പകേയനിലണകായനിരുന്നതസ്റ്റ്.   2012-ല്  പുതുകക്കണതകായനിരുന്നു.  അങ്ങസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന  നയനിച ഏറവയ പ്രധകാനലപ്പെട വക്ഷ്യകനിയകായനിരുന്നനികല്ലെ;  അകങ്ങയ്ക്കസ്റ്റ്
ഉപകദേശനിച്ചുകൂടകായനിരുകന്നകാ?

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്:  സര്,  ഈ  സഭയനില്  പലെ  ആവര്തനി
ശദ  കണനിക്കലെനിലയ  സബ്മനിഷനനിലയ  കൂടകാലത  കേഴനിഞ്ഞ  അടനിയന്തര
പ്രകമയതനിലയ ഇതസ്റ്റ് പറേഞ്ഞനിട്ടുളളതകാണസ്റ്റ്. 2013-ലെകാണസ്റ്റ് ഭകക്ഷ്യ ഭദ്രതകാ നനിയമയ........

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ഇതസ്റ്റ് എത്ര തവണ സഭയനില് പറേഞ്ഞതകാണസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് ദേയവകായനി
ഇരനിക്കൂ.  എത്ര തവണ അകങ്ങകാട്ടുയ ഇകങ്ങകാട്ടുയ പറേയന്നു. പ്രതനിപക കനതകാവസ്റ്റ് ഒരു
കചെകാദേക്ഷ്യയ  കചെകാദേനിച്ചു.   അതനിലന്റെ  ഉതരയ  പറേയണയ.   അതുകപകാലര,  ഇലതകാന്നുയ
ശരനിയല്ലെ.

ശസ്പീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്: സര്, എന്തുലകേകാണകാണസ്റ്റ് കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കേകാന്
പവകേനിയലതന്നസ്റ്റ് പറേഞ്ഞനിട്ടുളളതകാണസ്റ്റ്.  2012-ല്  കേകാലെകാവധനി  അവസകാനനിചതകാണസ്റ്റ്.
2013-ല് ഭകക്ഷ്യ ഭദ്രതകാ നനിയമയ നനിലെവനില് വന്നതനിനകാല് അതനിലന്റെ മകാനദേണ്ഡങ്ങള
പകാലെനിച്ചുലകേകാണസ്റ്റ്  മുന്കപകാട്ടുകപകാകകേണനിവന്നു.  അതനിലന്റെ  സമയയ  മകാത്രമകാണസ്റ്റ്
എടുതതസ്റ്റ്.  ബഹുമകാനലപ്പെട മനനിക്കസ്റ്റ് ഇക്കകാരക്ഷ്യലമല്ലെകായ അറേനിയകായ.
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മനി  .  സസ്പീക്കര്:  ഇലതകാന്നുയ ശരനിയല്ലെ.  അങ്ങസ്റ്റ് പ്രകമയതനിനുകവണനി സയസകാരനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞതകാണസ്റ്റ്.

വനവയ മൃഗസയരകണവയ മൃഗശകാലെകേളയ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   ലകേ  .   രകാജു  ): സര്,
എലന്റെ കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ് അധനികേകാരനികേളലട മുന്നനില് സറേണര് ലചെയ്യുകേയയ  അതനില്
ലപകാതുവനിഭകാഗയ  എന്നസ്റ്റ്  നമരനിടസ്റ്റ്  സസ്പീല്  വചസ്റ്റ്   എനനിക്കസ്റ്റ്  ലെഭനിചനിട്ടുളളതുമകാണസ്റ്റ്.
അക്കകാരക്ഷ്യയ  ശദയനില്  വന്നകപ്പെകാളതലന്ന  ഹകാജരകാക്കനി  ആ  ലതറസ്റ്റ്
തനിരുതനിയനിട്ടുളളതകാണസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് ലചെന്നനിതലെ: സര്, ഞകാന് ബഹുമകാനലപ്പെട മനനി ലകേ. രകാജുവനിലന്റെ
കുറമല്ലെ  പറേഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ഇതരലമകാരു  അബദ  പഞകായഗമനിറേക്കനിയ  ശസ്പീ.  പനി.
തനികലെകാതമനസ്റ്റ്  എങ്ങലന  ഇതനിലന  നക്ഷ്യകായസ്പീകേരനിക്കകാന്  കേഴനിയയ?  ഒരു
എയ.എല്.എ.യയ  മനനിയയ  മുന്ഗണനകാപ്പെടനികേയനില്.  അകദ്ദേഹയ  ഇവനിലട  രണസ്റ്റ്
ദേനിനപ്പെത്രങ്ങള  ഉദരനിച്ചു.  ഞകാന്  കകേരള  കേഗൗമുദേനി  ദേനിനപ്പെത്രയ  ഉദരനിക്കകായ.
ഓലെക്കുടനിലെനില്  ജസ്പീവനിക്കുന്ന  നനിര്ദന  കുടുയബതനിനസ്റ്റ്  എ.പനി.എല്.  കേകാര്ഡസ്റ്റ്
ലെഭനിചകപ്പെകാള  ഒരു  തവണകപകാലയ  കറേഷന്കേട  കേകാണകാത  ധനനികേ  കുടുയബതനിനസ്റ്റ്
ദേരനിദ്ര  വനിഭകാഗതനിനുളള  ബനി.പനി.എല്.  കേകാര്ഡസ്റ്റ്  ലെഭനിചതസ്റ്റ്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്
തയകാറേകാക്കനിയവര്ക്കസ്റ്റ്   സയഭവനിച  ഒരു  പനിഴവകായനി  മകാത്രയ  കേണകാല്കപ്പെകാര ;  അതസ്റ്റ്
സനിവനില് സപപ്ലൈസസ്റ്റ് ഡനിപ്പെകാര്ട്ടുലമന്റെനിലണകായ കുഴപ്പെമകാണസ്റ്റ്.  മനനി ഡനിപ്പെകാര്ട്ടുലമന്റെനിലന
അങ്ങലന  നക്ഷ്യകായസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ശരനിയല്ലെ.  കകേരളതനില്  13  ലെകയ  ആളകേളകാണസ്റ്റ്
കറേഷന്   കേകാര്ഡനിലളള  ലതറസ്റ്റ്  സയബനനിച  പരകാതനി   നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
പരനികശകാധനിക്കുന്നനില്ലെ.  കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ് എന്നതസ്റ്റ് ഇന്നസ്റ്റ് ഒരു അടനിസകാനകരഖയകാണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  ഉപകയകാഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  കറേഷനരനിയയ  സകാധനങ്ങളയ  വകാങ്ങകാന്  മകാത്രമല്ലെ,
ചെനികേനിതകാ  സഹകായതനിനുളലപ്പെലട  പലെ  കേകാരക്ഷ്യങ്ങളക്കുയ  കവണനിവരുയ.  മൂന്നകാര്
കമഖലെയനില്  കദേവനികുളയ  തകാലൂക്കനില്  ഇതുവലരയകായനി  കറേഷന്  കേകാര്ഡനിലന
സയബനനിച  ഒരു  നടപടനിയമകായനിടനില്ലെ.  കചെകാദേനിചകപ്പെകാള  അറേനിയകാന്  കേഴനിഞ്ഞതസ്റ്റ്
തമനിഴനില്  അതസ്റ്റ്   അചടനിക്കണലമന്നുളളതുലകേകാണകാലണന്നകാണസ്റ്റ്.  പരകാതനി
ലെഭനിചതുലകേകാണകാണസ്റ്റ്  ഞകാന്  പറേയന്നതസ്റ്റ്;  പലെ  സലെങ്ങളനിലയ  കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്
കേനിട്ടുന്നനില്ലെ; കറേഷന്  കേകാര്ഡനിലലെ  ലതറ്റുകേള  തനിരുത്തുന്നനില്ലെ.   തമനിഴസ്റ്റ്
ഭകാഷയനിലെകാക്കുന്നനിലല്ലെന്ന പരകാതനിയകാണസ്റ്റ് വന്നതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെകാതമന്:  സര്,  കദേവനികുളതസ്റ്റ്  ഇകപ്പെകാള  കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്
വനിതരണയ ലചെയലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്; പഴയ വനിവരമകാണസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് പറേയന്നതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചെന്നനിതലെ:  സര്,  ജനങ്ങളലട  പരകാതനിയകാണസ്റ്റ്  പറേയന്നതസ്റ്റ്.
ഞങ്ങള  പരകാതനികേള  പറേയകണ?  When  injustice  become  slow,  resistance
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become our duty.  ഞങ്ങളലട ഉതരവകാദേനിതസമകാണതസ്റ്റ്.  ഇന്ജസനിസസ്റ്റ് ഉണകായകാല്,
അര്ഹരകായവലര  അതനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഒഴനിവകാക്കനിയകാല്  അതനില്  ഉളലപ്പെടുതണലമന്നസ്റ്റ്
പറേകയണതസ്റ്റ്  ഞങ്ങളലട  ചുമതലെയകല്ലെ?  അങ്ങസ്റ്റ്  പറേഞ  വകാതനില്പ്പെടനി  വനിതരണയ
നടത്തുലമന്നസ്റ്റ്.   അങ്ങസ്റ്റ്  ഒരു  കേകാരക്ഷ്യയ  ശദനിക്കണയ,  കകേകാഴനികക്കകാടസ്റ്റ്  ജനില്ലെയനില്
കഗകാഡഗൗണ്  മുഴുവന്  ആരുലട  കേയനിലെകാണസ്റ്റ്?  സസകേകാരക്ഷ്യ  വക്ഷ്യകനികേലള  മുഴുവന്
മകാറനിലയന്നസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് പറേഞ്ഞകല്ലെകാ.  കകേകാഴനികക്കകാടസ്റ്റ് ജനില്ലെയനില് സസകേകാരക്ഷ്യ വക്ഷ്യകനികേളലട
കേയനിലെകാണസ്റ്റ്  മുഴുവന്  കഗകാഡഗൗണുയ.  സനിവനില്  സപപ്ലൈസസ്റ്റ്  കകേകാര്പ്പെകറേഷന്
അവലരയകാണസ്റ്റ്  ഏല്പ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വസ്തുതകേലള  വസ്തുതകേളകായനി
കേണ്ടുലകേകാണ്ടുകവണയ ബഹുമകാനലപ്പെട മനനി പ്രവര്തനിക്കകാന്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെകാതമന്:  സര്,  സയസകാനലത മുഴുവന്  ലവയര്ഹഗൗസനിയഗസ്റ്റ്
കഗകാഡഗൗണുകേളലമടുത്തു,  കേനിടകാവന്ന  ലസകാപസറനികേളലട  മുഴുവന്  എടുത്തു,
അതുകേഴനിഞയ കഗകാഡഗൗണ് ലെഭനിക്കകാത സലെങ്ങളനിലെകാണസ്റ്റ്  ചെനിലെ  വക്ഷ്യകനികേളകടതസ്റ്റ്
എടുകക്കണനിവന്നതസ്റ്റ്.  അരനി  സയഭരനിക്കകാന്  സലെയ  കവകണ?  സര്ക്കകാരനിനസ്റ്റ്  കവലറേ
കഗകാഡഗൗണനില്ലെ.  അതുലകേകാണ്ടുമകാത്രയ  ചെനിലെ  സലെങ്ങളനില്  സസകേകാരക്ഷ്യ  വക്ഷ്യകനികേളലട
കഗകാഡഗൗണ് എടുകക്കണനിവന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതകാണസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് മനസനിലെകാകക്കണതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചെന്നനിതലെ:  സര്,  അതുതലന്നയകാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളയ  പറേഞ്ഞതസ്റ്റ്.
അങ്ങയലട മറുപടനിയനില്  അതസ്റ്റ് പറേഞ്ഞകാല് മതനിയകായനിരുന്നു.  ഞങ്ങള സസകേകാരക്ഷ്യ
വക്ഷ്യകനികേലള  മുഴുവന് ഒഴനിവകാക്കനിലയന്നകാണസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് പറേഞ്ഞതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെകാതമന്:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ്   മനസനിലെകാകക്കണതസ്റ്റ്,   വകാടകേയ്ക്കസ്റ്റ്
കഗകാഡഗൗണുകേലളടുലതങ്കനിലയ  അതസ്റ്റ്  സര്ക്കകാരനിലന്റെ  കേസഡനിയനിലെകാണസ്റ്റ്.  എന്നകാല്
നനിങ്ങളലട   ഭരണകേകാലെതസ്റ്റ്   അതല്ലെകായനിരുന്നു  അവസ.   നനിങ്ങള  നനിയമയ
നടപ്പെകാക്കകാലത  നസ്പീടനിലക്കകാണ്ടുകപകായതസ്റ്റ്  പഴയ  പ്രവണതതലന്ന  തുടരകാനകായനിരുന്നു.
അതസ്റ്റ് ഞങ്ങള സമ്മതനിചനില്ലെ.  

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചെന്നനിതലെ:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ് ഇക്കകാരക്ഷ്യയ ശദനിക്കണയ.  ഇകപ്പെകാഴുയ
അവര് തലന്നയകാണസ്റ്റ് പലെ സലെങ്ങളനിലയ  വനിതരണയ ലചെയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ശരനിയല്ലെ,
അങ്ങസ്റ്റ്  പരനികശകാധനികക്കണ  കേകാരക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള  നനിയമസഭയനില്
വസ്തുതകാവനിരുദമകായനി പറേയനില്ലെ. ഞകാന് ഉതരവകാദേനിതസകതകാടുകൂടനിയകാണസ്റ്റ് പറേയന്നതസ്റ്റ്.
ഞങ്ങള  ഉതരവകാദേനിതസകതകാടുകൂടനി  ഒരു  കേകാരക്ഷ്യയ  പറേഞ്ഞകാല്  അതസ്റ്റ്
ശരനിയകാകണകാലയന്നസ്റ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനി  പരനികശകാധനിക്കലട.   ഭകക്ഷ്യവകുപ്പെസ്റ്റ്
1,27,000  അനര്ഹലര  കേലണതനി  പുറേതകാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇനനിയയ
മൂന്നരലെകകതകാളയ  അര്ഹരകായവര്  ബനി.പനി.എല്.  ലെനിസനിനസ്റ്റ്  പുറേതകാണസ്റ്റ്.
80  ശതമകാനകതകാളയ  കറേഷന്  കേകാര്ഡുകേള  മകാത്രകമ  ലകേകാടുത്തുതസ്പീര്തനിട്ടുളള.
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അതനില്തലന്ന പരകാതനികേള നനിലെനനില്ക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ഓകരകാ ലനന്മേണനിയനിലയ അതസ്റ്റ്
കേഴനികക്കണവലന്റെ  കപരസ്റ്റ്  കരഖലപ്പെടുതനിയനിട്ടുലണന്നകാണസ്റ്റ്  ഖുര്ആനനില്  പറേയന്നതസ്റ്റ്.
അങ്ങലനയളളവര്ക്കസ്റ്റ്  ഭകക്ഷ്യധകാനക്ഷ്യങ്ങള  നനികഷധനിക്കരുതസ്റ്റ്.  ഇന്നസ്റ്റ്  കകേരളതനില്
ഭകക്ഷ്യധകാനക്ഷ്യങ്ങള  നനികഷധനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭകക്ഷ്യധകാനക്ഷ്യങ്ങള
ലെഭനിക്കുന്നനില്ലെ.  ലപകാതുവനിതരണ സയവനിധകാനമകാലകേ തകേരകാറേനിലെകായനിരനിക്കുന്നു.  കറേഷന്
കേകാര്ഡനിലന  സയബനനിചനിടകതകാളയ  പരകാതനികേള  വക്ഷ്യകാപകേമകാണസ്റ്റ്.  എവനിലട
ലചെന്നകാലയ   ഇതരയ  പരകാതനികേളണസ്റ്റ്.  ഇലതല്ലെകായ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കുറമകാലണന്നകാണസ്റ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനി  പറേയന്നതസ്റ്റ്.   ഇതനിങ്ങലന   എത്രനകാള
പറേഞലകേകാണനിരനിക്കുയ? ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കകാനുളള ഫലെപ്രദേമകായ നടപടനിയണകാകേണ
ലമന്നുളളതകാണസ്റ്റ്  ഇവനിടലത  പ്രശ്നയ.   ഇക്കകാരക്ഷ്യയ  പറേയകമകാള  ഇലതകാന്നുയ
കകേളക്കകാലത  കേഴനിഞ്ഞ   സര്ക്കകാരനിലനയയ  മനനിലയയയ  കുറലപ്പെടുതനിലക്കകാണസ്റ്റ്
എത്രനകാള  ശസ്പീ.  പനി.  തനികലെകാതമനസ്റ്റ്  മുകന്നകാടസ്റ്റ്  കപകാകേകാന്  കേഴനിയയ?  ശസ്പീ.  പനി.
തനികലെകാതമന് അരനി കതടനി   ആനകാ  പ്രകദേശനില് കപകായതുകപകാലലെലയന്ന പശലെനി
തലന്ന  വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അങ്ങലനയകാണസ്റ്റ്  പലെരുയ  പറേഞലകേകാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഒന്നരമകാസയ  മുമസ്റ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പെട  മുഖക്ഷ്യമനനി  അവനിടലത  ലഡപഷ്യൂടനി
മുഖക്ഷ്യമനനിയമകായനി  അരനിയലട  കേകാരക്ഷ്യയ  ചെര്ച  ലചെയ്തതകാണസ്റ്റ്.  മുഖക്ഷ്യമനനികയകാടസ്റ്റ്  അരനി
നല്കേകാലമന്നസ്റ്റ്  പറേയകേയയ  ലചെയ.  എന്തനിനകാണസ്റ്റ്  ഇതനിലനകാലക്ക  ഒന്നര  രണസ്റ്റ്
മകാസയവലര  എടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.   നമ്മുലട  നകാടനില്  കവഗതയനില്  കേകാരക്ഷ്യങ്ങള   ലചെയ്യുകേ
എന്നതകാണസ്റ്റ്  ആവശക്ഷ്യമകായനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  ഭകക്ഷ്യവനിതരണ  രയഗത്തുയ  ലപകാതുവനിതരണ
രയഗത്തുയ  ഗുരുതരമകായ  പ്രശ്നങ്ങളകാണസ്റ്റ്   സയജകാതമകായനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   കറേഷന്
കേകാര്ഡനിലന  സയബനനിച്ചുളള  പരകാതനികേള  ജനങ്ങളലടയനിടയനില്  വക്ഷ്യകാപകേമകാണസ്റ്റ്.
ഓകരകാ   എയ.എല്.എ.യയ  കനരനിടുന്ന  ഏറവയ  വലെനിയ  പ്രശ്നയ  എന്തകാണസ്റ്റ്?
നനികയകാജകേമണ്ഡലെതനില് ലചെന്നകാല്  കറേഷന് കേകാര്ഡുകേള മുന്ഗണനകാ പടനികേയനില്
ഉളലപ്പെടുതണലമന്നുളളതകാണസ്റ്റ് ഏറവയ കൂടുതലെകായനി ലെഭനിക്കുന്ന പരകാതനി.  ഇലതകാന്നുയ
പരകാതനിയലല്ലെന്നുയ  എല്ലെകായ  ശരനിയകാലണന്നുയ  പറേയന്ന  ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനിയലട
നനിലെപകാടസ്റ്റ്   ലതറകാണസ്റ്റ്.   ബഹുമകാനക്ഷ്യനകായ  മനനി  പരനികശകാധനിചസ്റ്റ്  ലതറ്റുകേള
തനിരുത്തുകേയകാണസ്റ്റ് കവണതസ്റ്റ്.  കുറമറ കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ് സയവനിധകാനയ  ഏര്ലപ്പെടുതകാന്
നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുപകേരയ  എല്ലെകായ  ശരനിയകാലണന്നുളള  നനിലെപകാടസ്റ്റ്
ഒരനിക്കലയ അയഗസ്പീകേരനിക്കകാന് കേഴനിയനില്ലെ.   ജനങ്ങലള ബകാധനിക്കുന്ന,  പകാവലപ്പെടവലര
ബകാധനിക്കുന്ന, സകാധകാരണക്കകാലര ബകാധനിക്കുന്ന കേകാരക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്.  മനനിയലട മറുപടനി ഒട്ടുയ
ശരനിയകായനിരുന്നനില്ലെ.   ഈ വനിഷയയ ചെര്ച ലചെയകാത നടപടനിയനില് പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ്
ഞങ്ങള വകാക്കഗൗടസ്റ്റ് ലചെയ്യുകേയകാണസ്റ്റ്.

(സര്ക്കകാര്  നനിലെപകാടനില്  പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  രകമശസ്റ്റ്  ലചെന്നനിതലെയയ
അകദ്ദേഹതനിലന്റെ പകാര്ടനിയനില്ലപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭയനില്നനിന്നസ്റ്റ് പുറേത്തുകപകായനി.)
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കഡകാ  .    എയ  .    ലകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  കകേന  ഭകക്ഷ്യഭദ്രതകാ  നനിയമപ്രകേകാരയ
1,54,00,000  കപര്ക്കകാണസ്റ്റ് സഗൗജനക്ഷ്യ കറേഷനസ്റ്റ് അര്ഹതയളളതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെകാളതലന്ന
5,00,000-ലെധനികേയ   പരകാതനികേളകാണസ്റ്റ്  നനിലെനനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.   മകാത്രമല്ലെ, ഈ
പരകാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കമകാകടകാര്  വകാഹനയ,  കനകാര്ക്ക,
തകദ്ദേശസസയയഭരണയ,  റേവനഷ്യൂ  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേലളയയ  ഉപകയകാഗനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
പറേഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ വകുപ്പുകേലളല്ലെകായ പരനികശകാധനിചസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് കേകാലെതകാണസ്റ്റ്  5,00,000
ആളകേളലട  പരകാതനികേളക്കസ്റ്റ്  പരനിഹകാരമുണകാക്കകാന് സകാധനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?  കനകാര്ക്ക
വനികദേശത്തുളളവരുലട  കേണലക്കടുക്കണയ;  കമകാകടകാര്  വകാഹന  വകുപ്പെസ്റ്റ്  നകാലെസ്റ്റ്
ചെക്രവകാഹനമുളളവരുലട  കേണലക്കടുക്കണയ;  റേവനഷ്യൂ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  കവലറേ  കേകാരക്ഷ്യങ്ങള
കനകാക്കണയ.    ഇവനിലട  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപകാലലെ  അരനിയലട  വനിഷയയ  മകാത്രമല്ലെ,
കേക്ഷ്യകാന്സര്  കരകാഗനികേള,  കേനിടപ്പുകരകാഗനികേള  തുടങ്ങനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  സഗൗജനക്ഷ്യ  ചെനികേനിത
ലെഭനിക്കണലമങ്കനില് കറേഷന് കേകാര്ഡസ്റ്റ് ആവശക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ കപരനില് ആലരങ്കനിലയ
കരകാഗയ അധനികേരനിചസ്റ്റ്  മരനിചസ്റ്റ്  കപകാകുന്നുലണങ്കനില് അതനിലന്റെ ഉതരവകാദേനിതസയ  ഭകക്ഷ്യ
വകുപ്പെനിനകാലണന്നുളളതസ്റ്റ്  മനസനിലെകാക്കണയ.  43,000  ആളകേള  സസയയ  കേകാര്ഡുകേള
സമര്പ്പെനിക്കകാന്കവണനി മുകന്നകാട്ടുവന്നുലവന്നസ്റ്റ് പറേഞ.  ഉകദേക്ഷ്യകാഗസര് മുഴുവന് തകാലൂക്കസ്റ്റ്
സപപ്ലൈ  ഓഫസ്പീസനിനസ്റ്റ്  മുന്നനില്  കേഷ്യൂ  നനില്ക്കുകേയകാണസ്റ്റ്,  അവര്  ലചെയ്ത  ലതറല്ലെ.
മുന്ഗണനകാക്രമയ  തസ്പീരുമകാനനിചതസ്റ്റ്  ആരകാണസ്റ്റ്?  അവര്  ലചെയകാത  ലതറനിനസ്റ്റ്  സപപ്ലൈ
ഓഫസ്പീസനിനസ്റ്റ്  മുന്നനില്  കേഷ്യൂ  നനിന്നസ്റ്റ്  കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്  സറേണര്  ലചെകയണ
അവസയണകാക്കനിയതസ്റ്റ് ആരകാലണന്നുളളതസ്റ്റ് പരനികശകാധനിക്കണയ.  മനനി ശസ്പീ.  ലകേ.
രകാജുവയ  ശസ്പീ.  എയ.  നഗൗഷകാദേസ്റ്റ്  എയ.എല്.എ.യയ  ആവശക്ഷ്യലപ്പെടനിടല്ലെ
മുന്ഗണനകാപടനികേയനില് ഉളലപ്പെടുതനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്. നനിങ്ങള സകാധുക്കളകാലണന്നസ്റ്റ്  വകുപ്പെസ്റ്റ്
തസ്പീരുമകാനനിചതുലകേകാണകാണസ്റ്റ്  സഗൗജനക്ഷ്യമകായനി  ഭകണയ  കേഴനിച്ചുലകേകാളളകാനുളള
തസ്പീരുമകാനയ  എടുതതസ്റ്റ്.  ഇതുകപകാലലെ  പകാവലപ്പെട  ലെകപ്രഭുക്കള,  സകാധുക്കളകായ
കകേകാടസ്പീശസരന്മേകാര്  തുടങ്ങനി  ആലരകാലക്ക  മുന്ഗണനകാ  പടനികേയനില്
ഉളലപ്പെടനിട്ടുലണന്നുളളതനിലനക്കുറേനിചസ്റ്റ്  യകാലതകാരു  ധകാരണയയ  ആര്ക്കുമനില്ലെ.

..(… ബഹളയ)....  കേകാസര്കഗകാഡസ്റ്റ്  ജനില്ലെയനില്  കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്  വനിതരണയ
ആരയഭനിചനിടനില്ലെ.  കേകാരണയ,  കേന്നഡ  ഭകാഷയനില്  അചടനിക്കുന്ന  വനിഷയവമകായനി
ബനലപ്പെടകാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെകാതമന് :  സര്,  കേകാസര്കഗകാഡസ്റ്റ്  ജനില്ലെയനില്  രണസ്റ്റ്
തകാലൂക്കുകേലളകാഴനിചസ്റ്റ് ബകാക്കനിലയല്ലെകാ സലെങ്ങളനിലയ വനിതരണയ ലചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കഡകാ  .    എയ  .    ലകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  കേകാസര്കഗകാഡസ്റ്റ്  എയ.എല്.എ.  ഇക്കകാരക്ഷ്യയ
എകന്നകാടസ്റ്റ്  സൂചെനിപ്പെനിക്കകാന് പറേഞ്ഞതുലകേകാണസ്റ്റ് പറേഞ്ഞതകാണസ്റ്റ്.  ഈ പരകാതനി വന്നതസ്റ്റ്
എന്തുലകേകാണകാലണന്നുളളതസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  പരനികശകാധനിക്കണയ.  അതുലകേകാണസ്റ്റ്  ഇതരയ
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കേകാരക്ഷ്യങ്ങള സഭകാനടപടനികേള നനിര്തനിവചസ്റ്റ് ചെര്ച ലചെയ്യുകേയകാലണങ്കനില് ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കേകാനുണസ്റ്റ്. രണകാഴ്ചലകേകാകണകാ  ഒരു  മകാസതനിനുളളനികലെകാ
തസ്പീര്ക്കുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശയ ഞങ്ങളലട കേയനിലണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെകാതമന് :  സര്,  സര്ക്കകാര്  ഉകദേക്ഷ്യകാഗസര്  ശമളയ
വകാങ്ങനിക്കകാന് ബുദനിമുട്ടുന്നുലണന്നസ്റ്റ് പറേഞ്ഞകല്ലെകാ. അവര് സസയയ പൂരനിപ്പെനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയ
കഫകാറേതനിലലെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അനുസരനിചകാണസ്റ്റ്  മുന്ഗണനകാ  പടനികേയനില്  വന്നതസ്റ്റ്.
സര്ക്കകാര്  ഉകദേക്ഷ്യകാഗസര്  തങ്ങളലട  വരുമകാനയ  ഇത്രയലണന്നുളള  വസ്തുത
മറേച്ചുവച്ചുലകേകാണസ്റ്റ് കഫകാറേയ പൂരനിപ്പെനിച്ചുലകേകാടുതതുലകേകാണകാണസ്റ്റ് മുന്ഗണനകാ പടനികേയനില്
ഉളലപ്പെടതസ്റ്റ്.  അതകാണസ്റ്റ് അവര്  തനിരുകതണതസ്റ്റ്.  

കഡകാ  .    എയ  .    ലകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  ഇതസ്റ്റ്  പരനികശകാധനിക്കുന്ന  സമയതസ്റ്റ്
വരുമകാനവമകായനി  തകാരതമക്ഷ്യയ  ലചെയകേഴനിഞ്ഞകാല്  കൃതക്ഷ്യമകായനി  ഇവലര  ആദേക്ഷ്യകമ
പുറേതകാക്കകാമകായനിരുന്നു.  പലെ  കേകാരക്ഷ്യങ്ങളയ  ചെര്ച  ലചെയ്യുകേയകാലണങ്കനില്  ഇതസ്റ്റ്
കവഗതനിലെകാക്കകാനുളള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കകേളകക്കലണന്ന
അവസയനില്,  ചെര്ച  കവലണന്നുപറേഞ്ഞ  സകാഹചെരക്ഷ്യതനില്  ഞകാനുയ  എലന്റെ
കേകനിയയ ഇറേങ്ങനികപ്പെകാകുന്നു.

(സര്ക്കകാര്  നനിലെപകാടനില്  പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ്  കഡകാ.  എയ.  ലകേ.  മുനസ്പീറുയ
അകദ്ദേഹതനിലന്റെ  പകാര്ടനിയനില്ലപ്പെട  അയഗങ്ങളയ  ശസ്പീ.  അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബുയ
സഭയനില്നനിന്നസ്റ്റ് പുറേത്തുകപകായനി.)

ശസ്പീ  .    കമകാന്സസ്റ്റ്  കജകാസഫസ്റ്റ് :  സര്,  നമ്മുലട  സയസകാനലത  ഏറവയ
ഗുരുതരമകായ പ്രശ്നലത രകാഷസ്പീയ തര്ക്കമകായനി  ലകേകാണ്ടുകപകാകുന്ന നനിലെയനികലെയ്ക്കകാണസ്റ്റ്
ഇവനിടലത  ചെര്ചകേലള  ലപകാതുലവ  കേകാണകാന്  കേഴനിയന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഏറവയ
നനിര്ഭകാഗക്ഷ്യകേരമകാലണന്നസ്റ്റ്  പറേയകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ഈ  പ്രശ്നലത
വസ്തുതകാപരമകായനി വനിലെയനിരുതകാന്  സര്ക്കകാര് തയകാറേകാകകേണതുണസ്റ്റ്.   പ്രതനിപക-
ഭരണകേകനി  തര്ക്കമകായയ  കേഴനിഞ്ഞ   സര്ക്കകാര്  -  ഇകപ്പെകാഴലത   സര്ക്കകാലരന്ന
നനിലെയനിലയ  ഈ  വനിഷയയ  കപകാകുകമകാള  ജനങ്ങള  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന
സങ്കസ്പീര്ണമകായ ബുദനിമുടസ്റ്റ്  വസ്തുതകാപരമകായനി  സര്ക്കകാരുയ ബഹുമകാനലപ്പെട മനനിയയ
കേകാകണണതകായണസ്റ്റ്. എലന്റെ വസ്പീടനിലന്റെ ലതകാടടുതസ്റ്റ് ലെകയവസ്പീടനില് തകാമസനിക്കുന്ന രണസ്റ്റ്
കുടുയബങ്ങളണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ ദേനിവസയ വസ്പീടനില് ആളകേലള കേകാണുന്ന സമയതസ്റ്റ് അവര്
വലെനിയ  വനിഷമകതകാലട  എലന്റെയടുതസ്റ്റ്  വരനികേയണകായനി.  ആ  രണസ്റ്റ്  കുടുയബങ്ങളയ
എ.പനി.എല്.  വനിഭകാഗതനില് ഉളലപ്പെടനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ലെകയവസ്പീടനില് തകാമസനിക്കുന്ന
കുടുയബങ്ങളലട  കേകാര്ഡനില്വലര  പനിശകേസ്റ്റ്  വന്നനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  മനനിയലട
കുറമകാലണകന്നകാ സര്ക്കകാരനിലന്റെ വസ്പീഴ്ചയകാലണകന്നകാ പറേയന്നതനില് കേകാരക്ഷ്യമനില്ലെ.  ഏതസ്റ്റ്
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ഗവണ്ലമന്റെകാലണങ്കനിലയ ഇലതല്ലെകായ  സയഭവനിക്കകാലമന്നുളളതസ്റ്റ്  വസ്തുതയകാണസ്റ്റ്.
അതുലകേകാണസ്റ്റ്  പരസരയ  കുറകാകരകാപണങ്ങള  നടത്തുന്നതനിലപരനി  പ്രശ്നതനിനസ്റ്റ്
പരനിഹകാരമുണകാക്കുകേയകാണസ്റ്റ്  കവണതസ്റ്റ്. പതനികനഴസ്റ്റ്  ലെകകതകാളയ  അകപക
ലെഭനിച്ചുലവന്ന  കേകാരക്ഷ്യയ  ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനി  ഇവനിലട  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണകായനി.
പരകാതനികേള  പരനിഹരനിക്കകാന്  നലല്ലെകാരു  ഇടലപടല്  സര്ക്കകാര്  ആദേക്ഷ്യയ
നടതനിയതകാണസ്റ്റ്;  അതനിനസ്റ്റ്  ഫലെമുണകായനിലല്ലെന്നകാണസ്റ്റ്  ഞകാന്  പറേയന്നതസ്റ്റ്.
കകേരളതനിലലെ  വനിവനിധ  പഞകായത്തുകേളനിലയ  മുനനിസനിപ്പെകാലെനിറനികേളനിലയ
ലെകക്കണക്കനിനകാളകേള അകപക  നല്കേനിയതനിലന്റെ ഫലെമകായനി ഹനിയറേനിയഗസ്റ്റ് നടതനി.
ഹനിയറേനിയഗസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്  ലെഭനിക്കുകമകാള  തങ്ങളലട  കേകാരക്ഷ്യതനില്  മകാറയ
വരുലമന്നകാണസ്റ്റ്  പകാവലപ്പെട  ജനങ്ങള  പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വരുമകാനയ  കൂടനിവചതസ്റ്റ്
കുറേയലമന്നുയ എ.പനി.എല്. എന്നസ്റ്റ് ലതറകായനി കരഖലപ്പെടുതനിയതസ്റ്റ് ബനി.പനി.എല്.ആയനി
മകാറുലമന്നുയ  ജനങ്ങള  പ്രതസ്പീകനിച്ചുലവങ്കനിലയ  കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്   ലെഭനിചകപ്പെകാള
മകാറലമകാന്നുയ  സയഭവനിചനിടനില്ലെ.  ഭൂരനിപകയ  കപരുലടയയ  കറേഷന്  കേകാര്ഡുകേളനില്
പഴയതുകപകാലലെ  എ.പനി.എല്.  എന്നുതലന്നയകാണസ്റ്റ്  കരഖലപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
വരുമകാനയ  കൂടനിവചലതല്ലെകായ  അതുകപകാലലെ  നനില്ക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.    ഇന്നയനിന്ന
കേകാരണങ്ങളകാല് തകാങ്കള എ.പനി.എല്.  വനിഭകാഗതനില് തലന്നയകാലണന്നുയ തകാങ്കളലട
വരുമകാനയ  കുറേകയണ   കേകാരക്ഷ്യമനിലല്ലെന്നുമുള്ള   മറുപടനി ലകേകാടുതനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.
ഇക്കകാരക്ഷ്യയ അങ്ങസ്റ്റ് പരനികശകാധനിക്കണയ. ഇനനി വരുന്ന അഞവര്ഷക്കകാലെകതക്കസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ്
അനുഭവനിച്ചുലകേകാളളണലമന്ന  നനിലെയനികലെക്കസ്റ്റ്  സനിവനില്  സപപ്ലൈസസ്റ്റ്  വകുപ്പെനിലലെ
ഉകദേക്ഷ്യകാഗസര് അവരുലട കജകാലെനി തസ്പീര്ക്കകാന് കവണനിയളള നനിലെപകാടസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നു
എന്നുള്ള വനിവരയ  ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനിയയ   സര്ക്കകാരുയ  മനസനിലെകാകക്കണതുണസ്റ്റ്.
രകാഷസ്പീയ  തര്ക്കതനിനപ്പുറേതസ്റ്റ്  ഈ  വനിഷയലത  കേകാണണലമന്നസ്റ്റ്  പറേഞ്ഞതസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കലപ്പെടുന്നതനിനുകവണനിയകാണസ്റ്റ്.  രകാഷസ്പീയ  തര്ക്കമകാലണന്നസ്റ്റ്  പറേഞ്ഞസ്റ്റ്
ഉകപകനിക്കകാനുളള  വനിഷയമല്ലെകാലയന്നുളളതസ്റ്റ്  അങ്ങയലട  ശദയനില്ലപ്പെടുത്തുകേയകാണസ്റ്റ്.
അഞവര്ഷകതയ്ക്കസ്റ്റ്  വരുമകാനയ  ഉളലപ്പെലടയളള  മലറല്ലെകാ  കേകാരക്ഷ്യതനിലയ  കറേഷന്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്
അടനിസകാന കരഖയകാലണന്നസ്റ്റ് നമുലക്കല്ലെകാവര്ക്കുയ അറേനിയകായ.  ഇതനിങ്ങലന ആശങ്കകയകാലട
കേകാണുന്നവര്,  കേളകക്ട്രേറ്റുകേളനിലയ സനിവനില് സപപ്ലൈസസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസകേളനിലയ അകപകയമകായനി
ലചെല്ലുകമകാള  ഉകദേക്ഷ്യകാഗസര്  പറേയന്നതസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  ഈ  അകപകകേള  വകാങ്ങനിവയ്ക്കകായ,
പലക,  ഇതസ്റ്റ്  മകാറനിക്കനിട്ടുലമന്നുളള  കേകാരക്ഷ്യതനില്  ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉറേപ്പെനില്ലെകാലയന്നകാണസ്റ്റ്.
ഇക്കകാരക്ഷ്യതനില്  സര്ക്കകാര് ഉറേപ്പെസ്റ്റ്   നല്കേണയ.  സമയബനനിതമകായനി പരകാതനികേള
പരനിഹരനിക്കകാനുളള  സയവനിധകാനമുണകാകേണയ.  അതനിനുകവണനി   സയവനിധകാനയ
ഏര്ലപ്പെടുതണയ.  എല്ലെകാ  ജനില്ലെകേളനിലയ  തകാലൂക്കുകേളനിലയ  പരകാതനികേള  കനരനിടസ്റ്റ്
കകേളക്കകാന്, പരനികശകാധനിക്കകാന്,  പരനിഹകാരയ കേകാണകാന്, വക്ഷ്യവസകാപനിതമകായ മകാര്ഗ്ഗയ
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കേലണത്തുകേലയന്നതസ്റ്റ്  ജനകാധനിപതക്ഷ്യതനില്   സര്ക്കകാര്  ലചെകയണ  കേകാരക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്;
അതനികലെക്കസ്റ്റ്  വന്നനിടനില്ലെ.  അങ്ങസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ലചെകയണതകായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിലൂലട  പ്രശ്നയ
പരനിഹരനിക്കകാന്  കേഴനിയന്ന  സകാഹചെരക്ഷ്യമുണകാകേണയ.  ജനങ്ങളലട  ആശങ്കകേള
പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  തൃപനികേരമകായ  പരനിഹകാരമുണകാക്കനി  കറേഷന്  കേകാര്ഡുകേളനില്  വന്ന
അപകാകേതകേള   പരനിഹരനിക്കുകേലയന്നതകാണസ്റ്റ്  സര്ക്കകാര്  ലചെകയണ  കേകാരക്ഷ്യയ.
അക്കകാരക്ഷ്യതനില്  സര്ക്കകാര്  അവധകാനതകയകാലട,  ആതകാര്തതകയകാലട
പരനികശകാധനയ്ക്കസ്റ്റ് തയകാറേകാകേകാനുയ നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിക്കകാനുയ ഇന്നലത അടനിയന്തര
പ്രകമയതനിലന്റെ അടനിസകാനതനില് മുകന്നകാട്ടു  വകരണതകായനിരുന്നു.  അക്കകാരക്ഷ്യതനില്
സമയയ  പവകേകാലത നടപടനിലയടുക്കണലമന്നസ്റ്റ്   അഭക്ഷ്യര്തനിചനിട്ടുയ  അതനിനസ്റ്റ്
തയകാറേകാകേകാതതനില്  പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ്  കകേരളകാ  കകേകാണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  അയഗങ്ങള  ഈ
വകാക്കഗൗടനില് പലങ്കടുക്കുന്നു.

(സര്ക്കകാര്  നനിലെപകാടനില്  പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  കമകാന്സസ്റ്റ്  കജകാസഫയ
അകദ്ദേഹതനിലന്റെ  പകാര്ടനിയനില്ലപ്പെട  അയഗങ്ങളയ  സഭയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  പുറേത്തുകപകായനി.
സഭവനിടസ്റ്റ് പുറേത്തുകപകായ അയഗങ്ങള അല്പ്പെസമയതനിനുകശഷയ സഭയനില് തനിരനിലകേ
പ്രകവശനിച്ചു.)

III ശദ കണനിക്കല് 

(1) തസ്പീരകദേശ പരനിപകാലെന വനിജകാപനതനിലലെ നനിയനണങ്ങള

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷയസസ്പീര്: സര്,  എതകാണസ്റ്റ് 580 കേനികലെകാമസ്പീറര് പദേര്ഘക്ഷ്യവയ 9
ജനില്ലെകേളനില്  പരന്നുകേനിടക്കുന്നതുമകാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിലന്റെ  തസ്പീരകദേശയ.   ഈ  തസ്പീരകദേശ
കമഖലെയനില് അധനിവസനിക്കുന്ന Fishermen Community ഇന്നസ്റ്റ് വലെനിയ പ്രതനിസനനി
കനരനിട്ടുലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ഏതകാണസ്റ്റ്  പതനിലനകാന്നസ്റ്റ്  ലെകകതകാളയ
മതക്ഷ്യലതകാഴനിലെകാളനികേളണസ്റ്റ്.   ഈ മതക്ഷ്യലതകാഴനിലെകാളനികേലള  തസ്പീരകദേശത്തുനനിന്നസ്റ്റ് മകാറനി
തകാമസനിപ്പെനിക്കുകേ എന്നതസ്റ്റ് വളലര ശമകേരമകായ ദേഗൗതക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്.  പകക ഇന്നസ്റ്റ് അവരുലട
ആവകാസവക്ഷ്യവസ വലെനിയ പ്രതനിസനനി കനരനിട്ടുലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്. 1991-ല്  CRZ
(Coastal Regulation Zone) വനിജകാപനയ അനുസരനിചസ്റ്റ് മതക്ഷ്യലതകാഴനിലെകാളനി സമൂഹയ,
കഗകാത്രസമൂഹയ എന്നനിവരുലട തകാമസതനിനകായള്ള സഗൗകേരക്ഷ്യങ്ങള അനുവദേനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്
പറേഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വകാണനിജക്ഷ്യ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കകായള്ള  ഉപകയകാഗതനിനലല്ലെന്നു  പറേഞ്ഞസ്റ്റ്
അതനിനസ്റ്റ് ചെനിലെ  കകകാസകേള വചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  പകക മതക്ഷ്യലതകാഴനിലെകാളനികേളക്കസ്റ്റ് ഉളലപ്പെലട
അവനിലട  വസ്പീടസ്റ്റ്  വയ്ക്കകാന്  സകാധനിക്കകാത  ഒരു  പശ്ചകാതലെമകാണസ്റ്റ്  ഇന്നുള്ളതസ്റ്റ്.   പലെ
കേകാരണങ്ങളലകേകാണ്ടുയ അവനിലട ഗൃഹനനിര്മ്മകാണയ ഉളലപ്പെലട തടസലപ്പെടുന്ന കേകാഴ്ചയകാണസ്റ്റ്
കേണ്ടുലകേകാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  തലെകശ്ശേരനി  ഒരു തസ്പീരകദേശ നനികയകാജകേമണ്ഡലെമകാണസ്റ്റ്.  അവനിലട
മതക്ഷ്യലതകാഴനിലെകാളനികേളക്കസ്റ്റ് മകാത്രമല്ലെ  തസ്പീരകദേശവമകായനി ബനലപ്പെടസ്റ്റ് കേനിടക്കുന്ന
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പ്രകദേശങ്ങളനിലലെ  പലെ  ആളകേളക്കുയ  വസ്പീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മനിക്കകാന്  സകാധനിക്കകാത  ഒരു
പശ്ചകാതലെമകാണസ്റ്റ്  രൂപലപ്പെട്ടുലകേകാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  വലെനിയ  രസ്പീതനിയനിലള്ള
പ്രതനിസനനി  രൂപലപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലനക്കുറേനിചസ്റ്റ്  പഠനയ
നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കഡകാ.  പശകലെഷസ്റ്റ് നകായനികേസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിലയ ചുമതലെലപ്പെടുതനിയനിരുന്നു.
കറേകാഡുകേളയ  ലമകമ്മകാറേനിയലകേളയ  ലമകാണുലമനകേളയ  നനിര്മ്മനിക്കകാന്  ഇളവസ്റ്റ്
അനുവദേനിക്കകാലമന്നസ്റ്റ്  കഡകാ.  പശകലെഷസ്റ്റ്  നകായനികേസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി  വളലര  കൃതക്ഷ്യമകായനി
പറേയന്നുണസ്റ്റ്.  പകക എന്തുലകേകാകണകാ ഇതുവലര അതസ്റ്റ് നടപ്പെനിലെകാക്കലപ്പെടനിടനില്ലെ.  

ഇകപ്പെകാള  ഞങ്ങളലട  മണ്ഡലെങ്ങളനിലലെല്ലെകായ  നനിരവധനി  ആളകേള  ഇതുമകായനി
ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  വലെനിയ  പ്രതനിസനനി  കനരനിട്ടുലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  കകേവലെയ
തലെകശ്ശേരനിയനില്  മകാത്രമല്ലെ  തസ്പീരകദേശമുള്ള  എല്ലെകാ  മണ്ഡലെങ്ങളനികലെയയ  ജനങ്ങള
കനരനിടുന്ന ഏറവയ പ്രധകാനലപ്പെട വനിഷയമകായനി ഇതസ്റ്റ് മകാറുകേയകാണസ്റ്റ്.   ഗൃഹനനിര്മ്മകാണയ
തടസലപ്പെടുന്നു,   ഏലതങ്കനിലയ  കേചവടയ  ലചെയ്യുന്നവര്  അവരുലട പസ്പീടനികേ
പുനര്നനിര്മ്മനിക്കകാന് ശമനിക്കുകമകാള അതസ്റ്റ്  തടയകാനുള്ള ശമയ നടത്തുന്നു, നമരുള്ള
ബനില്ഡനിയഗുതലന്ന റേസ്പീ-കേണ്സ്ട്രകസ്റ്റ്  ലചെയകാന് ശമനിചകാല് അതനിനുകപകാലയ  അനുമതനി
ലെഭനിക്കകാത  സകാഹചെരക്ഷ്യമകാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതരയ  അകപകകേലളല്ലെകായ  CRZ-ലന്റെ
തനിരുവനന്തപുരലത ഓഫസ്പീസനികലെക്കകാണസ്റ്റ് കപകാകുന്നതസ്റ്റ്.  അവനികടക്കസ്റ്റ് ഒരു റേനികേസസസ്റ്റ്
കപകായകാല് മകാസങ്ങകളകാളയ അതവനിലട ലപന്ഡനിയഗനിലെകായനിരനിക്കുയ. ഒരു പകാവലപ്പെടവന്
5  ലസന്റെസ്റ്റ്  ഭൂമനിയനില്  വസ്പീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മനിക്കകാനകായനി  മുനനിസനിപ്പെകാലെനിറനികയകയകാ
പഞകായതനികനകയകാ സമസ്പീപനിക്കുകമകാള അവനുയ ഈ പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയകാണസ്റ്റ്.
നമ്മള മനസനിലെകാകക്കണതസ്റ്റ്,  mightiest   ആയ ആളകേളക്കസ്റ്റ് പലെ മകാര്ഗ്ഗങ്ങളണസ്റ്റ്;
അവര്  പലെ  രസ്പീതനിയനിലയ  നനിര്മ്മകാണയ  നടത്തുന്നുണസ്റ്റ്.  പകക  ഇതനില്
അരഞകപകാകുന്ന വനിഭകാഗയ പകാവലപ്പെടവര് തലന്നയകാണസ്റ്റ്.  അവര്ക്കസ്റ്റ് ഒരു തരതനിലയ
മുകന്നകാട്ടുകപകാകേകാന്  സകാധനിക്കകാതവനിധതനില്  അവരുലട  ഫയലകേള
തനിരുവനന്തപുരകതയ്ക്കസ്റ്റ്  റേഫര്  ലചെയ്യുന്നു.   അവനിലട   അതസ്റ്റ്  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നു.
പതനിനകായനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  ഫയലകേള  തനിരുവനന്തപുരതസ്റ്റ്  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നു
എന്നകാണസ്റ്റ്  ഞകാന്  മനസനിലെകാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  ഭകാഗമകായനി  പലെകപ്പെകാഴുയ
നനിര്മ്മകാണപ്രവര്തനയ  നടതകാലത  ജനങ്ങള  വലെനിയ  ബുദനിമുടസ്റ്റ്  അനുഭവനിച്ചു
ലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.   ഈ സഭയ്ക്കസ്റ്റ്  പരനിമനിതനികേളലണന്നസ്റ്റ്  അറേനിയകായ.   കേകാരണയ
കകേകാസല്  ലറേഗുകലെഷന്സസ്റ്റ്  കസകാണുമകായനി  ബനലപ്പെട  നനിയമനനിര്മ്മകാണങ്ങള
നടത്തുന്നതസ്റ്റ് കകേന  സര്ക്കകാരകാണസ്റ്റ്.  പകക നമുക്കസ്റ്റ് കകേന  സര്ക്കകാരനില് സമ്മര്ദ്ദേയ
ലചെലതകായ.  കേകാരണയ  കകേരളയ  ഒരു  terrain  ആണസ്റ്റ്,  ഒറ  വരയകാണസ്റ്റ്.   മറസ്റ്റ്
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പ്രകദേശങ്ങളകപകാലലെ ജനങ്ങലള മകാറനി  പകാര്പ്പെനിക്കകാനകാവശക്ഷ്യമകായ  സഗൗകേരക്ഷ്യമനില്ലെകാത
സലെമകാണസ്റ്റ്.   പകക ഇതനിലനകാരു  പരനിഹകാരമുണകാക്കകാന് എയ.പനി.-മകാലരലക്കകാണസ്റ്റ്
കകേനതനില്  സമ്മര്ദ്ദേയ  ലചെലതകാന്  സകാധനിക്കുകമകാ?   സയസകാന  സര്ക്കകാരനിലന്റെ
പരനിമനിതമകായ  അധനികേകാരയ  ഉപകയകാഗനിചസ്റ്റ്  ഇതനിലനന്തസ്റ്റ്  പരനിഹകാരമുണകാക്കകാന്
സകാധനിക്കുയ?   കകേകാസല്   ലറേഗുകലെഷന്  കസകാണുമകായനി  ബനലപ്പെട  കേമ്മനിറനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന  സമസ്പീപനതനിലന്റെ  ഭകാഗമകായനി  പലെകപ്പെകാഴുയ  ഫയലകേള
ലകേടനിക്കനിടക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ഇന്നലത  കചെകാകദേക്ഷ്യകാതരകവളയനിലലെ  ആദേക്ഷ്യലത  കചെകാദേക്ഷ്യയ
തലന്ന  'പലെഫസ്റ്റ്'  എന്ന  പകാര്പ്പെനിട  പദതനിലയക്കുറേനിചകായനിരുന്നു.  സര്ക്കകാര്തലന്ന
ഒരകാളകപകാലയ  വസ്പീടനില്ലെകാതവരകായനി  ഉണകാകേകാന്  പകാടനിലല്ലെന്ന  ജകാഗ്രതകയകാലട
മുകന്നകാട്ടുകപകാകുന്ന  പശ്ചകാതലെതനില്  ഇതരയ  സകാഹചെരക്ഷ്യങ്ങലള  മറേനികേടക്കകാന്
എങ്ങലന  സകാധനിക്കുയ?   തസ്പീരകദേശ  കമഖലെ  കനരനിടുന്ന  ഏറവയ  പ്രധകാനലപ്പെട
വനിഷയമകായനി ഇതസ്റ്റ് മകാറേനിലക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ഈ പശ്ചകാതലെതനില് കകേകാസല്
ലറേഗുകലെഷന്  കസകാണനിലന്റെ  പരനിമനിതനികേളക്കസ്റ്റ്  പരനിഹകാരമുണകാക്കകാന്  എന്തകാണസ്റ്റ്
മകാര്ഗ്ഗയ?  CRZ-ലന്റെ നനിയമങ്ങള കനരലതതലന്നയണസ്റ്റ്.   സയസകാന സര്ക്കകാരനിലന്റെ
പരനിധനിക്കകേതസ്റ്റ്  നനിന്നുലകേകാണ്ടുയ  മതക്ഷ്യലതകാഴനിലെകാളനികേളലട  ആവകാസവക്ഷ്യവസ
സയരകനിച്ചുലകേകാണ്ടുയ  ഇതരയ  പകാവലപ്പെട  ജനങ്ങളലട  അകപകകേളക്കസ്റ്റ്  തസ്പീര്പ്പെസ്റ്റ്
കേല്പ്പെനിക്കകാന്  എങ്ങലനയകാണസ്റ്റ്  സകാധനിക്കുകേ;  സയസകാന  സര്ക്കകാരനിലന്റെ
ഭകാഗത്തുനനിന്നസ്റ്റ്   ഇതനില്  ഇടലപടല്  നടതകാന്  സകാധനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  എങ്ങലനയകാണസ്റ്റ്
തുടങ്ങനിയ  കേകാരക്ഷ്യങ്ങളകാണസ്റ്റ്  ഈ  ശദകണനിക്കലെനിലൂലട  ഞകാന്  സര്ക്കകാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപ്പെടുത്തുന്നതസ്റ്റ്.  അടനിയന്തര പ്രകാധകാനക്ഷ്യകതകാടുകൂടനി  സയസകാന സര്ക്കകാര്
ഇതനിലന  പരനിഗണനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  ഞകാന്  അഭക്ഷ്യര്തനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.   കേകാരണയ  ഇതസ്റ്റ്
ധകാരകാളയ  പകാവലപ്പെട  ജനങ്ങലള  ബകാധനിക്കുന്ന  വനിഷയമകാലണന്നകാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്
സൂചെനിപ്പെനിക്കകാനുള്ളതസ്റ്റ്.  

മുഖക്ഷ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറേകായനി  വനിജയന്  )  :  സര്,  1986-ലലെ  പരനിസനിതനി
സയരകണ  നനിയമതനിലലെ  വക്ഷ്യവസകേള  പ്രകേകാരയ  19-2-1991  മുതല്
പ്രകാബലെക്ഷ്യതനില്  വന്ന  CRZ  ലറേഗുകലെഷന്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  ഇന്തക്ഷ്യലയകാടകാലകേയള്ള
കേടല്തസ്പീരങ്ങള,  അതനികനകാടനുബനനിച്ചുള്ള  കേകായലകേള,  തടകാകേങ്ങള,  നദേനികേള
മുതലെകായവയലട നനിശ്ചനിത പരനിധനി തസ്പീരകദേശ സയരകണ കമഖലെയകായനി പ്രഖക്ഷ്യകാപനിചസ്റ്റ്
സയരകനിച്ചുവരനികേയകാണസ്റ്റ്.  മതക്ഷ്യലതകാഴനിലെകാളനികേളലട  സയരകണവയ  അവര്
ആശയനിക്കുന്ന  കമഖലെകേളനിലലെ അനക്ഷ്യകായമകായ കേടന്നുകേയറവയ അനനിയനനിതമകായ
വനികേസനവയ തടഞ്ഞസ്റ്റ് പരനിസനിതനി സയരകനിക്കുകേ എന്നുള്ളതസ്റ്റ് CRZ ലറേഗുകലെഷലന്റെ
പ്രഖക്ഷ്യകാപനിത ലെകക്ഷ്യങ്ങളനിലലെകാന്നകാണസ്റ്റ്.  ഈ ചെടങ്ങളക്കുള്ളനില് മതക്ഷ്യലതകാഴനിലെകാളനി
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കുടുയബങ്ങളലട  പകാര്പ്പെനിട  പ്രശ്നങ്ങളളലപ്പെലടയള്ള  പരകാതനികേളള്ളതനിനകാല്  അതസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തസ്പീരകമഖലെകേളനിലലെ  CRZ  ചെടങ്ങളനില്  ഇളവസ്റ്റ്
അനുവദേനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  സര്ക്കകാര്  പലെവടയ  ആവശക്ഷ്യലപ്പെടതനിലന്റെ  അടനിസകാനതനില്
കകേരളതനിലന്റെ  ആവശക്ഷ്യങ്ങള  പരനികശകാധനിക്കകാന്  കഡകാ.  പശകലെഷസ്റ്റ്  നകായനികേസ്റ്റ്
സമനിതനിലയ  കകേന  സര്ക്കകാര്  നനികയകാഗനിക്കുകേയയ  പ്രസ്തുത  സമനിതനി  കകേരളതനില്
വന്നസ്റ്റ് ബനലപ്പെടവരുമകായനി  ചെര്ചകേള നടതനി കകേന സര്ക്കകാരനികലെക്കസ്റ്റ്  റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പ്പെനിക്കുകേയയ  ലചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ  റേനികപ്പെകാര്ടനിലന്റെ  തുടര്  നടപടനിയകായനി  CRZ
വനിജകാപനതനിനസ്റ്റ്  കഭദേഗതനി  വരുതകാന്  കകേന  സര്ക്കകാര്  നടപടനികേള
പകേലക്കകാള്ളുലമന്നകാണസ്റ്റ് പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  

തസ്പീരകദേശ  കമഖലെയനിലള്ള  വസ്പീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മകാണവമകായനി  ബനലപ്പെട്ടുയ  നനിര്മ്മനിച
വസ്പീടനില്  തകാമസനിക്കുന്ന  പ്രശ്നവമടക്കമുള്ള  കേകാരക്ഷ്യങ്ങള  സര്ക്കകാരനിലന്റെ
ശദയനിലള്ളതകാണസ്റ്റ്.  ഇക്കകാരക്ഷ്യതനില്  അനുഭകാവപൂര്വ്വമകായ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണലമന്നകാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എങ്ങലന തകാമസസഗൗകേരക്ഷ്യയ ഒരുക്കകാന്
കേഴനിയലമന്നുള്ള  കേകാരക്ഷ്യയ  സര്ക്കകാര്  ആകലെകാചെനിക്കുന്നതകാണസ്റ്റ്.   അകതകാലടകാപ്പെയ
തനിരുവനന്തപുരയ  ഓഫസ്പീസനില്  വരുന്ന  ഫയലകേളലട  കേകാലെതകാമസതനിലന്റെ  പ്രശ്നയ
ഇവനിലട ചൂണനിക്കകാണനിക്കുകേയണകായനി.  ഇതരയ കേകാരക്ഷ്യങ്ങളനില് സമയബനനിതമകായനി
തസ്പീരുമകാനയ  എടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമയ   പകാലെനിക്കകാന്  ശദനിക്കുന്നതകാണസ്റ്റ്.
മതക്ഷ്യലതകാഴനിലെകാളനികേളലട  നക്ഷ്യകായമകായ  അവകേകാശങ്ങള  സയരകനിക്കതക്ക
രസ്പീതനിയനില്   ആവശക്ഷ്യമകായ  മകാറങ്ങള  ഇക്കകാരക്ഷ്യതനിലലെല്ലെകായ  വരുതണലമന്നതകാണസ്റ്റ്
സര്ക്കകാരനിലന്റെ നനിലെപകാടസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷയസസ്പീര്:  സര്,   തലെകശ്ശേരനിയനില് ഞങ്ങള ജനകേസ്പീയമകായനി
തുടങ്ങനിയ ഒരു സയരയഭമകായനിരുന്നു  'അമ്മയയ കുഞയ ആശുപത്രനി'.  ഇതനിനുകവണനി
ഏതകാണസ്റ്റ്  ഒരു  കകേകാടനിയനില്പ്പെരയ  രൂപ  ജനങ്ങളനില്നനിന്നകാണസ്റ്റ്  സസരൂപനിചതസ്റ്റ്.  ആ
ഫണസ്റ്റ് സസരൂപനിചസ്റ്റ്   കേലണതനിയ സലെയ  CRZ-1 (1) പരനിധനിയനില് വരുന്നതകാണസ്റ്റ്.
അതനിനകാല്  സയസകാനലത   CRZ  ലറേഗുകലെഷന്  കേമ്മനിറനിക്കസ്റ്റ്  അയഗസ്പീകേകാരയ
നല്കേകാന്  സകാധനിക്കുന്നതലല്ലെന്നകാണസ്റ്റ്  ഞകാന്  മനസനിലെകാക്കുന്നതസ്റ്റ്.   പകക  MoEF
(Ministry  of  Environment  and  Forests)  ആണസ്റ്റ് അയഗസ്പീകേകാരയ  നല്കകേണതസ്റ്റ്.
MoEF-കലെയ്ക്കസ്റ്റ് ഇവനിലടനനിന്നുയ  ശനിപകാര്ശ ലചെകയണ സകാഹചെരക്ഷ്യമകാണുള്ളതസ്റ്റ്.  പകക
ആ  ഫയല്കപകാലയ  ഇതുവലരയകായനി  MoEF-കലെക്കസ്റ്റ്  അയയ്ക്കകാന്  CRZ-ലന്റെ
തനിരുവനന്തപുരലത  ആസകാനത്തുള്ളവര് തയകാറേകാകുന്നനിലല്ലെന്ന കേകാരക്ഷ്യയകൂടനി ഞകാന്
ബഹുമകാനലപ്പെട മുഖക്ഷ്യമനനിയലട ശദയനില്ലപ്പെടുത്തുകേയകാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പനിണറേകായനി  വനിജയന്:  സര്,  സയസകാന സര്ക്കകാര് തസ്പീരുമകാനനികക്കണ
കേകാരക്ഷ്യമല്ലെകാതതുലകേകാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് കകേന സര്ക്കകാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപ്പെടുതകായ. 
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(2) ആര്തവകാവധനി

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരസ്പീനകാഥന്:  സര്,  കേകാലെങ്ങളകായനി   വസ്പീടനിനുള്ളനില് സസ്പീ
ജനങ്ങള  പരസരയ  സയസകാരനിക്കുന്നതുയ  ലപകാതുസമൂഹതനില്  അത്രകമല്
ചെര്ചയകാകേകാതതുമകായ  ഒരു  വനിഷയമകാണസ്റ്റ്  ഞകാനനിവനിലട  ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഈ
ചെര്ചകേള അടുക്കളകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ് അരങ്ങകതയ്ക്കസ്റ്റ് വകരണതനിലന്റെ ആവശക്ഷ്യകേതയകാണസ്റ്റ്
ആര്തവലതക്കുറേനിച്ചുള്ള ഈ ശദകണനിക്കലെനിലന്റെ ലെകക്ഷ്യയ.  അതനിനുള്ള തുടക്കയ
കകേരള  നനിയമസഭയനില്തലന്ന  ആകേണലമന്നുള്ള   തകാല്പ്പെരക്ഷ്യയലകേകാണകാണസ്റ്റ്
ഞകാനനിതസ്റ്റ് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  

ഇന്തക്ഷ്യയനില്  ഏറവയ  കൂടുതല്  വനനിതകാ  ലതകാഴനില്  പങ്കകാളനിതമുള്ള  (Female
work  participation)  സയസകാനങ്ങളനിലലെകാന്നകാണസ്റ്റ്  കകേരളയ.  സര്ക്കകാര്
സര്വസ്പീസകേളനില്,  സസകേകാരക്ഷ്യ  കമഖലെകേളനില്,  ആശുപത്രനികേളനില്,  അസയഘടനിത
കമഖലെകേളനില് ,  ലതകാഴനിലറേപ്പെസ്റ്റ്  പസറ്റുകേളനിലെടക്കയ  മുലമങ്ങുമനില്ലെകാത  തരതനില്
ഏറവയ കൂടുതല് സസ്പീകേള സയഘടനിചസ്റ്റ് കജകാലെനിക്കസ്റ്റ് കപകാകുന്ന ഒരു രസ്പീതനിയകാണസ്റ്റ് ഇന്നസ്റ്റ്
കകേരളതനില്  കേണ്ടുലകേകാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ലതകാഴനിലെനിടങ്ങളനില്  സസ്പീകേള  കനരനിടുന്ന
പ്രശ്നങ്ങള  അനവധനിയകാണസ്റ്റ്.  കവതനതനിലന്റെയയ   സരകയലടയലമകാലക്ക
പ്രശ്നങ്ങളണസ്റ്റ്. ഇലതകാലക്ക പലെ ആവര്തനി നനിയമസഭയനില് ചെര്ച ലചെയ്തനിട്ടുള്ളതകാണസ്റ്റ്.
പകക  ഒരനിക്കലയ  ചെര്ച  ലചെയലപ്പെടകാതതകാണസ്റ്റ്  സസ്പീ  ജസ്പീവനക്കകാര്ക്കുള്ള
re-productive  health-ലന്റെയയ  സസ്പീകേളലട  ആകരകാഗക്ഷ്യതനിലന്റെയയ  ഈ  വനിഷയയ.
കേഴനിഞ്ഞയകാഴ്ച  കകേരളയ  നമര്-1  ആലണന്നുപറേഞ്ഞസ്റ്റ്  ഇയഗസ്പീഷസ്റ്റ്,  ഹനിന്ദനി
ദേനിനപ്പെത്രങ്ങളനില്  ലകേകാടുതനിരുന്ന  പരസക്ഷ്യയ  ശദനിചകാല്  കേകാണകാന്  സകാധനിക്കുന്ന
മകാനവ  വനികേകാസ  സൂചെനികേകേള   (Human  Development  Indicators)  സസ്പീകേളലട
ആകരകാഗക്ഷ്യതനികന്റെതകാണസ്റ്റ്.  Maternal  Mortality Rate,   Infant  Mortality Rate,
Fertility  Rate  എന്നനിവലയകാലക്ക  കേകാണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സസ്പീകേളലട  ആകരകാഗക്ഷ്യയ,
ലഫര്ടനിലെനിറനി, റേസ്പീ-ലപ്രകാഡകസ്പീവസ്റ്റ് ലഹല്തസ്റ്റ് എന്നനിവ  കകേരളലമന്ന സയസകാനതനിലന്റെ
പുകരകാഗതനിക്കസ്റ്റ് എത്രമകാത്രയ ആവശക്ഷ്യമകാലണന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ്. ആകരകാഗക്ഷ്യലതക്കുറേനിച്ചുയ റേസ്പീ-
ലപ്രകാഡകസ്പീവസ്റ്റ് ലഹല്തനിലനക്കുറേനിച്ചുയ സയസകാരനിക്കുകമകാള നമ്മള ഏറവയ കൂടുതല്
സയസകാരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ഗര്ഭകേകാലെലതക്കുറേനിചകാണസ്റ്റ്.  അതുമകാത്രമല്ലെ,  ആര്തവകേകാലെയ
ഉളലപ്പെലടയള്ള   സമയവയകൂടനി  റേസ്പീ-ലപ്രകാഡകസ്പീവസ്റ്റ്  ലഹല്തനിലന്റെ  ഭകാഗമകായനി
വരണലമന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ്  ശകാസസ്പീയ പഠനങ്ങളയ പറേയന്നതസ്റ്റ്.  ആര്തവ സമയലത
സസ്പീകേളലട  അസസകാസക്ഷ്യങ്ങള  കനരനിടുന്നതനിനുള്ള  സഗൗകേരക്ഷ്യങ്ങള  ഇന്നസ്റ്റ്
ഓഫസ്പീസകേളനിലെനില്ലെ.  കകേരളതനിലലെ  ഓഫസ്പീസകേളനില്  വനിമണ്  ഫ്രണസ്റ്റ് ലെനി
കടകായസ്റ്റ് ലലെറ്റുകേളനില്ലെ.  സകാനനിററേനി നകാപ്കേനിന് കേനിടകാനനില്ലെ.  അതനിലനക്കകാളപരനി ഇകപ്പെകാഴുയ
മലെയകാളനി  സമൂഹതനില് ആര്തവലതക്കുറേനിചസ്റ്റ്  സയസകാരനിക്കുകമകാള ഒരു വനിലെക്കസ്റ്റ്
അലല്ലെങ്കനില്  ഭ്രഷ്ടുള്ളതസ്റ്റ്  എല്ലെകാവര്ക്കുയ അറേനിയകായ.   ഇകപ്പെകാള മറ്റു  സയസകാനങ്ങളയ
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രകാജക്ഷ്യങ്ങളയ  ആര്തവകേകാലെതസ്റ്റ്  സസ്പീകേള  കനരനിടുന്ന  അസസകാസക്ഷ്യങ്ങളക്കുകവണനി
എലന്തകാലക്ക  കപകാളനിസനിയകാണസ്റ്റ്  നടപ്പെനിലെകാക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്  പഠനികക്കണതുണസ്റ്റ്.
രണകായകലെകാകേ  മഹകായദതനിനുകശഷയ  ജപ്പെകാനനില്  തുടങ്ങനിയ  ഒരു  കപകാളനിസനിയനില്
അവനിടലത  ജസ്പീവനക്കകാര്ക്കസ്റ്റ്  എല്ലെകാ  മകാസവയ  ഫനിസനികയകാളജനിക്കല്  ലെസ്പീവസ്റ്റ്
നല്കേകാറുണസ്റ്റ്.   തകായസ്റ്റ് വകാനനില്  2013-ലലെ ആകസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ലജന്ഡര് ഇകേസകാളനിറനി  ഇന്
എയകപ്ലൈകായ്ലമന്റെനിലന്റെ  അലമന്റെസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രകേകാരയ   3  ദേനിവസയ  ആര്തവകാവധനി
നല്കേകാറുണസ്റ്റ്.   പചെനയനില്  ചെനിലെ  പ്രവനിശക്ഷ്യകേളനില്  ഒകന്നകാ  രകണകാ  ദേനിവസയ
അവധനിലയടുക്കകാനുള്ള   ലപ്രകാവനിഷനുയ  നല്കുന്നുണസ്റ്റ്.   ഇന്കഡകാകനഷക്ഷ്യയനില്  ഒരു
മകാസയ  രണ്ടുദേനിവസയ  ആര്തവകാവധനി  എടുക്കകാനുള്ള  ലപ്രകാവനിഷന്  നല്കുന്നുണസ്റ്റ്.
കകേരളതനിലലെ പ്രമുഖ മകാധക്ഷ്യമ  സകാപനമകായ മകാതൃഭൂമനി  നഷ്യൂസനിലലെ ജസ്പീവനക്കകാര്ക്കസ്റ്റ്
2017 ജൂപലെ മുതല് ഇകപ്പെകാഴുള്ള ലപയ്ഡസ്റ്റ് ലെസ്പീവനിനസ്റ്റ് ഉപരനിയകായനി ആര്തവകേകാലെതസ്റ്റ്
ഏലതങ്കനിലയ  ഒരു ദേനിവസയ അഡസ്പീഷണല് ലെസ്പീവസ്റ്റ്  എടുക്കകാലമന്നുള്ള വനിപ്ലൈവകേരമകായ
തസ്പീരുമകാനയ  എടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇലതകാലക്ക  കേകാണുകമകാള  നമ്മുലട  സയസകാനലത
വനനിതകാ ജസ്പീവനക്കകാര്ക്കുയ മകാസതനില് ഏലതങ്കനിലയ ഒരു ദേനിവസയ ആര്തവകാവധനി
എടുക്കകാലമന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനിക്കണലമന്നകാണസ്റ്റ് എലന്റെ അഭനിപ്രകായയ.   ഇതനിലലെകാരു സസ്പീ
വനിരുദതയണസ്റ്റ്,  സസ്പീകേളലക്കതനിലരയകാണസ്റ്റ്  അലല്ലെങ്കനില്  സസ്പീകേലള  വസ്പീണ്ടുയ
അബലെകേളകാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ഉദേകാഹരണമകാലണന്നകാണസ്റ്റ്  ഇതനിലനക്കുറേനിചസ്റ്റ്
സയസകാരനിക്കുകമകാള   പലെരുയ  പറേയന്നതസ്റ്റ്.   എനനിക്കസ്റ്റ്  അങ്ങലന  കതകാന്നുന്നനില്ലെ.
കപകാസനിറസ്പീവകായനി,  സസ്പീകേളക്കസ്റ്റ് കൂടുതല് പകാര്ടനിസനികപ്പെററേനി ആയനിട്ടുള്ള വര്ക്കസ്റ്റ് കഫകാഴസ്റ്റ്
ഉണകാക്കുന്നതനിലന്റെ തുടക്കമകാണനിതസ്റ്റ്.  സസ്പീകേളലട ഇയഗനിതമനുസരനിചസ്റ്റ്  സസതനമകായനി
അഭനിപ്രകായയ പറേയകാന് കേഴനിയന്ന ലതകാഴനിലെനിടങ്ങള ഉണകാകുന്നതനിലന്റെലയകാരു തുടക്കയ
മകാത്രമകാണനിതസ്റ്റ്.   ഏലതകാരു  ലഡകമകാക്രസനിയലടയയ  നനിയമസഭയലടയയ  സതസ്റ്റ്
discuss,  debate  and  dissent  ആണസ്റ്റ്.   ആര്തവകാവധനിലയക്കുറേനിചസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്
രസ്പീതനിയനിലെകാകേലട,  അതനിലനക്കുറേനിച്ചുള്ള  ചെര്ച   ഇന്തക്ഷ്യയനില്  ആദേക്ഷ്യമകായനി
കകേരളനനിയമസഭയനില്  തുടങ്ങണലമന്നകാണസ്റ്റ്  എലന്റെ  ഈ  ശദ  കണനിക്കലെനിലൂലട
ആവശക്ഷ്യലപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്.

മുഖക്ഷ്യമനനി (  ശസ്പീ  .    പനിണറേകായനി വനിജയന്  ): സര്, ആര്തവലമന്നതസ്റ്റ്  സസ്പീകേളലട
പജവസ്പീകേമകായ  സവനികശഷതയകാണസ്റ്റ്.   സമൂഹയ  അതനിലന  ആ  നനിലെയനിലെകാണസ്റ്റ്
കേകാകണണതസ്റ്റ്.  സസ്പീകേള  ആര്തവ  കേകാലെതസ്റ്റ്  പലെതരതനിലള്ള  ശകാരസ്പീരനികേ
ബുദനിമുട്ടുകേള  അനുഭവനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.   സസ്പീകേളക്കസ്റ്റ്  ഇകപ്പെകാള  പ്രസവകാവധനിയണസ്റ്റ്.
പ്രസവകാവധനിയലട  കേകാലെകാവധനി  മുന്പലതക്കകാള  ദേസ്പീര്ഘനിപ്പെനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  ചെനിലെ
കമഖലെകേളനില് ഇതരയ ആനുകൂലെക്ഷ്യങ്ങള ലെഭനിക്കകാത സനിതനിയമുണസ്റ്റ്.  അതുകപകാലലെ
ആര്തവകാവധനിലയക്കുറേനിച്ചുള്ള ചെര്ചകേളയ  ഉയര്ന്നുവന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എന്നകാല് ഇതനിലന്റെ
മലറകാരു  വശയ  നകായ  കേകാണകാതനിരുന്നുകൂടകാ.   ലതറകായ  വനിശസകാസതനിലന്റെ  ഭകാഗമകായനി
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ആര്തവ  കേകാലെതസ്റ്റ്  സസ്പീകേലള  എല്ലെകാ  കജകാലെനികേളനില്നനിന്നുയ  അയനിതയ  കേല്പ്പെനിചസ്റ്റ്
ലപകാതു ഇടങ്ങളനില്നനിന്നുയ മകാറനിനനിര്തനിയനിരുന്ന സനിതനിയയ  ചെനിലെ വനിഭകാഗങ്ങളനില്
ഉണകായനിരുന്നു.  ഇന്നുയ അതസ്റ്റ് പൂര്ണമകായനി അവസകാനനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് പറേയകാന് കേഴനിയനില്ലെ.
ലകേ.പനി.സനി.സനി.യലട പ്രസനിഡന്റെകായനി ശസ്പീ. എയ. എയ. ഹസന് ചെകാര്ജസ്റ്റ് എടുതയടലന
അകദ്ദേഹയ  നടതനിയ  പരകാമര്ശയ  വലെനിയ  വനിവകാദേമകായനി  മകാറേനിയതസ്റ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പെട
അയഗയ  ഓര്ക്കുന്നുണകായനിരനിക്കുയ.   ആര്തവകേകാലെയ  അശുദനിയള്ള  കേകാലെമകാണസ്റ്റ്,
അകേറനിനനിര്കതണതകാണസ്റ്റ് എലന്നകാലക്കയള്ള  അകദ്ദേഹതനിലന്റെ അഭനിപ്രകായയ വലെനിയ
കതകാതനിലള്ള വനിവകാദേങ്ങള ഉണകാക്കനിയനിരുന്നു.   (ബഹളയ).... 

പ്രതനിപകകനതകാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചെന്നനിതലെ):   സര്,  ശസ്പീ.   എയ.  എയ.
ഹസന്തലന്ന പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ് നനികഷധനിക്കുകേയണകായനി.  അതസ്റ്റ് ആ അര്തതനില്
പറേഞ്ഞതല്ലെ.

ശസ്പീ  .    പനിണറേകായനി  വനിജയന്  : സര്,  പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  ശസ്പീ.   എയ.  എയ.  ഹസന്
അതനിലനക്കുറേനിചസ്റ്റ്  വക്ഷ്യകമകാക്കനിയ  കേകാരക്ഷ്യവയ  നമ്മലളല്ലെകായ  കകേടതകാണസ്റ്റ്.   പലക
ആദേക്ഷ്യലത  ഭകാഗവയ  നമ്മലളല്ലെകാവരുയ  കകേടതകാണസ്റ്റ്.  ഏതകായകാലയ
അതുസയബനനിച്ചുണകായ വനിവകാദേയ നകായ ഓര്കക്കണതകാണസ്റ്റ്. സസ്പീകേളലട പജവസ്പീകേമകായ
സവനികശഷതകേള കേണക്കനിലലെടുതസ്റ്റ് ആര്തവകാവധനിലയക്കുറേനിചസ്റ്റ് ഗഗൗരവമകായനി ചെര്ച
ലചെയ്യുകമകാളതലന്ന അലതകാരു മകാറനിനനിര്തലെകായനി  മകാറേകാനുയ  പകാടനില്ലെ.   സസ്പീകേളലട
സസകേകാരക്ഷ്യതകൂടനി  അടങ്ങുന്ന കേകാരക്ഷ്യമകായതനിനകാല് എല്ലെകാ വശങ്ങലളയയ സയബനനിചസ്റ്റ്
പരനികശകാധന നടതനി ലപകാതുനനിലെപകാടസ്റ്റ് സസസ്പീകേരനികക്കണതുണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരസ്പീനകാഥന്:   സര്,  അങ്ങയലട  മറുപടനിയനില്
വനിശസകാസമുണസ്റ്റ്.   അങ്ങയലട കഫസ്ബുക്കസ്റ്റ് കപകാസനില് എല്ലെകാ സ്കൂളകേളനിലയ  'She-pad'
ഫ്രസ്പീയകായനി  നല്കുലമന്നസ്റ്റ്  പറേഞ്ഞനിട്ടുണകായനിരുന്നു.    ആ  പദതനി  ഇകപ്പെകാള ഏതസ്റ്റ്
ഘടതനിലെകാണസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .    പനിണറേകായനി വനിജയന്:  സര്,  അതസ്റ്റ് നടപ്പെനിലെകാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.

IV  സബ്മനിഷന്

(1) ദേളനിതസ്റ്റ് യവതനിലയ മര്ദ്ദേനിച സയഭവയ

പ്രതനിപക കനതകാവസ്റ്റ് (  ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് ലചെന്നനിതലെ  ):  സര്, ഇന്നസ്റ്റ് കകേരളതനിലലെ
പ്രമുഖമകായ  രണസ്റ്റ്  ദേനിനപ്പെത്രങ്ങളനില്   -  മലെയകാള  മകനകാരമ,  മയഗളയ  -  വളലര
ലഞടനിപ്പെനിക്കുലന്നകാരു  വകാര്ത  പുറേത്തുലകേകാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.
ഞകാന് ആദേക്ഷ്യയ കനകാക്കനിയകപ്പെകാള അതസ്റ്റ് യ.പനി.യനികലെകാ ബസ്പീഹകാറേനികലെകാ       നടലന്നകാരു
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സയഭവമകാലണന്നകാണസ്റ്റ് വനിചെകാരനിചതസ്റ്റ്.  നഷ്യൂഡല്ഹനി  പബപലെനകായനിടകാണസ്റ്റ് വകാര്ത
വന്നതസ്റ്റ്.  വകായനിചസ്റ്റ് കനകാക്കനിയകപ്പെകാഴകാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് ഗുരുതരമകായ പ്രശ്നമകാലണന്നസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ്
മനസനിലെകായതസ്റ്റ്.   മടന്നൂര് നഗരസഭകാ  ലചെയര്മകാനുയ  സനി.പനി.എയ ഏരനിയകാ കേമ്മനിറനി
അയഗവമകായ  ലകേ.  ഭകാസരന്  പകാര്ടനി  പ്രവര്തകേയകായ  ഒരു  ദേളനിതസ്റ്റ്  യവതനിലയ
മര്ദ്ദേനിച്ചുലവന്ന പരകാതനി പകാര്ടനി കനതൃതസതനിനുമുന്പനില് എതനിയതകായനി മകാധക്ഷ്യമങ്ങള
റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ്  ലചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മടന്നൂര് മുന് നഗരസഭകാ അയഗവയ  ഡനി.പവ.എഫസ്റ്റ്.ഐ.
കനതകാവയ  ബൂതസ്റ്റ്  ഏജനമകായ  യവതനി  പകാര്ടനി  കകേന  കേമ്മനിറനിയനില്
കനതകാവനിലനതനിലര  പരകാതനി  നല്കേനിയതകായനി  മകാധക്ഷ്യമങ്ങളനില്നനിന്നുയ  അറേനിഞ.
മടന്നൂര്  നഗരസഭകാ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെസ്റ്റ്  നടന്ന  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  എടനിനു  പവകേനിടസ്റ്റ്
ലപരനികഞരനി ബൂതനിലലെ ഓപ്പെണ് കവകാട്ടു സയബനനിച തര്ക്കതനിനനിലട കപകാളനിയഗസ്റ്റ്
ഉകദേക്ഷ്യകാഗസലരപ്പെറനി  യവതനി  ലകേ.  ഭകാസരകനകാടസ്റ്റ്  പരകാതനി  പറേലഞ്ഞങ്കനിലയ  ഭകാസരന്
യവതനിയലട  കനലര  തനിരനിയകേയയ  ചെസ്പീത  വനിളനിക്കുകേയയ  തല്ലുകേയയ
ലചെയലവന്നുകേകാണനിചസ്റ്റ്  പകാര്ടനി  കനതൃതസതനിനസ്റ്റ്  പരകാതനി  നല്കേനിയതകായനിടകാണസ്റ്റ്
മകാധക്ഷ്യമങ്ങളനില്നനിന്നുയ  മനസനിലെകാകുന്നതസ്റ്റ്.   സനി.പനി.എയ   ജനില്ലെകാ  ലസക്രടറേനിക്കുയ
സയസകാന  ലസക്രടറേനിക്കുയ  പരകാതനി  നല്കേനിലയങ്കനിലയ  അവര്  അതനിലന
അവഗണനിചതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  സനി.പനി.എയ  കകേന കേമ്മനിറനി  മുമകാലകേ ഈ വനിഷയയ
വരനികേയയ  അവര്  നടപടനിക്കകായനി  സയസകാന  കേമ്മനിറനികയകാടസ്റ്റ്  ആവശക്ഷ്യലപ്പെടുകേയയ
ലചെയലവന്നകാണസ്റ്റ്  മകാധക്ഷ്യമങ്ങളനില്  നനിന്നുയ  അറേനിയകാന്  കേഴനിഞ്ഞതസ്റ്റ്.  നമ്മുലട
സയസകാനതസ്റ്റ്  ഇകപ്പെകാള  ദേളനിതസ്റ്റ്  പസ്പീഡനങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരനികേയകാണസ്റ്റ്.
സമൂഹതനിലലെ  ഏറവയ  തകാകഴക്കനിടയനിലള്ള   ദേളനിതലര  എന്തു  ലചെയ്തകാലയ  ഒരു
കുഴപ്പെവമനിലല്ലെന്ന നനിലെയനികലെക്കസ്റ്റ് കേകാരക്ഷ്യങ്ങള കപകാകുന്നതസ്റ്റ്  ആശകാസക്ഷ്യകേരമല്ലെ.   അതസ്റ്റ്
ഉതരവകാദേലപ്പെട മുനനിസനിപ്പെല് ലചെയര്മകാനുയ മുന് നഗരസഭകാ കേഗൗണ്സനിലെറുയകൂടനിയകായ
ഒരകാള ഒരു വക്ഷ്യകനിലയ ലചെകേനിടതസ്റ്റ് അടനിക്കുകേയയ ചെസ്പീത പറേയകേയയ ലചെയ്ത നടപടനി
ഒട്ടുയ ശരനിയകായനില്ലെ.   ദേളനിതലര  മര്ദ്ദേനിചകാല്  ഇന്തക്ഷ്യന്  പസ്പീനല്  കകേകാഡനിനുപുറേകമ
1989-ലലെ എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.  അകടകാസനിറസ്പീസസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ് പ്രകേകാരയ കകേസസ്റ്റ് എടുക്കണയ,
ഇതകാണസ്റ്റ്  ചെടയ.   ഇതരയ  കകേസകേളനില്  പരകാതനി  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  തടയന്നതുയ
കുറകേരമകാണസ്റ്റ്.  ഇക്കകാരക്ഷ്യതനില്  ബഹുമകാനക്ഷ്യനകായ  മുഖക്ഷ്യമനനി  രകാഷസ്പീയയ  മകാറനിവചസ്റ്റ്
ദേളനിതര്ക്കുകനലര  നടക്കുന്ന  അതനിക്രമതനിലന്റെലയകാരു  ദൃഷകാന്തമകായനി  ഇതനിലന
കേണ്ടുലകേകാണസ്റ്റ് ശകമകായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് ഞകാന് ആവശക്ഷ്യലപ്പെടുന്നു.

മുഖക്ഷ്യമനനി (  ശസ്പീ  .   പനിണറേകായനി വനിജയന്  ): സര്, മടന്നൂര് മുനനിസനിപ്പെകാലെനിറനിയനിലലെ
ലതരലഞ്ഞടുപ്പെസ്റ്റ്  വനിജയമകാണസ്റ്റ്  പ്രധകാന  വകാര്തയകായനി  വന്നതസ്റ്റ്.  ആ   വകാര്ത
പ്രസനിദസ്പീകേരനിച ദേനിവസയ മലെയകാള  മകനകാരമ ദേനിനപ്പെത്രതനില് ഇതരലമകാരു വകാര്ത
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കേണകപ്പെകാള  സസകാഭകാവനികേമകായയ  അലതന്തുലകേകാണകാലണന്നസ്റ്റ്  സയശയയ   കതകാന്നുയ.
ഇതുമകായനി ബനലപ്പെടസ്റ്റ് നടതനിയ അകനസഷണതനില് മടന്നൂര് നഗരസഭയനിലലെ മുന്
അയഗമകായ   ദേളനിതസ്റ്റ്  യവതനിലയ  മര്ദ്ദേനിലചന്ന  ആകരകാപണയ  വസ്തുതകാവനിരുദവയ
അടനിസകാന  രഹനിതവമകാലണന്നകാണസ്റ്റ്  വക്ഷ്യകമകാകുന്നതസ്റ്റ്.  ഇങ്ങലന  ഒരു  പരകാതനിയയ
കപകാലെസ്പീസനിനസ്റ്റ്  ലെഭനിചനിടനില്ലെ.  പകാര്ടനിയലട ജനില്ലെകാ  കേമ്മനിറനിക്കുയ സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ലന്റെ
സയസകാന  കേമ്മനിറനിക്കുയ  പരകാതനി  നല്കേനിയനിട്ടുയ  അതനിലലെകാരു  നടപടനിയയ
സസസ്പീകേരനിക്കകാതതനിലന്റെ ഭകാഗമകായനി  കകേന കേമ്മനിറനിക്കസ്റ്റ് പരകാതനി  ലകേകാടുത്തുലവന്നകാണസ്റ്റ്
ബഹുമകാനലപ്പെട  പ്രതനിപക  കനതകാവസ്റ്റ്  പറേഞ്ഞതസ്റ്റ്.   സനി.പനി.ഐ.(എയ.)ലന്റെ  കകേന
കേമ്മനിറനിക്കസ്റ്റ്  ലകേകാടുക്കുന്ന  പരകാതനി  ആദേക്ഷ്യകമ  തലന്ന  മലെയകാള   മകനകാരമ
ദേനിനപ്പെത്രതനിനല്ലെ  ലെഭനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് നമുലക്കല്ലെകായ വക്ഷ്യകമകായനി അറേനിയകായ.  ഇലതല്ലെകായ
തനികേച്ചുയ  വസ്തുതകാവനിരുദമകായ  കേകാരക്ഷ്യമകാലണന്നകാണസ്റ്റ്  ഇതനിലൂലട  വക്ഷ്യകമകാകുന്നതസ്റ്റ്.
08-08-2017-ല്  തനികേച്ചുയ  സമകാധകാനപരമകായനിടകാണസ്റ്റ്  മടന്നൂര്  നഗരസഭകാ
ലതരലഞ്ഞടുപ്പെസ്റ്റ് നടന്നതസ്റ്റ്.  ഒരു അനനിഷ സയഭവവയ ഇതുമകായനി ബനലപ്പെടസ്റ്റ് റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ്
ലചെയലപ്പെടനിടനില്ലെ.  ഇകപ്പെകാള  ദേളനിതസ്റ്റ്  പസ്പീഡനയ  ആകരകാപനിചസ്റ്റ്  വകാര്ത  വന്നുലവന്നതസ്റ്റ്
ശരനിയകാണസ്റ്റ്.  മടന്നൂരനില്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.നുണകായ  അഭനിമകാനകേരമകായ
വനിജയതനില്നനിന്നുയ  ജനശദ  തനിരനിച്ചുവനിടുന്നതനിനുകവണനി  മനനഃപ്പൂര്വ്വയ
ലകേടനിചമചതകാണസ്റ്റ്  ഇതരലമകാരു  വകാര്തലയന്നസ്റ്റ്  ഏലതകാരകാളക്കുയ
മനസനിലെകാകുന്നതകാണസ്റ്റ്.   അതുലകേകാണ്ടുതലന്ന  ഇതനില്   ഏലതങ്കനിലയ  തരതനിലള്ള
കകേലസടുകക്കണ പ്രശ്നയ ഇകപ്പെകാള ഉയര്ന്നുവന്നനിടനില്ലെ. ............(ബഹളയ)............

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പരകാതനിയനില്ലെകാലയന്നുപറേഞ്ഞകാല്  പനിലന്നലയന്തനിനകാണസ്റ്റ്
ബഹളയ.   ............(ബഹളയ).............  ശസ്പീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണന്  കുടനി................
(ബഹളയ).............പ്ലൈസ്പീസസ്റ്റ്...ഇരനിക്കൂ.....  സമയയ  പവകേനി.   ബഹുമകാനലപ്പെട
പ്രതനിപകകനതകാവസ്റ്റ് സബ്മനിഷന് ആവശക്ഷ്യലപ്പെടകപ്പെകാള ലെനിസനില്ലപ്പെടുതകാന്കപകാലയ
കേഴനിഞ്ഞനിരുന്നനില്ലെ.  പകക  വനിഷയതനിലന്റെ  ഗഗൗരവയ  അകദ്ദേഹയ
ശദയനില്ലപ്പെടുതനിയകപ്പെകാള  ഉന്നയനിക്കകാന്  അവസരയ  നല്കേനിയതകാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്
ബഹുമകാനലപ്പെട മുഖക്ഷ്യമനനി മറുപടനി പറേഞ. ഇനനി അതനിനുമുകേളനില് ഒരു ചെര്ചയനില്ലെ.
ശസ്പീ. ലകേ. കൃഷ്ണന് കുടനി...............

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതകാമസസ്റ്റ്: സര്, കപകായനിന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഓര്ഡര്.......

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ഞകാന്  ശസ്പീ. ലകേ. കൃഷ്ണന്കുടനിലയ സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിക്കകാനകായനി
വനിളനിച്ചു. അതുകേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് അകങ്ങയ്ക്കസ്റ്റ്  സയസകാരനിക്കകായ 

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  വളലര  ഗഗൗരവമുള്ള  വനിഷയമകാണസ്റ്റ്  സഭയലട
ശദയനില് ലകേകാണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്. ...…
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ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതകാമസസ്റ്റ്: സര്, കപകായനിന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഓര്ഡര്.......

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ലവറുലത  പമക്കസ്റ്റ്  തരകാന്  സകാധനിക്കനില്ലെ.  അങ്ങസ്റ്റ്  എന്തകാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  സഭകാ നടപടനികേളക്കസ്റ്റ് ചെടങ്ങളണസ്റ്റ്.  ആ ചെടങ്ങളനുസരനിചകാണസ്റ്റ് സഭ
നടതനിലക്കകാണസ്റ്റ് കപകാകുന്നതസ്റ്റ്.  പ്ലൈസ്പീസസ്റ്റ്...ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ്റ്റ് ഇരനിക്കൂ.....  അങ്ങസ്റ്റ്
കപകായനിന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഓര്ഡര്  ഉന്നയനിക്കുന്ന  പലെ  അവസരങ്ങളനിലയ  കപകായനിന്റെസ്റ്റ്
ഉണകാകേകാറേനില്ലെ. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസസ്റ്റ്:  സര്,  ഇവനിലട ബഹുമകാനലപ്പെട പ്രതനിപക കനതകാവസ്റ്റ്
വളലര  ഗുരുതരമകായ  ഒരു  ആകരകാപണയ  ഉന്നയനിച്ചു.   അതസ്റ്റ്  ഈ   സര്ക്കകാരനിലന്റെ
ഉതരവകാദേനിതലപ്പെട  ഒരു  മനനിയമകായനി   ബനലപ്പെടതകാണസ്റ്റ്.  അങ്ങലനയള്ള  ഒരു
സയഭവയ  പകാര്ടനികകേകാടതനിക്കസ്റ്റ്  തസ്പീരുമകാനനിക്കകാന്  സകാധനിക്കുകമകാ?  എസസ്റ്റ്.ടനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.
അകടകാസനിറസ്പീസസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ് അനുസരനിചസ്റ്റ് പരകാതനിയനിലല്ലെങ്കനിലയ കകേലസടുക്കകായ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇതനില്  ഒരു  ക്രമപ്രശ്നവമനില്ലെ.   ബഹുമകാനലപ്പെട
പ്രതനിപകകനതകാവസ്റ്റ്  ഈ  വനിഷയയ  സഭയനില്  ഉന്നയനിക്കകാന്  അവസരയ
നല്കേണലമന്നസ്റ്റ് പറേഞ്ഞകപ്പെകാള ഞകാന് അവസരയ  നല്കേനി. അതനിനസ്റ്റ് ബഹുമകാനലപ്പെട
മുഖക്ഷ്യമനനി  മറുപടനിയയ  പറേഞ.   എല്ലെകാ  കേകാരക്ഷ്യങ്ങളനിലയ  ഇങ്ങലന  ഇടലപടകാന്
സകാധനിക്കുകമകാ.....(ബഹളയ)..................സഭയ്ക്കസ്റ്റ്  ഒരു  ചെടമുണസ്റ്റ്.  അതനുസരനികച  സഭ
ലകേകാണ്ടുകപകാകേകാന്  സകാധനിക്കൂ.  നനിങ്ങളലട  ആകക്രകാശതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  സഭ
നടതനിലക്കകാണ്ടുകപകാകേകാന്  സകാധനിക്കനില്ലെ.  ഈ  വനിഷയയ  ഉന്നയനിച  ബഹുമകാനലപ്പെട
പ്രതനിപക  കനതകാവസ്റ്റ്  സസ്പീറനിലെനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.   ശസ്പീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനി,  അങ്ങസ്റ്റ്
സബ്മനിഷന് അവതരനിപ്പെനിക്കൂ.

(2) ജലെയ ലെഭക്ഷ്യമകാക്കല്

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  വളലര  ഗഗൗരവമുള്ള ഒരു വനിഷയമകാണസ്റ്റ്  ഞകാന്
മുഖക്ഷ്യമനനിയലടയയ സഭയലടയയ ശദയനില് ലകേകാണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്.  ഭകാരതപ്പുഴയനില് ......
(ബഹളയ).....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനി  സബ്മനിഷന്  അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.
നനിങ്ങള  ഇരനിക്കൂ....  (ബഹളയ).....എന്തകാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങളലട  ആവശക്ഷ്യയ.  അങ്ങസ്റ്റ്
സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി: സര്, വളലര ഗഗൗരവമുള്ള ഒരു വനിഷയമകാണസ്റ്റ് ഞകാന് ഈ
സഭയനില്  ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഭകാരതപ്പുഴയനിലയ  ചെകാലെക്കുടനിപ്പുഴയനിലമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള,
കുടനിലവള്ളയ ലെഭക്ഷ്യമകാകേകാത സനിതനിയകാണസ്റ്റ് ........(ബഹളയ).......
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  നല്ലെ  പകാര്ലെലമകന്റെറേനിയന്മേകാരകാകകേണതസ്റ്റ്  ഇങ്ങലനലയകാന്നുമല്ലെ.
അങ്ങസ്റ്റ് സയസകാരനിക്കൂ.  എന്തനിനകാണസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് നനിര്ത്തുന്നതസ്റ്റ്.......(ബഹളയ)......

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  പനി.എ.പനി.  (Parambikulam Aliyar Project)
കേരകാറേനിലന്റെ  അടനിസകാനതനിലള്ള  ലവള്ളയ  നമുക്കസ്റ്റ്  assured  irrigation-ആണസ്റ്റ്.
അതകായതസ്റ്റ്,  ഭകാരതപ്പുഴയനില്നനിന്നുയ 7.25 TMC (Thousand Million Cubic Feet)
ലവള്ളവയ  കഷകാളയകാറേനില്നനിന്നുയ  12  TMC  ലവള്ളവയ  നമുക്കസ്റ്റ്  തരണലമന്നതസ്റ്റ്
നനിര്ബനമകാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലലെ മൂന്നകാമലത വലെനിയ ജലെകാശയമകാണസ്റ്റ് പറേമനിക്കുളയ.
പറേമനിക്കുളയ,  തൂണക്കടവസ്റ്റ്,  ലപരുവകാരനിപ്പെള്ളയ  എന്നസ്പീ  മൂന്നസ്റ്റ്  ഡകാമുകേളയ
കകേരളതനിലെകാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെകാള  ഈ  ഡകാമുകേളനില്നനിന്നുയ  കുടനിലവള്ളയകപകാലയ
ലെഭക്ഷ്യമകാകേകാത സനിതനിയണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെകാള അവനിലടയള്ള ലവള്ളയ ഒരു  മനിനനിടനില്  800
കേക്യുലസകസ്റ്റ്  അളവനില്  കകേകാണ്ടൂര്  കേനകാലെനിലൂലട  തനിരുമൂര്തനിയനില്  ലകേകാണ്ടുകപകായനി
നനിറേയ്ക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  അതുമൂലെയ  നവയബര്-ഡനിസയബര്  മകാസങ്ങളനില്  ഭകാരതപ്പുഴയനിലലെ
മുഴുവന്   ജലെകസകാതസ്സുകേളക്കുയ  ജലെയ  ലെഭക്ഷ്യമകാകേകാത  അവസ  സയജകാതമകാകുയ.
ഇതരതനിലള്ള  നടപടനികേള   തമനിഴസ്റ്റ് നകാടസ്റ്റ്  കുകറേ  കേകാലെമകായനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.
കേഴനിഞ്ഞ പ്രകാവശക്ഷ്യയ ബഹുമകാനലപ്പെട  മുഖക്ഷ്യമനനി ഇടലപടസ്റ്റ് ശനിരുവകാണനി അടക്കമുള്ള
സലെങ്ങളനില്  വളലര  ശകമകായനി  തടഞ്ഞതനിനകാലെകാണസ്റ്റ്  അന്നസ്റ്റ്  കുറേചസ്റ്റ്  ലവള്ളയ
ലെഭക്ഷ്യമകായതസ്റ്റ്.  അതനില്നനിന്നുള്ള ലവള്ളയ തമനിഴസ്റ്റ് നകാടനിലലെ കൃഷനിക്കകാരുയ ഉപകയകാഗനിച്ചു.
ഈ വനിഷയവമകായനി ബനലപ്പെടസ്റ്റ് നമ്മള അയയ്ക്കുന്ന കേത്തുകേളയ നടത്തുന്ന ചെര്ചകേളയ
തമനിഴസ്റ്റ് നകാടസ്റ്റ്  അവഗണനിക്കുന്ന സനിതനിയകാണസ്റ്റ്  കേണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്.  8-10-2016-നസ്റ്റ് കകേരള
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി കകേന ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ് കേതയച്ചു. 26-10-2016-നസ്റ്റ്
JWR  (Joint  Water  Regulation)  കയകാഗയ   കചെര്ന്നു.  13-12-2010-നസ്റ്റ്
ലപകാള്ളകാചനിയനില്  കയകാഗയ   കചെര്ന്നു.  7-10-2011-നസ്റ്റ്  കകേരള  ജലെവനിഭവ
വകുപ്പുമനനിയലട  പരകാതനിലയത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുയ തനിരുവനന്തപുരതസ്റ്റ്  ലസക്രടറേനിതലെ
ചെര്ച  നടന്നു.  ആ  ചെര്ചയനില്  ശനിരുവകാണനിയനില്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ലഡഡസ്റ്റ്  കസകാകറേജസ്റ്റ്
ലവള്ളയ പമസ്റ്റ് ലചെയണയ, എന്നകാല് നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ് കുറേചസ്റ്റ് ലവള്ളയ തരകാലമന്നസ്റ്റ് പറേയന്നു.
പറേമനിക്കുളയ  എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രകേകാരയ  അങ്ങലനയല്ലെ,  അകഷസര്ഡസ്റ്റ്  ഇറേനികഗഷനകാണസ്റ്റ്.
ആ  ലവള്ളയ  നമുക്കസ്റ്റ്  തരകാന്  അവര്  ബകാദക്ഷ്യസരകാണസ്റ്റ്.   എന്നനിട്ടുയ  അതസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്
ലെഭക്ഷ്യമകാക്കകാത  സമസ്പീപനമകാണസ്റ്റ്   സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  വളലര  ഗുരുതരമകാണസ്റ്റ്.
കുടനിക്കകാനുള്ള  ലവള്ളയ  ഇനനി  ഭകാരതപ്പുഴയനില്നനിന്നുയ  എങ്ങലന  ലെഭനിക്കുയ?
ഇതനിലനതനിലര  ശകമകായ നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചനിലല്ലെങ്കനില് നമുക്കസ്റ്റ്  മുകന്നകാട്ടുകപകാകേകാന്
സകാധനിക്കനില്ലെ.  പറേമനിക്കുളയ എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ് പ്രകേകാരയ,  ആ സലെവയ ലകേടനിടവയ നമ്മുലട
പകേവശയ  വകരണതകാണസ്റ്റ്.  കേകാലെകാകേകാലെങ്ങളകായനി  അതസ്റ്റ്  വസ്പീലണടുക്കകാനുള്ള  ഒരു
നടപടനിയയ സസസ്പീകേരനിചനിടനില്ലെ. ഭകാരതപ്പുഴയലട പകേവഴനികേളകായ പകാലെകാറേനിലയ നല്ലെകാറേനിലയ
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അനധനികൃതമകായനി  തടയണകേള  നനിര്മ്മനിചസ്റ്റ്  തമനിഴസ്റ്റ് നകാടസ്റ്റ്  ലവള്ളയ
ലകേകാണ്ടുകപകാകുകേയകാണസ്റ്റ്.  ഭകാരതപ്പുഴയനില് വരുന്ന കകേകാണ്ടൂര് കേനകാല് നനിര്മ്മനിചതനിലന്റെ
കപരനില് ചെനിറ്റൂര് പുഴയ്ക്കസ്റ്റ് തകരണ  ജലെയ നമുക്കസ്റ്റ് തരകാനുണസ്റ്റ്. അതനില്നനിന്നുയ ഒരുതുള്ളനി
ലവള്ളയകപകാലയ നമുക്കസ്റ്റ് തരകാലത അതുയ അവര് ലകേകാണ്ടുകപകാകുകേയകാണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് വളലര
ഗുരുതരമകായ  വനിഷയമകാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ചെര്ച  ലചെയലവന്നസ്റ്റ്  പറേഞ്ഞനിടസ്റ്റ്  കേകാരക്ഷ്യമനില്ലെ.
ശസ്പീ.  ലകേ.  ബകാബുവനിലന്റെ ഒരു കചെകാദേക്ഷ്യതനിനുള്ള മറുപടനി ബഹുമകാനലപ്പെട മുഖക്ഷ്യമനനി
പരനികശകാധനിക്കണയ.  അകതകാലടകാപ്പെയ  ബഹുമകാനലപ്പെട  മുഖക്ഷ്യമനനിക്കുയ  ഒരു
കേതയചനിട്ടുണകായനിരുന്നു.  5-1-2011-ലയ  29-12-2015-ലയ ചെസ്പീഫസ്റ്റ്  എഞനിനസ്പീയര്
വളലര വനിശദേമകായ ഒരു റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ്   അന്നലത ലസക്രടറേനിക്കസ്റ്റ് നല്കേനി.  ലസക്രടറേനി
അതസ്റ്റ്  പൂഴസ്റ്റ് തനിവചതനിലന്റെ ഫലെമകായനി,  ഈ രണസ്റ്റ് തടയണകേളയ നനിര്മ്മനിചസ്റ്റ്  ലവള്ളയ
തമനിഴസ്റ്റ് നകാടനികലെക്കസ്റ്റ് തനിരനിച്ചുവനിട്ടു.  അതസ്റ്റ് സയബനനിചസ്റ്റ് അകനസഷണയ നടതണയ.  ആ
റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ്  പൂഴസ്റ്റ് തനിവച  ഉകദേക്ഷ്യകാഗസന്മേകാരുലട  കപരനില്  കേര്ശന  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  അകങ്ങക്കസ്റ്റ്  ഇതുസയബനനിച  വനിശദേമകായ  കേതസ്റ്റ്  കനരലത
സമര്പ്പെനിചനിരുന്നു.   അതനികന്മേല്  ശകമകായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  കുകറേ
ഉകദേക്ഷ്യകാഗസര് അതനിനസ്റ്റ്  കൂട്ടുനനില്ക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെകാള ശനിരുവകാണനിയനില് ലഡഡസ്റ്റ്
കസകാകറേജനിലന്റെ തകാലഴ ഒന്നരമസ്പീറര് പപപ്പെസ്റ്റ്   സകാപനിചസ്റ്റ് ലവള്ളയ ലകേകാണ്ടുകപകാകുന്നു.
ലഡഡസ്റ്റ്  കസകാകറേജനിനസ്റ്റ്  തകാലഴ  പപപ്പെസ്റ്റ്   സകാപനിക്കകാന്  പകാടനില്ലെ.   അങ്ങലന
ലകേകാടുക്കകാനുയ  പകാടനില്ലെ.  അതനിനസ്റ്റ്  കകേരളതനിലന്റെ ലപര്മനിഷന് കവണയ.  തമനിഴസ്റ്റ് നകാടസ്റ്റ്
ഒരു വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയ്ക്കുയ തയകാറേകാകുന്നനില്ലെ.  ഓകരകാ ചെര്ചയലട കപരുപറേഞ്ഞതസ്റ്റ് ജലെയ നമുക്കസ്റ്റ്
ലെഭക്ഷ്യമകാക്കകാത അവസയകാണസ്റ്റ്.  അതുലകേകാണസ്റ്റ്  ഇക്കകാരക്ഷ്യതനില് ശകമകായ നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  അതുകപകാലലെ കേരകാര് ലെയഘനവമകായനി ബനലപ്പെട കൃതക്ഷ്യമകായ കുകറേ
കേകാരക്ഷ്യങ്ങള   സയബനനിചസ്റ്റ്  അകങ്ങക്കസ്റ്റ്  കേതയചനിട്ടുണസ്റ്റ്,  അവലയകാന്നുയ  ഇവനിലട
പറേയന്നനില്ലെ.  ആ  ലെയഘനതനിലനതനിലര  ശകമകായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.
ഇലല്ലെങ്കനില് കുടനിലവള്ളയ ലെഭക്ഷ്യമകാകേകാത അവസയണകാകുയ.  അങ്ങസ്റ്റ് അക്കകാരക്ഷ്യതനില്
ഇടലപടണലമന്നസ്റ്റ് വനിനസ്പീതമകായനി അഭക്ഷ്യര്തനിക്കുന്നു. 

മുഖക്ഷ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറേകായനി  വനിജയന്):  സര്,  1958  നവയബര്  9  മുതല്
മുന്കേകാലെ പ്രകാബലെക്ഷ്യയ നല്കേനി  1970  കമയസ്റ്റ്  29-നസ്റ്റ് നനിലെവനില്വന്ന കകേരള-തമനിഴസ്റ്റ് നകാടസ്റ്റ്
സയസകാനങ്ങള  തമ്മനില്  ഒപ്പുവച  പറേമനിക്കുളയ-ആളനിയകാര്  പദതനി  കേരകാര്
പ്രകേകാരമകാണസ്റ്റ്  ലപരനിയകാര്,  ചെകാലെക്കുടനിപ്പുഴ,  ഭകാരതപ്പുഴ  എന്നസ്പീ  മൂന്നസ്റ്റ്  നദേനികേളനിലലെ
ജലെവനിഭവ  സമകാഹരണവയ  പങ്കനിടലയ  സയബനനിച  എല്ലെകാകേകാരക്ഷ്യങ്ങളയ
നനിര്വ്വഹനിച്ചുകപകാരുന്നതസ്റ്റ്.   കേരകാര്  പ്രകേകാരയ  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  ഓകരകാ  ജലെവര്ഷവയ,
ജൂപലെ  1  മുതല്  ജൂണ്  30  വലര,  ലെഭനികക്കണ  ജലെതനിലന്റെ  അളവസ്റ്റ്
നനിജലപ്പെടുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മണക്കടവസ്റ്റ്  വനിയറേനില്  7250  മനിലെക്ഷ്യണ്  കേക്യുബനികേസ്റ്റ്  ഫസ്പീറ്റുയ
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കകേരള-കഷകാളയകാര് സയഭരണനിയനില്  12300  മനിലെക്ഷ്യണ് കേക്യുബനികേസ്റ്റ് ഫസ്പീറ്റുയ ലവള്ളമകാണസ്റ്റ്
ലെഭനികക്കണതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഏതകാനുയ   വര്ഷമകായനി  കേരകാര്  പ്രകേകാരമുള്ള  ജലെയ
ലെഭനിക്കുന്നനില്ലെ.  പറേമനിക്കുളയ  ഡകാമനില്നനിന്നുയ  കകേകാണ്ടൂര്  കേനകാല്വഴനി  ലസപ്റയബര്
മൂന്നകാമലത  ആഴ്ചയനിലെകാണസ്റ്റ്  ലവള്ളയ  തമനിഴസ്റ്റ് നകാടനികലെക്കസ്റ്റ്   ലകേകാണ്ടുകപകാകേകാറുള്ളതസ്റ്റ്.
എന്നകാല് ആഗസസ്റ്റ്  8-നുതലന്ന കേനകാല് തുറേന്നസ്റ്റ് ലവള്ളയ ലകേകാണ്ടുകപകാകുകേയണകായനി.
മകാത്രമല്ലെ,  കേരകാര് പ്രകേകാരയ അര്ഹതലപ്പെട ലവള്ളയ ചെനിറ്റൂര് ഡകാമനില്  ലെഭനിക്കുന്നുമനില്ലെ.
അതനിരൂകമകായ  വരളച  അനുഭവലപ്പെടുന്ന  സമയമകായതനിനകാല്  ഇതസ്റ്റ്  കേകാര്ഷനികേ
കമഖലെയനിലെടക്കയ  വലെനിയ  പ്രയകാസങ്ങള  ചെനിറ്റൂര്  കമഖലെയനില്  സൃഷനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.
പ്രശ്നതനിലന്റെ ഗഗൗരവയ കേണക്കനിലലെടുതസ്റ്റ് ഈ വനിഷയതനില്  കകേരള സര്ക്കകാരുയ
ജലെകസചെന  വകുപ്പുയ  ശകമകായ  ഇടലപടലകേള  നടതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇക്കകാരക്ഷ്യയ
ശദയനില് വന്നയടന്  ജലെകസചെന വകുപ്പുകദേക്ഷ്യകാഗസര് തമനിഴസ്റ്റ് നകാടസ്റ്റ്  സര്ക്കകാരനിലന്റെ
ബനലപ്പെട  ഉകദേക്ഷ്യകാഗസകരകാടസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  സയസകാരനിക്കുകേയയ  കരഖകാമൂലെയ  പരകാതനി
നല്കുകേയയ  ലചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ  ആവശക്ഷ്യയ  ഉന്നയനിച്ചുലകേകാണസ്റ്റ്  ഇന്നലലെതലന്ന
മുഖക്ഷ്യമനനി  കനരനിടസ്റ്റ്  തമനിഴകാടസ്റ്റ്  മുഖക്ഷ്യമനനിക്കസ്റ്റ്  കേത്തുയ  അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  ചെസ്പീഫസ്റ്റ്
ലസക്രടറേനി  തമനിഴസ്റ്റ് നകാടസ്റ്റ്  ചെസ്പീഫസ്റ്റ്  ലസക്രടറേനിയമകായനി  ലടലെനികഫകാണനിലൂലട
സയസകാരനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  പ്രശ്നതനില് ഇടലപടസ്റ്റ്  കേരകാര്  പ്രകേകാരമുള്ള ജലെയ  കകേരളതനിനസ്റ്റ്
ലെഭക്ഷ്യമകാക്കകാന് കവണ നനിര്കദ്ദേശയ  തമനിഴസ്റ്റ് നകാടനിനസ്റ്റ്  നല്കേണലമന്നകാവശക്ഷ്യലപ്പെട്ടുലകേകാണസ്റ്റ്
ബഹുമകാനലപ്പെട  കകേന  ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിക്കുയ  കേത്തുകേള  നല്കുകേയണകായനി.
പകാലെക്കകാടസ്റ്റ്  കചെര്ന്ന 97-ാാമതുയ 98- ാാമതുയ  കജകായനിന്റെസ്റ്റ് വകാടര് ലറേഗുകലെഷന് കബകാര്ഡസ്റ്റ്
കയകാഗങ്ങളനില്   കേരകാര് പ്രകേകാരയ  ലെഭനികക്കണ ജലെയ പൂര്ണമകായയ നല്കേണലമന്നസ്റ്റ്
കകേരളയ  തമനിഴസ്റ്റ് നകാടനികനകാടസ്റ്റ്  ആവശക്ഷ്യലപ്പെടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലന്റെ  ശകമകായ
സമ്മര്ദ്ദേലതത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് 28-1-2017-നസ്റ്റ് തനിരുവനന്തപുരത്തുവചസ്റ്റ് ലസക്രടറേനിതലെ ചെര്ച
നടക്കുകേയണകായനി.  രൂകമകായ  വരളചയലട  അടനിസകാനതനില്  കേസ്പീഴസ്റ്റ് നദേസ്പീതട
അവകേകാശ  പ്രകേകാരയ  ജലെയ  വനിട്ടുനല്കേണലമന്നസ്റ്റ്  കകേരളയ   ആവശക്ഷ്യലപ്പെട്ടു.  കേരകാര്
പ്രകേകാരയ  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  ഏപ്രനില്  മകാസതനിലയ  ലമയസ്റ്റ്  ഒന്നകായ  പദേസവകാരതനിലയ
മണക്കടവസ്റ്റ്  വനിയറേനില് ജലെവനിഹനിതമനില്ലെ. എന്നകാല് കകേരളതനിലന്റെ സമകയകാചെനിതമകായ
ഇടലപടലകേള  കേകാരണയ   അതക്ഷ്യകാവശക്ഷ്യയ  കവണ  ജലെയ  ലെഭനിചനിരുന്നു.  കേരകാറുമകായനി
ബനലപ്പെട  വനിഷയങ്ങള  ചെര്ച  ലചെയ്യുന്നതനിനുയ  സമയബനനിതമകായനി  കേരകാര്
പുനരവകലെകാകേനയ ലചെയ്യുന്നതനിനുയ തമനിഴസ്റ്റ് നകാടസ്റ്റ് മുഖക്ഷ്യമനനിലയ 29-4-2017-ലലെ  കേതസ്റ്റ്
പ്രകേകാരയ  ചെര്ചയ്ക്കകായനി  കണനിചനിരുന്നു.  തമനിഴസ്റ്റ് നകാടസ്റ്റ്  ഇക്കകാരക്ഷ്യതനില്  തസ്പീയതനി
നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്  അറേനിയനിചനിടനില്ലെ.  ഈ  വനിഷയലത  പവകേകാരനികേമകായല്ലെ  നമുക്കസ്റ്റ്
സമസ്പീപനികക്കണതസ്റ്റ്.    തമനിഴസ്റ്റ് നകാടുമകായനി  രമക്ഷ്യമകായ  ഒരു  ഒത്തുതസ്പീര്പ്പെകാണസ്റ്റ്
ഉണകാകക്കണതസ്റ്റ്. അതനിനകാണസ്റ്റ് ശമനിച്ചുലകേകാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഇക്കകാരക്ഷ്യതനില്  തമനിഴകാടസ്റ്റ്
മുഖക്ഷ്യമനനിയമകായനി തുടര്ന്നുയ ബനലപ്പെടകാനകാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

(അദക്ഷ്യകകവദേനിയനില് മനി. ലഡപഷ്യൂടനി സസ്പീക്കര്)
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പ്രതനിപകകനതകാവസ്റ്റ് (ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് ലചെന്നനിതലെ): സര്,  വളലര ഗഗൗരവകമറേനിയ
വനിഷയമകാണസ്റ്റ് ശസ്പീ. ലകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി അവതരനിപ്പെനിചതസ്റ്റ്. ചെസ്പീഫസ്റ്റ് ലസക്രടറേനി സയസകാരനിച
കേകാരക്ഷ്യയ  അങ്ങസ്റ്റ്  പറേയകേയണകായനി.  എലന്റെ  അഭനിപ്രകായതനില്    ജലെകസചെന
വകുപ്പുമനനിതലന്ന  തമനിഴസ്റ്റ് നകാടനില്  കപകായനി  അവനിടലത  ജലെകസചെന
വകുപ്പുമനനിയമകായനി  സയസകാരനിക്കണയ.  കേകാരണയ  അവര്  ഈ  എഗ്രനിലമലന്റെകാന്നുയ
പകാലെനിക്കകാറേനില്ലെ.  ഇതസ്റ്റ് ഇകപ്പെകാഴുള്ള സയഭവയ മകാത്രമല്ലെ. കേകാലെകാകേകാലെങ്ങളനില് എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ്
പകാലെനിക്കകാറേനില്ലെ.  അങ്ങസ്റ്റ്  പറേഞ്ഞതസ്റ്റ്  നൂറേസ്റ്റ്  ശതമകാനയ  ശരനിയകാണസ്റ്റ്.  പവകേകാരനികേമകായനി
എടുകക്കണ;  തമനിഴകാടുമകായനി നല്ലെ ബനമകാണസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ് നനിലെനനിര്തണയ.  അതനിലന
പവകേകാരനികേ  പ്രശ്നമകായനി  ഉയര്തനിലക്കകാണ്ടുവരനികേയയ  കവണ.  പകക   നമുക്കസ്റ്റ്
അര്ഹതലപ്പെട  ജലെയ  ലെഭനിക്കകാന്   കുറേച്ചുകൂടനി  ശകമകായ  സമ്മര്ദ്ദേയ  ആവശക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്.
നമ്മുലട  ജലെകസചെന  വകുപ്പുമനനി  തമനിഴകാടനില്  കപകായനി  അവനിടലത  ജലെകസചെന
വകുപ്പുമനനിയമകായനി  ഒരു  ചെര്ച  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്  അഭനികേകാമക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്  എന്നകാണസ്റ്റ്  എലന്റെ
അഭനിപ്രകായയ. അതസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് പരനിഗണനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  ഞകാന് അഭക്ഷ്യര്തനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പനിണറേകായനി വനിജയന്:  സര്, ജലെകസചെന വകുപ്പുമനനി ഈ പ്രശ്നതനില്
തുടര്ചയകായനി  ഇടലപട്ടുലകേകാണനിരനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ഇനനിയയ  ഇടലപടുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒരു
പ്രയകാസവമനില്ലെ.  ജലെകസചെന  വകുപ്പുമനനി  തലെതനിലയ  ചെര്ച  നടതകായ.  ഞകാന്
പറേഞവന്നതസ്റ്റ്,   തമനിഴസ്റ്റ് നകാടസ്റ്റ്  മുഖക്ഷ്യമനനിയമകായനിതലന്ന  ചെര്ച  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  നമുക്കസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  അതനിനുള്ള  മുന്പകേ  എടുക്കുയ.  ഈ
വനിഷയതനില്  തമനിഴസ്റ്റ് നകാടസ്റ്റ്  സര്ക്കകാര്  ക്രനിയകാതകേമകായനി  പ്രതനികേരനിക്കുലമന്നു
തലന്നയകാണസ്റ്റ് പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. അതനിനുള്ള നടപടനികേളകാണസ്റ്റ് സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്. 

(3) എല്.ഡനി.സനി. പരസ്പീക റേദ്ദേസ്റ്റ്  ലചെയല്
ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേകാശസ്റ്റ്:   സര്,  പതനയതനിട,  പകാലെക്കകാടസ്റ്റ്  ജനില്ലെകേളനില്

5-8-2017-നസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നടതനിയ   പരസ്പീകയനില് കേടന്നുകൂടനിയ  ലതറ്റുകേള
സര്ക്കകാരനിലന്റെ  ശദയനില്  ലകേകാണ്ടുവരകാന്കവണനിയകാണസ്റ്റ്  ഈ  സബ്മനിഷന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇകത  വനിഷയയ  കേഴനിഞ്ഞ  ദേനിവസയ  നടന്ന  ചെര്ചയമകായനി
ബനലപ്പെട്ടുലകേകാണസ്റ്റ് ശസ്പീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റേകായ,  ശസ്പീ.  ഷകാഫനി  പറേമനില്  എന്നനിവര്
അങ്ങയലട  ശദയനില്  ലകേകാണ്ടുവന്നനിരുന്നു.  വര്ഷങ്ങള  കേകാതനിരുന്നതനിനു
കശഷമകാണസ്റ്റ്  എല്.ഡനി.സനി.  പരസ്പീകലയഴുതുവകാന്  ലചെറുപ്പെക്കകാര്ക്കസ്റ്റ്  ഒരവസരയ
ലെഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. പതനയതനിട, പകാലെക്കകാടസ്റ്റ്  ജനില്ലെകേളനിലലെ രണ്ടുലെകകതകാളയ കപരകാണസ്റ്റ്
പരസ്പീകലയഴുതനിയതസ്റ്റ്.   ഇതനിനുള്ള  അകപക  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  കണനിചതസ്റ്റ്   നകാലെസ്റ്റ്
മകാസയ  മുമകാണസ്റ്റ്.  അകപക  കണനിക്കുന്നയവസരതനില്   വരകാന്  കപകാകുന്ന
കചെകാദേക്ഷ്യങ്ങലളക്കുറേനിചസ്റ്റ്  ഒരു  ഏകേകദേശ  ധകാരണ,  സനിലെബസസ്റ്റ്  പ്രകേകാരയ
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എലന്തകാലക്കയണകാകുലമന്നതനിലനക്കുറേനിചസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  അറേനിയനിക്കുകേയയ  ലചെയ.
അങ്ങലന  അറേനിയനിചതനുസരനിചസ്റ്റ്  സനിലെബസസ്റ്റ്  പ്രകേകാരയ  ലപകാതു  വനിജകാനതനില്
നനിന്നുയ കചെകാദേക്ഷ്യങ്ങളണകാകുലമന്നസ്റ്റ് പറേഞ്ഞനിരുന്നതകാണസ്റ്റ്.   കചെകാദേക്ഷ്യകപപ്പെര് വന്നകപ്പെകാള
ഇന്തക്ഷ്യലയക്കുറേനികചകാ  കകേരളലതക്കുറേനികചകാ  ഒരു  കചെകാദേക്ഷ്യയകപകാലയ
അതനിലണകായനിരുന്നനില്ലെ. 30 മകാര്ക്കനിനുള്ള കചെകാദേക്ഷ്യങ്ങളനില്  കലെകാകേ ചെരനിത്രവയ കലെകാകേ
ഭൂമനിശകാസവയ  ഉളലപ്പെടുതനിയള്ള  കചെകാദേക്ഷ്യങ്ങള  മകാത്രമകാണുണകായനിരുന്നതസ്റ്റ്.   റേഷക്ഷ്യ,
പചെന,  ജര്മ്മനനി,  ബളകഗറേനിയ,  അയര്ലെന്ഡസ്റ്റ്,   സഡകാന്  തുടങ്ങനിയ
രകാജക്ഷ്യങ്ങലളക്കുറേനിച്ചുള്ള  കചെകാദേക്ഷ്യങ്ങളകാണസ്റ്റ്  ഇതനില്  30  മകാര്ക്കനിലന്റെ
അടനിസകാനലമന്നുള്ള  നനിലെയനില്  വന്നനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പതകായ  കകാസസ്റ്റ്
പകാസകാകേണലമന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ്  എല്.ഡനി.സനി.  പരസ്പീകലയഴുതകാന്  കപകാകുന്നവരുലട
അടനിസകാന  കയകാഗക്ഷ്യതലയന്നു  പറേയന്നതസ്റ്റ്.   കകേരള  രൂപസ്പീകേരണതനിലന്റെ  60-ാം
വകാര്ഷനികേയ  ആകഘകാഷനിക്കുന്ന  ഈ  കവളയനില്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  കചെകാദേക്ഷ്യതനില്
ഇന്തക്ഷ്യലയക്കുറേനികചകാ  കകേരളലതക്കുറേനികചകാ  ഒരു  കചെകാദേക്ഷ്യയ  കപകാലമുണകായനിരുന്നനില്ലെ
എന്നുള്ളതസ്റ്റ്  എടുത്തുപറേകയണ ഒരു കേകാരക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്.  ഈ  കചെകാദേക്ഷ്യക്കടലെകാസനിലലെ ഒരു
പ്രധകാനലപ്പെട  കചെകാദേക്ഷ്യയ  ഞകാന്  വകായനിക്കകായ,   'സഡകാനനിലലെ  നസ്പീകഗ്രകാകേലള  നമ്മള
എന്തുവനിളനിക്കുയ?'  ബുലഷ്മെന്,  ലസല്റ്റുകേള,  കേകാപ്പെനിരനി,  കകേകാക്കകസകായ്ഡസ്റ്റ്
എന്നനിവയകാണസ്റ്റ്  അതനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ഉതരയ. ഒരു വയശസ്പീയ പ്രശ്നമുണകായനി,  ആ
വനിഷയയ  സയസകാരനിചതനിലന്റെ  കപരനില്  നമ്മുലട  ഒരു  മനനി  തലന്ന  പുലെനിവകാല്
പനിടനിചനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്,  ഞകാന്  അതനികലെക്കസ്റ്റ്  കേടക്കുവകാന്  കവണനിയല്ലെ  പറേയന്നതസ്റ്റ്.
ഇതരയ  വനിഷയങ്ങള  പലെ  അയഗങ്ങളയ  അങ്ങയലട  ശദയനില്
ലകേകാണ്ടുവരകാനനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.   കകേരള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി  ഒരു  ഭരണഘടനകാ
സകാപനമകാണസ്റ്റ്.   അക്കകാരക്ഷ്യതനില്  നമുക്കസ്റ്റ്  യകാലതകാരു  അഭനിപ്രകായവക്ഷ്യതക്ഷ്യകാസവമനില്ലെ.
പകക  കകേരളതനിലലെ  ലചെറുപ്പെക്കകാകരകാടസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  നസ്പീതനി  പുലെര്തണയ.
ലചെറുപ്പെക്കകാരുലട  ഭകാവനിലയക്കുറേനിചസ്റ്റ്  അങ്ങയലട  മനസനിലണകാകേണയ.  പകാലെക്കകാടസ്റ്റ്
ജനില്ലെയനില് ഏതകാണസ്റ്റ് ഒകന്നകേകാല് ലെകകതകാളമകാളകേള പരസ്പീകലയഴുതനിയതകായകാണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ് അറേനിയകാന് കേഴനിഞ്ഞതസ്റ്റ്.  പതനയതനിട ജനില്ലെയനില്  80,000-ലെധനികേമകാളകേള
പരസ്പീകലയഴുതനി.  ഈ പരസ്പീകലയഴുതനിയവര് ഇന്നസ്റ്റ്  വളലരയധനികേയ പ്രയകാസതനില്
കേഴനിയകേയകാണസ്റ്റ്.  കേകാരണയ  ലപകാതുവനിജകാനവമകായനി  ബനലപ്പെട്ടുള്ള  കചെകാദേക്ഷ്യങ്ങള
ഒന്നുയതലന്ന  കചെകാദേക്ഷ്യക്കടലെകാസനിലണകായനിരുന്നനില്ലെ.  കകേരളവയ  ഇന്തക്ഷ്യയമകായനി
ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  ഒരു  കചെകാദേക്ഷ്യവമുണകായനില്ലെ  എന്നുള്ള  ഒരു  ആശങ്കയയ  അവരുലട
മുമനിലണസ്റ്റ്.   ഏകതകാ  ഒരു  പഗഡനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്   പകേര്തനിലയടുത്തു   എന്നസ്റ്റ്
വകാര്തകേള വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇന്തക്ഷ്യലയക്കുറേനികചകാ കകേരളലതക്കുറേനികചകാ ആനുകേകാലെനികേ
സയഭവങ്ങലളക്കുറേനികചകാ  കചെകാദേക്ഷ്യങ്ങളണകാകേകാതതകാണസ്റ്റ്  ആകകപതനിനനിടയകായതസ്റ്റ്
എന്നകാണസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ഒരു  മസ്പീറനിയഗനില് പറേഞ്ഞതസ്റ്റ്. കചെകാദേക്ഷ്യകേര്തകാവസ്റ്റ് ഔചെനിതക്ഷ്യയ
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കേകാടനിയനില്ലെ  എന്നസ്റ്റ്  ഭൂരനിഭകാഗയ  അയഗങ്ങളയ  കുറലപ്പെടുത്തുകേയണകായനി.   അതനിലന്റെ
അടനിസകാനതനില്  ഭകാവനിയനില്  കചെകാദേക്ഷ്യകേര്തകാക്കലള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനില്
വകുപ്പുകമധകാവനിയലട ഉതരവകാദേനിതയ ഉറേപ്പെകാക്കണലമന്നുകൂടനി ആ കയകാഗതനില് ഒരു
ധകാരണയണകായനി.  അതനിനകായനി  ഡനി.പനി.ഐ.,  ഹയര്ലസക്കണറേനി  ഡയറേകര്,
കകേകാകളജസ്റ്റ്  വനിദേക്ഷ്യകാഭക്ഷ്യകാസ  ഡയറേകര്,  വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ.  ഡയറേകര്,  സകാകങ്കതനികേ
വനിദേക്ഷ്യകാഭക്ഷ്യകാസ  ഡയറേകര്,  ലമഡനിക്കല്  വനിദേക്ഷ്യകാഭക്ഷ്യകാസ  ഡയറേകര്  എന്നനിവരുമകായനി
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ചെര്ച  നടത്തുലമന്നകാണസ്റ്റ്  മകാധക്ഷ്യമങ്ങളനില്  വന്ന  വകാര്ത.
ഇക്കകാരക്ഷ്യങ്ങലളകാലക്ക  മനസനിലെകാക്കനിലക്കകാണ്ടുള്ള ഒരു പരനിഹകാരമകാണസ്റ്റ്  നമുക്കകാവശക്ഷ്യയ.
ഇകപ്പെകാള  നടതനിയനിട്ടുള്ള  പരസ്പീക  റേദ്ദേസ്റ്റ്  ലചെയലകേകാണസ്റ്റ്  അവര്ലക്കകാരവസരയകൂടനി
ഉണകാക്കനിലക്കകാടുക്കുവകാന്  ബഹുമകാനക്ഷ്യനകായ  മുഖക്ഷ്യമനനി  തകാല്പ്പെരക്ഷ്യലമടുക്കണയ.
അതരതനിലള്ള  ഒരു  തസ്പീരുമകാനയ   അങ്ങയലട  ഭകാഗത്തു
നനിന്നുണകാകേണലമന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ് എലന്റെ ആവശക്ഷ്യയ. 

11.00 AM ]
മുഖക്ഷ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറേകായനി  വനിജയന്  ): സര്,  കകേരളതനിലലെ  സര്ക്കകാര്

സ്കൂളകേള,  കകേകാകളജുകേള,  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിന്നുയ
എയ.പകാനല്  ലചെയലപ്പെടുന്ന  അദക്ഷ്യകാപകേര്ക്കസ്റ്റ്  അതകാതു  വനിഷയങ്ങള  സയബനനിച
ലമകാഡഷ്യൂളസസ്റ്റ്,  സനിലെബസസ്റ്റ്  എന്നനിവ  നല്കേനി  അതുപ്രകേകാരയ  അതസ്പീവ  രഹസക്ഷ്യ
സസഭകാവകതകാലടയകാണസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. കചെകാദേക്ഷ്യകപപ്പെറുകേള തയകാറേകാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പരസ്പീക
നടക്കുന്ന സമയയ വലര കചെകാദേക്ഷ്യകപപ്പെര് തുറേന്നസ്റ്റ്  പരനികശകാധനിക്കുവകാന് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
ഉകദേക്ഷ്യകാഗസര്കക്കകാ  കേമ്മസ്പീഷകനകാ  അനുമതനിയനില്ലെ.   പതനയതനിട  ജനില്ലെയനില്
5-8-2017-നസ്റ്റ്  നടതനിയ  എല്.ഡനി.  കകാര്ക്കസ്റ്റ്  പരസ്പീകയനില്  സനിലെബസനില്
ഇല്ലെകാതതുയ  പചെനയമകായനി  ബനലപ്പെടതുമകായ  കചെകാദേക്ഷ്യങ്ങളലണന്നസ്റ്റ്  പരകാതനി
ഉയര്ന്നനിട്ടുലണങ്കനിലയ  അവ  ലപകാതുവനിജകാനതനിലയ  ചെരനിത്രതനിലമുളലപ്പെടുന്ന
കചെകാദേക്ഷ്യങ്ങളകായനിരുന്നു.   കചെകാദേക്ഷ്യകപപ്പെറേനിലനക്കുറേനിച്ചുള്ള  പരകാതനി  ഉന്നയനിക്കകാന്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. സയവനിധകാനയ ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതരതനില് ലെഭനിക്കുന്ന പരകാതനികേള
ഒരു  വനിദേഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  പരനികശകാധനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്  ലചെയ്യുന്നതസ്റ്റ്.   ആ
പരനികശകാധനയ്ക്കുകശഷയ  ഉചെനിതമകായ  തസ്പീരുമകാനയ  പകേലക്കകാള്ളകാറുണസ്റ്റ്.   ഏതകാനുയ
ചെനിലെര്  പരകാതനി  ഉന്നനിയനിക്കുന്നുലവന്ന  കേകാരണതകാല്  പരസ്പീക  റേദ്ദു  ലചെയണലമന്ന
ആവശക്ഷ്യയ നക്ഷ്യകായസ്പീകേരനിക്കകാവന്നതല്ലെ.

(4) കറേകാഡസ്റ്റ് വനികേസനയ

ശസ്പീ  .   ലകേ  .   ആന്സലെന്  : സര്, ഏറവയ പ്രധകാനലപ്പെട ഒരു പകാതയകാണസ്റ്റ് കേരമന-
കേളനിയനിക്കകാവനിള  പകാത.   തമനിഴകാടുമകായനി  ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഈ  പകാതയലട
പ്രവര്തനങ്ങള  നല്ലെ  നനിലെയനില്  നടന്നുവരുന്നുണസ്റ്റ്.   ഈ   സര്ക്കകാര്
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അധനികേകാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷയ  ബഹുമകാനലപ്പെട  ലപകാതുമരകാമതസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനി
ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനകാവശക്ഷ്യമകായ  തുകേ  വനിതരണയ   ലചെയയ  ഒരു  ലസഷക്ഷ്യല്
ഓഫസ്പീസലറേ  നനിയമനിച്ചുയ  ഈ  പ്രവര്തനതനില്  വളലര  ഗഗൗരവമകായയ
കേകാരക്ഷ്യകമമകായയ  ഇടലപടുകേയകാണസ്റ്റ്.   പ്രകാവചമലെയ  മുതല്  ബകാലെരകാമപുരതനിനസ്റ്റ്
സമസ്പീപമുള്ള  ലകേകാടനിനട  വലരയള്ള  പ്രകദേശതസ്റ്റ്  ലകേടനിടയ  ഒഴനിപ്പെനിക്കലെടക്കമുള്ള
നടപടനികേള പൂര്തസ്പീകേരനിക്കലപ്പെട്ടു.  ലകേകാടനിനട മുതല് വഴനിമുക്കസ്റ്റ് വലരയള്ള പ്രകദേശതസ്റ്റ്
ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനകാവശക്ഷ്യമകായ  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുലണങ്കനിലയ  ചെനിലെ
പ്രകദേശതസ്റ്റ്  ഭൂമനിക്കസ്റ്റ്  മതനിയകായ  വനിലെ   ലെഭനിചനിടനിലല്ലെന്ന  തര്ക്കവയ  പരകാതനിയയ
നനിലെനനില്ക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  വഴനിമുക്കസ്റ്റ് മുതല് കേളനിയനിക്കകാവനിള വലര വരുന്ന ഏകേകദേശയ 16
കേനികലെകാമസ്പീററേനിലെധനികേയ ദൂരയ ഒറ റേസ്പീചകായനി എടുക്കുലമന്നകാണസ്റ്റ് അഭനിപ്രകായലപ്പെടനിരുന്നതസ്റ്റ്.
വളലരകയലറേ തനിരക്കുയ പ്രശ്നങ്ങളയ സൃഷനിക്കുന്ന ഭകാഗമകാണനിതസ്റ്റ്.  കേരമനയനില്നനിന്നുയ
പ്രകാവചമലെയ  വലര  എത്തുവകാന്  10  മനിനനിടസ്റ്റ്  സമയലമടുക്കുകമകാള
പ്രകാവചമലെത്തുനനിന്നുയ  ലനയകാറനിന്കേര-കേളനിയനിക്കകാവനിള  ഭകാഗതസ്റ്റ്  എതനികചരുന്നതനിനസ്റ്റ്
മണനിക്കൂറുകേള  എടുക്കുന്ന  ദുനഃസനിതനി  നനിലെനനില്ക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  വളലര  കവഗതനില്  ഈ
പണനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കലപ്പെകടണതുണസ്റ്റ്.   അക്കകാരക്ഷ്യതനില്   സര്ക്കകാര്  ശകമകായ
ഇടലപടല്  ഉകദേക്ഷ്യകാഗസതലെതനില്  സസസ്പീകേരനികക്കണതകായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പലെകപ്പെകാഴുയ  ഈ
കേകാരക്ഷ്യതനില്  ഉകദേക്ഷ്യകാഗസതലെതനില്  നനിലെനനില്ക്കുന്ന  പരസര  കയകാജനിപ്പെനില്ലെകായ്മ
ഇതരയ  പ്രവര്തനങ്ങളലട  കവഗത  കൂട്ടുന്നതനിനസ്റ്റ്  തടസയ  നനില്ക്കുന്നു.
എനനിക്കുതലന്ന ഒരു അനുഭവമുണകായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലനയകാറനിന്കേര മണ്ഡലെതനിലലെ വളലര
പ്രധകാനലപ്പെട പകാഞനിക്കടവസ്റ്റ് പകാലെതനിലന്റെ പണനി 2013-ല് ആരയഭനിചതകാണസ്റ്റ്.  2014-
ല് അകപ്രകാചസ്റ്റ് കറേകാഡനിനസ്റ്റ് വസ്തു ഏലറടുക്കുന്ന പടനികേയനില് 2-4 വസ്തു ഉടമകേളലട കപരസ്റ്റ്
വനിട്ടുകപകായനിരുന്നു.   2014-ല്തലന്ന  വസ്തു  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കകാര്  തസ്പീരുമകാനനിചനിരുന്നുലവങ്കനിലയ  റേവനഷ്യൂ
വകുപ്പെകായകാലയ  ലപകാതുമരകാമതസ്റ്റ്  വകുപ്പെകായകാലയ  വക്ഷ്യതക്ഷ്യസങ്ങളകായ  ഉതരങ്ങളകാണസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ കേകാരക്ഷ്യങ്ങളനില് അവര് കേകാണനിചനിട്ടുള്ള ഉദേകാസസ്പീനത കേഴനിഞ്ഞ
2-3 വര്ഷമകായനി ആ പ്രവര്തനയ പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തടസയ നനില്ക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.
ബനലപ്പെട  ഉകദേക്ഷ്യകാഗസലര  ആര്.ഡനി.ഒ.യലടയയ  വകുപ്പെസ്റ്റ്   കമധകാവനികേളലടയയ
സകാന്നനിദക്ഷ്യതനില്  വനിളനിചസ്റ്റ്  പരനികശകാധനിക്കുകമകാഴകാണസ്റ്റ്  അകന്തവക്ഷ്യമകായ  വസ്പീഴ്ച
ബനലപ്പെട വകുപ്പെസ്റ്റ്  കമധകാവനികേളലട  ഭകാഗത്തുനനിന്നുയ   ഉണകായനിട്ടുള്ളതകായനി  കേണതസ്റ്റ്.
ഉകദേക്ഷ്യകാഗസതലെതനില്  നനില്ക്കുന്ന  കേനിടമതരങ്ങളയ  പരസരമുള്ള  ഈകഗകാകേളയ
വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങളനില്   സര്ക്കകാര്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന  കേകാഴ്ചപ്പെകാടനിനനുസരനിചസ്റ്റ്
കവഗതനില്  പൂര്തസ്പീകേരനികക്കണ  പലെ  പ്രവര്തനങ്ങലളയയ  കുഴപ്പെനിക്കുന്ന
രൂപതനികലെയ്ക്കസ്റ്റ്   എതനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലനയകാറനിന്കേര  ടഗൗണ്  മണനിക്കൂറുകേകളകാളയ
യകാത്രകാകകശമുണകാകുന്ന രൂപതനിലെകാണസ്റ്റ്.   കേരമന  –  കേളനിയനിക്കകാവനിള  പകാതയലട
നനിര്മ്മകാണപ്രവര്തനങ്ങള കവഗതനില്  തസ്പീര്ക്കുവകാന്  സര്ക്കകാര്  വലെനിയ
കതകാതനിലള്ള ഇടലപടല് നടത്തുന്നുണസ്റ്റ്.  22-ാം തസ്പീയതനി ബഹുമകാനലപ്പെട മനനി ആ
പ്രകദേശയ സന്ദര്ശനിക്കകാലമന്നസ്റ്റ് വകാഗകാനയ ലചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ കേകാരക്ഷ്യതനില് അവനിടലത
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ജനങ്ങളലട  തകാല്പരക്ഷ്യതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  പ്രവൃതനിയലട  കവഗത  കൂട്ടുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  തസ്പീര്ചയകായയ  അങ്ങയലട  ഭകാഗത്തുനനിന്നുയ  ഉണകാകേണലമന്നസ്റ്റ്  ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂലട ഞകാന് ഉന്നയനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.

ലപകാതുമരകാമത്തുയ രജനികസ്ട്രഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധകാകേരന്  ): സര്,
കദേശസ്പീയപകാത 47-ലലെ കേരമന മുതല് കേളനിയനിക്കകാവനിള വലരയള്ള ഭകാഗലത ഗതകാഗത
ക്കുരുക്കനിനസ്റ്റ്  പരനിഹകാരമകായകാണസ്റ്റ്  4  വരനിപ്പെകാതയകായനി  വനികേസനിപ്പെനിക്കകാനുള്ള  ദേഗൗതക്ഷ്യയ
സയസകാന  സര്ക്കകാര്  ഏലറടുതനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   സയസകാന  സര്ക്കകാരനിലന്റെ  പണയ
ഉപകയകാഗനിചകാണസ്റ്റ്  കദേശസ്പീയപകാതയലട  ഈ  ഭകാഗയ   വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നലതന്നതസ്റ്റ്
പ്രകതക്ഷ്യകേയ പ്രസകാവക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്.  5.5  കേനികലെകാമസ്പീറര് കറേകാഡസ്റ്റ് വസ്പീതനികൂടനി വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്ന
പ്രവൃതനി പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.   രണകായ  റേസ്പീചകായ  പ്രകാവചമലെയ  മുതല്  വഴനിമുക്കസ്റ്റ്
വലരയള്ള  6.5  കേനികലെകാമസ്പീറര്  ഭകാഗലത  വനികേസനതനിനകായനി  2017-18-ല്
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപ്പെടുതനി 162.46  കകേകാടനി രൂപയലട ഭരണകാനുമതനി ലെഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രകാവചമലെയ മുതല് ബകാലെരകാമപുരയ വലരയള്ള  5  കേനികലെകാമസ്പീറര് ഭകാഗലത സലെയ
ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള ഓഗസസ്റ്റ് 31-നകേയ പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതകാണസ്റ്റ്.  ഈ ഭകാഗതസ്റ്റ്
നനിലെവനിലള്ള  ലകേടനിടങ്ങള  ലപകാളനിച്ചുമകാറ്റുന്ന  പ്രവൃതനി  നടന്നുവരനികേയകാണസ്റ്റ്.
ബകാലെരകാമപുരയ  മുതല്  വഴനിമുക്കസ്റ്റ്  വലര  1.5  കേനികലെകാമസ്പീറര്  ഭകാഗലത  സലെയ
ഏലറടുപ്പെനിനുള്ള  98.1  കകേകാടനി  രൂപയലട  ഭരണകാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   1.5
കേനികലെകാമസ്പീറര് ഭകാഗലത സലെകമലറടുപ്പെസ്റ്റ്  2013-ലലെ ലെകാന്ഡസ്റ്റ്  അകേസനിസനിഷന് ആകസ്റ്റ്
പ്രകേകാരമകാണസ്റ്റ് നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നകാല് ഈ സകാമതനികേ വര്ഷയ പൂര്തനിയകാക്കകാന്
കേഴനിയകാത  സകാഹചെരക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്  ലെകാന്ഡസ്റ്റ്  അകേസനിസനിഷനുമകായനി  ബനലപ്പെട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
പദതനി  നടതനിപ്പെനിലള്ള  കേകാലെതകാമസയ  ഒഴനിവകാക്കകാന്  ലെകാന്ഡസ്റ്റ്  അകേസനിസനിഷന്
നടപടനികേള പൂര്തനിയകാക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  പ്രകാവചമലെയ മുതല് ബകാലെരകാമപുരയ വലരയള്ള
5 കേനികലെകാമസ്പീറര് ഭകാഗയ ആദേക്ഷ്യഘടമകായനി വനികേസനിപ്പെനിക്കകാന് നടപടനി സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.
1.5  കേനികലെകാമസ്പീറര്  ദൂരലത  സലെലമടുപ്പുകൂടനി  പൂര്തസ്പീകേരനിചകാല്  ഈ  ഭകാഗലതയയ
നനിര്മ്മകാണ  പ്രവര്തനയ  തുടങ്ങകാവന്നതകാണസ്റ്റ്.   ഉടന്തലന്ന  ഇതനിനകായനി  ഉതരവസ്റ്റ്
പുറേലപ്പെടുവനിക്കുന്നതകാണസ്റ്റ്.

(5) പടനികേജകാതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദേസ്പീപ്കുമകാര്  : സര്,  നമ്മുലട  സയസകാനതസ്റ്റ്  1950-നുമുമസ്റ്റ്
സനിരതകാമസമകാക്കനിയനിട്ടുള്ള  പടനികേജകാതനിയനില്ലപ്പെട  ചെകനിയന് സമുദേകായക്കകാര്ക്കസ്റ്റ്
ജകാതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നനികഷധനിക്കലപ്പെടുന്ന വളലര ഗഗൗരവമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമകാണസ്റ്റ് ഞകാന്
ഇവനിലട  ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇക്കകാരക്ഷ്യയ  കനരലത  ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനിയലട
ശദയനില്ലപ്പെടുത്തുകേയയ   ലചെയ്തനിരുന്നു.  1950-നു  മുമസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  സനിര
തകാമസമകാലയങ്കനിലയ  ചെകനിയന് സമുദേകായക്കകാര് സകാമൂഹനികേമകായയ സകാമതനികേമകായയ
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വനിദേക്ഷ്യകാഭക്ഷ്യകാസപരമകായയ വളലര തകാഴ്ന്നനനിലെയനില് ജസ്പീവനിചനിരുന്ന ആളകേളകാണസ്റ്റ്.   എലന്റെ
മണ്ഡലെയകൂടനി ഉളലപ്പെടുന്ന കകേകാഴനികക്കകാടസ്റ്റ് മുനനിസനിപ്പെകാലെനിറനി ആയനിരുന്ന സമയതകാണസ്റ്റ്
പ്രധകാനമകായയ ഈ വനിഭകാഗയ മകാനസല് സകാവഞനിയഗസ്റ്റ് കജകാലെനി ലചെയ്തസ്റ്റ് ജസ്പീവനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അവനികടക്കസ്റ്റ്  വന്നതസ്റ്റ്.   പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  സയസകാനതനിലന്റെ  പലെ  ഭകാഗകതക്കുയ  അവര്
ജസ്പീവനിതകാവശക്ഷ്യവമകായനി  കപകായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടുതല്  ആളകേളയ  മകാനസല്  സകാവഞനിയഗസ്റ്റ്
കജകാലെനിയകാണസ്റ്റ്  ലചെയ്തനിരുന്നലതങ്കനിലയ  ലചെരനിപ്പെസ്റ്റ്  നനിര്മ്മനിചസ്റ്റ്   ജസ്പീവനിക്കുന്നവരുമുണസ്റ്റ്.
പലെര്ക്കുയ  കവണവനിധയ  വനിദേക്ഷ്യകാഭക്ഷ്യകാസമുണകായനിടനില്ലെ.   അക്കകാലെതസ്റ്റ്  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്
സനിരമകായ  തകാമസസഗൗകേരക്ഷ്യമനില്ലെകാലത   കേടതനിണയനില്  കേനിടന്നുറേങ്ങുന്ന
അവസയണകായനിരുന്നു.  ചെനിലെകപ്പെകാള  ചെനിലെ   കകേകാളനനികേളനിലലെ  വസ്പീടുകേളലട
ചെകായസ്റ്റ് പുകേളനില്  ആരുലടലയങ്കനിലയ  ഔദേകാരക്ഷ്യതനില്  കേനിടന്നുറേകങ്ങണ്ടുന്ന
സകാഹചെരക്ഷ്യവമുണകായനിരുന്നു.   ഈ  കകേകാളനനികേളനില്തലന്ന  അതകാറുലകേകാണസ്റ്റ്  മറേച
ഒറമുറേനി ലഷഡനില് തകാമസനിച അവസയണകായനിരുന്നു.  അലതകാലക്ക  കുകറേക്കകാലെയ
തുടര്ന്നു.  അതുലകേകാണസ്റ്റ് കൃതക്ഷ്യമകായ ഒരു കമല്വനിലെകാസകമകാ എലന്തങ്കനിലയ കരഖകേകളകാ
ഒന്നുയതലന്ന ഇവരുലട കേകാരക്ഷ്യതനിലണകായനില്ലെ.  പലക, തലെമുറേകേളകായനി അവരനിവനിലട
ജസ്പീവനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  പനിന്നസ്പീടുള്ള തലെമുറേ കുടനികേലള സ്കൂളനിലെയചസ്റ്റ് പഠനിപ്പെനിക്കുകേലയകാലക്ക
ലചെയ.   ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  1992  വലര  ജകാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ലെഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
തടസമുണകായനിരുന്നനില്ലെ.   എന്നകാല്  1999-നുകശഷയ  The  Constitutional  Order,
1950-ലന്റെ  കപരുപറേഞ്ഞസ്റ്റ്  ജകാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  നനിരസനിച്ചു. 1950-നുമുമസ്റ്റ്
കകേരളതനില് സനിരതകാമസമകാലണന്നതനിലന്റെകയകാ അലല്ലെങ്കനില് അവര്ലക്കലന്തങ്കനിലയ
സകാവരജയഗമവസ്തുക്കള പകേവശയ വചനിരുന്നതനിലന്റെകയകാ കരഖകേള ലതളനിവനിനകായനി
കവണലമന്നസ്റ്റ്   റേവനഷ്യൂ  അധനികേകാരനികേളയ  കേനിര്തകാഡ്സയ  ആവശക്ഷ്യലപ്പെട്ടു.
അതനിലല്ലെങ്കനില്  ജകാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്   നല്കേകാന്  കേഴനിയനിലല്ലെന്ന  നനിലെപകാടസ്റ്റ്
സസസ്പീകേരനിച്ചു.  1950-നുകശഷയ  കുടനികയറേനിയവരകാലണന്നസ്റ്റ്  മുദ്രകുതനി  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  ജകാതനി
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  നനികഷധനിക്കുന്ന  സമസ്പീപനമകാണസ്റ്റ്  കേനിര്തകാഡ്സയ  മറസ്റ്റ്
ഡനിപ്പെകാര്ട്ടുലമനകേളലമകാലക്ക തുടര്ചയകായനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നകാല് ഇതനിനനിടയനില്
ഒരു  സയഭവമുണകായതസ്റ്റ്  കകേകാടയയ  ജനില്ലെയനില്  ഇകത   വനിഭകാഗതനില്ലപ്പെടവര്ക്കസ്റ്റ്  2011
ഡനിസയബര്  മകാസതനില്  ഒരു  പ്രകതക്ഷ്യകേ  ഉതരവസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്
നല്കേകാനുള്ള നടപടനി   സര്ക്കകാര് സസസ്പീകേരനിച്ചു.  ഇലതല്ലെകായ ഒകര സലെത്തുതലന്നയകാണസ്റ്റ്.
ആ ഉതരവനില്,  'The government have examined all aspect of the matter in
detail  based on the evidence of registered document  and are pleased to
clarify that the Arundhatiyar/Chakkiliyan communities settled in Kottayam
district were residence of the Kerala State and hence the  migration norms
are not applicable to those groups of people. Further it is also  order that
the above community will be  treated as Scheduled Caste of Kerala origin
for all purposes' എന്നകാണസ്റ്റ് പറേയന്നതസ്റ്റ്.
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പ്രതനിപകകനതകാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ് ലചെന്നനിതലെ):  സര്,  കകേകാടയയ ജനില്ലെയനില്
തകാമസനിക്കുന്ന ചെകനിയന് സമുദേകായയ എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.  വനിഭകാഗതനിലെകാണസ്റ്റ്.  ഞകാന്
പകാര്ലെലമന്റെസ്റ്റ്  അയഗമകായനിരുന്ന  സമയതസ്റ്റ്  ഈ  വനിഷയയ  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ശദയനില്ലപ്പെടുതനി തസ്പീരുമകാനനിച കേകാരക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദേസ്പീപ്കുമകാര്:  സര്,  അക്കകാരക്ഷ്യതനില്  തര്ക്കമനില്ലെ.  അവര്ക്കസ്റ്റ്
സയവരണയ   നല്കേനിയതസ്റ്റ്  സകന്തകാഷമുള്ള  കേകാരക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്.  ഇകത  പശ്ചകാതലെമുള്ള
കൂടുതല്  ആളകേള   കകേകാഴനികക്കകാടസ്റ്റ്  മുനനിസനിപ്പെല്  ഏരനിയയനില്  തകാമസനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.
എന്നകാല് അവര്ക്കതസ്റ്റ്   ലെഭനിക്കുന്നനില്ലെ.  ഒരു ജനില്ലെയനില് മകാത്രയ  ലെഭനിക്കുകേയയ ഇകത
സമുദേകായക്കകാര്ക്കസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് സലെങ്ങളനില് നനികകധനിക്കലപ്പെടുകേയയ ലചെയ്യുന്ന സകാഹചെരക്ഷ്യയ
നനിലെനനില്ക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ജനില്ലെകാ  കേളകറുലട  റേനികപ്പെകാര്ടനിലന്റെ  അടനിസകാനതനില്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ഓര്ഡറേകാണനിതസ്റ്റ്.   ഈ  പരനിഗണന  നമ്മുലട  സയസകാനതനിലന്റെ
വനിവനിധ  ഭകാഗങ്ങളനില്   തകാമസനിക്കുന്നവര്ക്കുയ  ലെഭക്ഷ്യമകാക്കണലമന്നകാണസ്റ്റ്  ആവശക്ഷ്യയ.
കൂടുതല്  ആളകേള  തകാമസനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  കകേകാഴനികക്കകാടസ്റ്റ്  ജനില്ലെയനിലെകാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനിയലട  ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുളള  കേകാരക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്.   വലെനിലയകാരു
നസ്പീതനിയലട പ്രശ്നമകാണനിതസ്റ്റ്.  അവരുലട വനിദേക്ഷ്യകാഭക്ഷ്യകാസ ആനുകൂലെക്ഷ്യങ്ങള ഉളലപ്പെലടയള്ള
എല്ലെകാ  ആനുകൂലെക്ഷ്യങ്ങളയ  നനികഷധനിക്കലപ്പെടുകേയകാണസ്റ്റ്.   അതനിലന്റെ  സകാകങ്കതനികേമകായ
കേകാരക്ഷ്യങ്ങലളക്കുറേനിചസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  അറേനിയനില്ലെ.  അതനിനകാല്   ഏലതങ്കനിലയ  രസ്പീതനിയനില്
അവര്ക്കസ്റ്റ്  ജകാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്   നല്കേകാനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണലമന്നകാണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ് അഭക്ഷ്യര്തനിക്കകാനുള്ളതസ്റ്റ്.

പടനികേജകാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നകാക്കസമുദേകായകകമവയ  നനിയമവയ
സകായസകാരനികേവയ  പകാര്ലെലമന്റെറേനികേകാരക്ഷ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബകാലെന്)  :
സര്,  ഭരണഘടനയലട  ആര്ടനിക്കനിള  341-ല്   എസസ്റ്റ്.സനി.  വനിഭകാഗലതപ്പെറനിയയ
342-ല്  എസസ്റ്റ്.ടനി.  വനിഭകാഗലതപ്പെറനിയമകാണസ്റ്റ് നനിര്വ്വചെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഭരണഘടന  1950
ജനുവരനി  26-നകാണസ്റ്റ്  പ്രകാബലെക്ഷ്യതനില് വന്നതസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ ഭകാഗമകായനി  ആര്ടനിക്കനിള
341,  342  പ്രകേകാരയ,  1950-ലലെ  പ്രസനിഡന്ഷക്ഷ്യല്  ഉതരവസ്റ്റ്  പുറേലപ്പെടുവനിക്കുന്ന
സമയതസ്റ്റ്  ഒരു  സയസകാനതസ്റ്റ്  സനിരതകാമസമകാക്കനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  മകാത്രലമ  പ്രസ്തുത
സയസകാനലത  പടനികേജകാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  സമുദേകായ  സര്ടനിഫനിക്കറനിനസ്റ്റ്
അര്ഹതയള്ളു.  അതകാണസ്റ്റ്  ഭരണഘടനകാപരമകായനി  കകേനസര്ക്കകാരനിലന്റെ
മകാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശയ.  ഈ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേകാരയ  12-2-1986-ല് പടനികേജകാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപ്പെസ്റ്റ്  10/86  നമര്   ഉതരവസ്റ്റ്  പുറേലപ്പെടുവനിച്ചു.  കമല്  ഉതരവസ്റ്റ്
നനിലെനനില്ക്കുന്നതനിനകാല്  1950-നസ്റ്റ്  മുമസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  തകാമസമുലണന്ന  കരഖകേള
ഹകാജരകാക്കകാന്  കേഴനിയകാതവര്ക്കസ്റ്റ്  പടനികേജകാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്
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അനുവദേനിചസ്റ്റ്  നല്കുന്നനില്ലെ.  കകേരളതനില്  കുടനികയറേനി  തകാമസനിക്കുന്ന  ചെകനിയന്
സമുദേകായതനില്ലപ്പെട  പലെര്ക്കുയ  അവര്  1950-നസ്റ്റ്  മുമതലന്ന  കുടനികയറേനി
പകാര്തതകായനി അവകേകാശവകാദേയ ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള കരഖകേള ലെഭക്ഷ്യമകാക്കകാതതു
ലകേകാണസ്റ്റ്  ജകാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  അനുവദേനിക്കകാന് കേഴനിയന്നനില്ലെ.  ഈ കേകാരക്ഷ്യതനിലള്ള
പ്രകാകയകാഗനികേ  പവഷമക്ഷ്യങ്ങള  ചൂണനിക്കകാണനിചസ്റ്റ്  മകാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്  മകാറയ
വരുതണലമന്നസ്റ്റ്  കകേനസര്ക്കകാരനികനകാടസ്റ്റ്  നനിരവധനി  തവണ
ആവശക്ഷ്യലപ്പെടനിട്ടുലണങ്കനിലയ   ഇതുവകരയയ  മകാറയ  വരുത്തുവകാന്  തയകാറേകായനിടനില്ലെ.
എന്നകാല്  വക്ഷ്യകനിപരമകായനിട്ടുള്ള  ഇതരയ  പ്രശ്നങ്ങള  കകേകാടതനിയലട  മുമനില്
വരുകമകാള  'കേനിര്തകാഡ്സസ്റ്റ്'  മുഖകാന്തരയ  വക്ഷ്യകനിഗത  അകനസഷണങ്ങള  നടതനി
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് അനുകൂലെമകായ  നനിലെപകാടസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ഇവനിലട
ചൂണനിക്കകാണനിചതസ്റ്റ്  കുടനികയറേനി   തകാമസനിക്കുന്നവരുലട  പ്രശ്നമകാണസ്റ്റ്,  അല്ലെകാതവര്ക്കസ്റ്റ്
പ്രശ്നമനില്ലെ.  പമകഗ്രഷന്  നടത്തുന്ന  സമയതസ്റ്റ്  തമനിഴസ്റ്റ് നകാടനില്  എസസ്റ്റ്.സനി.
സമുദേകായതനില്ലപ്പെടുന്നവരകായനിരനിക്കകായ.  എന്നകാല് ഇവനിലട എസസ്റ്റ്.സനി.  വനിഭകാഗതനില്
ആയനിരനിക്കണലമന്നനില്ലെ.  ബഹുമകാനലപ്പെട  ലഡപഷ്യൂടനി  സസ്പീക്കര്ക്കസ്റ്റ്  അറേനിയകാവന്ന
കേകാരക്ഷ്യമകായതുലകേകാണസ്റ്റ്  അതനിലലെ വനിശദേകായശങ്ങളനികലെക്കസ്റ്റ്   ഞകാന്  കേടക്കുന്നനില്ലെ.
കകേകാടയയ  ജനില്ലെയനിലലെ  പ്രശ്നതനില്   അവര്  കകേരള  ഒറേനിജനിനകായതുലകേകാണകാണസ്റ്റ്
അവര്ക്കസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.സനി.  ആനുകൂലെക്ഷ്യയ  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കകാരനിനസ്റ്റ്
തടസമനില്ലെകാതനിരുന്നതസ്റ്റ്.   കകേരള  ഒറേനിജനിനകാലണന്നസ്റ്റ്  സകാപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞകാല്  അതനിനസ്റ്റ്
പ്രശ്നമനില്ലെ.   പമകഗ്രറഡസ്റ്റ്  ആയനിട്ടുള്ളവര്ക്കകാണസ്റ്റ്  ഈ  പ്രശ്നമുളളതസ്റ്റ്.  വക്ഷ്യകനിഗതമകായ
പ്രശ്നങ്ങളമകായനി ബനലപ്പെടസ്റ്റ് കകേകാടതനിലയ സമസ്പീപനിക്കുകമകാള വളലര കപകാസനിറസ്പീവകായ
നനിലെപകാടകാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  1950-നസ്റ്റ്  കശഷയ   കുടനികയറേനിയ
ചെകനിയ  സമുദേകായതനിനസ്റ്റ്  ജകാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്   നല്കേകാന്  കേഴനിയനില്ലെ.  1950-നസ്റ്റ്
മുമകാണസ്റ്റ്  വന്നലതന്നുളളതനിനസ്റ്റ്  ലതളനിവലണങ്കനില് ഒരു പ്രശ്നവമനില്ലെ.  അല്ലെകാതവര്ക്കസ്റ്റ്
കകേകാടതനിയനില്  കപകായനി  അനുകൂലെമകായ  വനിധനി  വകാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുകൂലെമകായ
സമസ്പീപനമകാണസ്റ്റ് ഇക്കകാരക്ഷ്യതനില് കകേരള  സര്ക്കകാര് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നകാണു:  സര്,  'മകാതൃഭൂമനി'  ആഫസ്പീസനികനകാടസ്റ്റ്  കചെര്ന്നസ്റ്റ്  പഴയ
കകേകാണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  പകാര്ടനി  ആഫസ്പീസനിലന്റെ  അടുതകായനി  തകാമസനിക്കുന്നവര്  എത്രകയകാ
വര്ഷങ്ങളകായനി അവനിലട തകാമസനിക്കുന്നവരകാണസ്റ്റ്.  അവര്  എന്തുലകേകാണസ്റ്റ് കരഖകേളനില്
വന്നനിലല്ലെന്നുള്ളതനിലനപ്പെറനി അറേനികയണതുണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബകാലെന്:  സര്,  ഭരണഘടന പ്രകേകാരമകാണസ്റ്റ്  1950  കേടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
ഇയര്   നനിശ്ചയനിചതസ്റ്റ്.  നമുക്കതസ്റ്റ്  മകാറകാന്  കേഴനിയനില്ലെ.  കകേരള  ഒറേനിജനിനകാലണന്നസ്റ്റ്
ലതളനിയനിക്കകാന്  കേഴനിഞ്ഞകാല്  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  അനുവദേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  യകാലതകാരു
തടസവമനില്ലെ.
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(6) ശബരനി ലറേയനില്പ്പെകാത

ശസ്പീ  .    എല്കദേകാ  എബഹകായ:  സര്,  മലെയകാളനികേളലട   സസപ്നപദതനികേളനില്
ഒന്നകാണസ്റ്റ്  അങ്കമകാലെനി-ശബരനി  ലറേയനില്  പദതനി.  ഈ  പദതനി  യകാഥകാര്തക്ഷ്യ
മകാക്കുകേലയന്ന  ശകദയമകായ  ആവശക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂലട  എനനിക്കസ്റ്റ്
ആവശക്ഷ്യലപ്പെടകാനുള്ളതസ്റ്റ്.  1998-ല്  540 കകേകാടനി രൂപ ലചെലെവസ്റ്റ് വരുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതസ്പീകനിച
ഈ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  2010-ല്  1718  കകേകാടനി  രൂപ  ലചെലെവസ്റ്റ്  വരുലമന്നകാണസ്റ്റ്
കേണക്കകാക്കനിയതസ്റ്റ്.  എന്നകാല്  2017-ല്  അതനിനസ്റ്റ്  2815  കകേകാടനി  രൂപ  ലചെലെവസ്റ്റ്
വരുലമന്നകാണസ്റ്റ്  ഏകേകദേശയ  കേണക്കകാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   അങ്കമകാലെനി  മുതല്
ശബരനിവലരയള്ള ഈ പദതനിയലട ആലകേ പദേര്ഘക്ഷ്യയ 111 കേനികലെകാ മസ്പീററേകാണസ്റ്റ്.  225
കകേകാടനി  രൂപ  ഇതനിനകേയ  അങ്കമകാലെനി-ശബരനി  പദതനിയലട  നടതനിപ്പെനിനകായനി
ലചെലെവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്കമകാലെനി മുതല് കേകാലെടനി വലര  ഏകേകദേശയ ഏഴസ്റ്റ് കേനികലെകാമസ്പീറര്
ഭൂമനി  ഏലറടുതസ്റ്റ്  നനിര്മ്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങള   ആരയഭനിക്കകാന്  കേഴനിഞ.
ലപരനിയകാറേനിനസ്റ്റ്  കുറുലകേ  പകാലെയ  നനിര്മ്മനിക്കുകേയയ  കേകാലെടനിയനില്  കസഷന്  പണനി
പൂര്തനിയകാക്കുകേയയ ലചെയ.  ടകാക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മകാണ പ്രവര്തനങ്ങള ആരയഭനിക്കകാന്
കേഴനിഞ.  എന്നകാല്  ഇകപ്പെകാള  തനികേഞ്ഞ  അനനിശ്ചനിതതസയ  ഈ  പദതനിയമകായനി
ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  നനിലെനനില്ക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  2016-17-ല്  50  കകേകാടനി  രൂപയയ  2017-18-ല്
213  കകേകാടനി  രൂപയയ  കകേന  ലറേയനില്  മനകാലെയയ  ഈ  പദതനിക്കുകവണനി
അനുവദേനിക്കുകേയണകായനി.  ബഹുമകാനലപ്പെട  എയ.പനി.മകാരകായ  ശസ്പീ.  കജകായ്സസ്റ്റ്
കജകാര്ജനിലന്റെയയ ശസ്പീ.  ഇന്നലസന്റെനിലന്റെയയ പരനിശമതനിലന്റെ ഫലെമകായനി  263  കകേകാടനി
രൂപ  രണസ്റ്റ്  പദതനികേളനിലെകായനി  ഏറവയ  ഒടുവനില്  അനുവദേനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016
ജനുവരനിയനില്    കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭരണകേകാലെതസ്റ്റ്,  ബഹുമകാനലപ്പെട
ഉമ്മന്ചെകാണനി  മുഖക്ഷ്യമനനി  ആയനിരുന്ന  കവളയനില്   ആലകേ  പദതനിലചലെവനിലന്റെ
50  ശതമകാനയ തുകേ കകേരള  സര്ക്കകാര് വഹനിക്കുലമന്നുള്ള ഉറേപ്പെസ്റ്റ് നല്കുകേയണകായനി.
അതനിനുകശഷയ  2016-ല്  കകേരളതനില്   ഇടതുപക  ജനകാധനിപതക്ഷ്യമുന്നണനി
സര്ക്കകാര് അധനികേകാരതനില് വന്നതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് 2016 ജൂപലെ മകാസതനില്  കഡകാ.
ടനി.  എയ.  കതകാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ് അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനില്  50  കകേകാടനി രൂപ ശബരനി
ലറേയനില്  പദതനിക്കുകവണനി  മകാറനിവയ്ക്കുകേയണകായനി.  എന്നകാല്   2016  ഒകകകാബര്
26-നസ്റ്റ്   പ്രധകാനമനനിയലട  കമല്കനകാടതനില്  കനരനിടസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന  പദതനികേളനില്
ഒന്നകായനി  അങ്കമകാലെനി-ശബരനി  പദതനിലയ  പ്രഖക്ഷ്യകാപനിക്കുകേയണകായനി.
ഇതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  50  ശതമകാനയ  വനിഹനിതയ  കകേരളയ  വഹനിക്കണകമകാ  എന്നതസ്റ്റ്
സയബനനിച്ചുള്ള അനനിശ്ചനിതതസയ ഇകപ്പെകാഴുയ തുടരുകേയകാണസ്റ്റ്. കകേനയ പൂര്ണകതകാതനില്
ഈ പ്രവൃതനി ഏലറടുക്കകാന് തയകാറേകായനിട്ടുമനില്ലെ. അതുലകേകാണ്ടുതലന്ന അനുവദേനിക്കലപ്പെട
263 കകേകാടനി രൂപയലണങ്കനില് ഈ പദതനിക്കുകവണനി ലപരുമകാവൂര് മുതല് മൂവകാറ്റുപുഴ
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വലരയള്ള  വടക്കുയഭകാഗയ,  കചെലെമറയ,  രകായമയഗലെയ,  ലപരുമകാവൂര്,  മൂവകാറ്റുപുഴ,
അസമന്നൂര്,  മഞ്ഞളര്  തുടങ്ങനിയ  വനികല്ലെജുകേളനിലലെ  സലെകമലറടുക്കുന്നതനിനുയ
നനിര്മ്മകാണ പ്രവര്തനങ്ങള ആരയഭനിക്കുന്നതനിനുയ കേഴനിയയ.  എന്നകാല് വനിഹനിതലത
സയബനനിച പ്രശ്നങ്ങള നനിലെനനില്ക്കുകമകാളതലന്ന പുതുക്കനിയ  എസനികമറസ്റ്റ് തുകേയ്ക്കസ്റ്റ്
ലറേയനില്ലവ  കബകാര്ഡനിലന്റെ  അയഗസ്പീകേകാരയ  ലെഭക്ഷ്യമല്ലെകാത   സനിതനിവനികശഷയ
നനിലെനനില്ക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  പദതനി  പ്രകദേശലത  ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  ഭൂവടമകേളക്കസ്റ്റ്
കേഴനിഞ്ഞ  രണസ്റ്റ്   പതനിറകാണനികലെലറേയകായനി  അവരുലട  സലെയ  ക്രയവനിക്രയയ
ലചെയകാകനകാ  പണയലപ്പെടുതനി വകായ്പലയടുക്കകാകനകാ കേഴനിയന്നനില്ലെ. മറസ്റ്റ് അതക്ഷ്യകാവശക്ഷ്യമകായ
ഒരു കേകാരക്ഷ്യവയ ലചെയകാന്  കേഴനിയകാതതനിലന്റെ കപരനില് ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ് മനുഷക്ഷ്യര്
ഇന്നസ്റ്റ്  ഈ  പദതനിയമകായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  പ്രശ്നങ്ങള  കനരനിടുകേയകാണസ്റ്റ്.  സകാമൂഹനികേ
ആഘകാത  പഠനയ  നടതകാന്  നനിശ്ചയനിചകാല്  ഒരു  വര്ഷലമടുക്കുയ.  ഈ
കേകാലെയളവനിനകേയ  ലചെപന്ന  കസകാണനിലന്റെ  പരനിധനിയനിലള്ള  മകറലതങ്കനിലയ
പ്ര കദേശകതക്കസ്റ്റ്  ഈ  തുകേ  വനിനനികയകാഗനിക്കുവകാനുള്ള  സകാദക്ഷ്യതകൂടനി  ഏറുകമകാള
സസകാഭകാവനികേമകായയ  അങ്കമകാലെനി-ശബരനി  പകാത  എന്ന  ഏറവയ  പ്രധകാനലപ്പെലടകാരു
പദതനിയലട  പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തടസയ  സൃഷനിക്കുവകാനുള്ള  സകാഹചെരക്ഷ്യയകൂടനി
ഇതുസയബനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ശബരനിമലെ  തസ്പീര്തകാടകേലര  ലെകക്ഷ്യയവച്ചുയ  കകേരളതനിലലെ
പതനിനകായനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  മനുഷക്ഷ്യര്ക്കസ്റ്റ്  ഏലറേ  പ്രകയകാജനയ ലെഭക്ഷ്യമകാകുന്നതുമകായ ഈ
പദതനിയലട  ലെകാന്ഡസ്റ്റ്  അകേസനിസനിഷനുമകായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  ലസഷക്ഷ്യല്
തഹസനില്ദേകാര്മകാരുലട ഓഫസ്പീസകേള ലപരുമകാവൂരനിലയ മൂവകാറ്റുപുഴയനിലയ തുറേന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്
എന്നതകാണസ്റ്റ്  ഈ  പദതനി  നടപ്പെകാക്കുന്നതുമകായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  അടുത  നകാളനില്
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള കപകാസനിറസ്പീവകാലയകാരു തസ്പീരുമകാനയ. രണസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസകേള തുറേക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
30-5-2017-ലെകാണസ്റ്റ്  ഉതരവനിറേങ്ങനിയതസ്റ്റ്.  എന്നകാല്  രണസ്റ്റ്  കകേനതനിലയ  20
ജസ്പീവനക്കകാര് ഉളലപ്പെടുന്ന രണസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിലചങ്കനിലയ രണസ്റ്റ് യൂണനിറനിലയ
തഹസനില്ദേകാര്മകാലര  മകാത്രമകാണസ്റ്റ്  ചുമതലെലയടുതനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അവര്  ചുമതലെ
എടുലതങ്കനില്കപ്പെകാലയ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  നടപടനികേള  തസരനിതലപ്പെടണലമങ്കനില്
വനിഹനിതയ  സയബനനിചനിട്ടുള്ള  പ്രശ്നവയ  ഏലറേ  തടസയ  സൃഷനിക്കുന്നു.  കകേകാടയയ
ജനില്ലെയനില് ഭൂമനി സയബനനിച്ചുള്ള ചെനിലെ തര്ക്കങ്ങളണകായനിരുന്നതസ്റ്റ് ആ കമഖലെയനിലലെ
ജനപ്രതനിനനിധനികേള  ഇടലപടസ്റ്റ്  പരനിഹരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നകാല്  വലെനിയ  പ്രശ്നമുള്ളതസ്റ്റ്,
അനുവദേനിക്കലപ്പെട  തുകേയലട  എകസ്റ്റ്ലപന്ഡനിചര്  ഇകപ്പെകാഴുയ  നമുക്കസ്റ്റ്  കേകാണനിക്കകാന്
കേഴനിയന്നനില്ലെ എന്നതകാണസ്റ്റ്.  പണയ ലെകാപകാകുവകാനുള്ള സകാദക്ഷ്യതയണസ്റ്റ്.  ബഹുമകാനലപ്പെട
മുഖക്ഷ്യമനനിയലടയയ  അകതകാലടകാപ്പെയ  കകേരളതനിലന്റെ  ലറേയനില്കവയലട  ചുമതലെ
വഹനിക്കുന്ന  ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനി  ശസ്പീ.  ജനി.   സധകാകേരലന്റെയയ  കനതൃതസതനില്
ഉന്നതതലെ കയകാഗയ വനിളനിചസ്റ്റ് അടനിയന്തരമകായനി ഈ വനിഷയതനില് ഇടലപടണയ. ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്ന  കേകാരക്ഷ്യതനില്  ലനകഗകാഷക്ഷ്യബനിള  പര്കചസനിനുതലന്ന  മുന്തൂക്കയ
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നല്കേണയ.  ജനില്ലെകാ  തലെതനിലള്ള  പര്കചസനിയഗസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്ന
കേകാരക്ഷ്യതനില്  ആ  നനിലെയ്ക്കുള്ള  നനിലെപകാടുകേള  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  വളലര
സജസ്പീവമകായനിട്ടുള്ള, കകേരളയ ഉറ്റുകനകാക്കുന്ന, ഈ സര്ക്കകാരനില് പ്രതസ്പീകയര്പ്പെനിചനിട്ടുള്ള,
കകേരളതനിലലെ മൂന്നര  കകേകാടനികയകാളയ  വരുന്ന മലെയകാളനികേളലട  ഏറവയ  വലെനിലയകാരു
പദതനിയകാണനിതസ്റ്റ്.  ഈ  പദതനി  നടപ്പെകാക്കകാന്കവണ  ശകമകായ  ഇടലപടല്
സര്ക്കകാരനിലന്റെ  ഭകാഗത്തുനനിന്നുയ  ഉണകാകേണയ.  കൂടകാലത  കകേനതനിലയ  സമ്മര്ദ്ദേയ
ലചെലതണയ.  കകേരളതനിലന്റെ  വനിഹനിതയ  50  ശതമകാനയ  നല്കകേണതകാലണങ്കനില്
അതസ്റ്റ്  നല്കേനിലക്കകാണ്ടുതലന്ന  ഈ  പദതനി  യകാഥകാര്തക്ഷ്യമകാക്കണലമന്നകാണസ്റ്റ്
സബ്മനിഷനനിലൂലട എനനിക്കസ്റ്റ് ഉന്നയനിക്കുവകാനുള്ളതസ്റ്റ്.

ലപകാതുമരകാമത്തുയ രജനികസ്ട്രഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധകാകേരന്):  സര്,
ബഹുമകാനലപ്പെട  എയ.എല്.എ.-ക്കസ്റ്റ്  ലറേയനില്കവയലട  കേകാരക്ഷ്യങ്ങളനില്  വലെനിയ
പനിടനിപകാടനില്ലെ  എന്നസ്റ്റ്  മനസനിലെകായനി.  പറേഞ്ഞകേകാരക്ഷ്യയ  തലന്ന  പനിലന്നയയ
പറേഞലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള  സമ്മര്ദ്ദേലമകാലക്ക  ലചെലതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സമ്മര്ദ്ദേയ  ലചെലതണലമന്നസ്റ്റ്   സര്ക്കകാരനികനകാടസ്റ്റ്  പറേകയണ  കേകാരക്ഷ്യമനില്ലെ.
ഇതുസയബനനിചസ്റ്റ് ഇന്നലലെ ഇവനിലട വനിശദേമകായനി പറേഞ്ഞതകാണസ്റ്റ്.

RITES  (Rail  India  Technical  and  Economic  Services) നടതനിയ
വനിശദേമകായ  പഠനങ്ങളക്കുകശഷമകാണസ്റ്റ്  കകേനസര്ക്കകാര്  അങ്കമകാലെനി-ശബരനി
ലറേയനില്കവ  കപ്രകാജകസ്റ്റ്  അയഗസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  എറേണകാകുളയ,  കകേകാടയയ,  ഇടുക്കനി
ജനില്ലെകേളനിലൂലട  കേടന്നുകപകാകുന്ന  പ്രസ്തുത  പകാതയലട  എറേണകാകുളയ  ജനില്ലെയനിലലെ
നനിര്മ്മകാണ  പ്രവൃതനികേളകാണസ്റ്റ്  പുകരകാഗമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അങ്കമകാലെനി-ശബരനി  ലറേയനില്
പകാതയലട  അങ്കമകാലെനി  മുതല്  കേകാലെടനി  വലരയള്ള   പണനി  ഏകേകദേശയ
പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേകാലെടനി കസഷലന്റെ പണനിയയ ലപരനിയകാര് നദേനിക്കു കുറുലകേയള്ള
പകാലെയ  പണനിയയ  പുകരകാഗതനിയനിലെകാണസ്റ്റ്.  24.40  ലഹകര് സലെയ  ഈ ലറേയനില്കവ
പകാതയ്ക്കുകവണനി  പകേമകാറേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേകാടയയ  ജനില്ലെയനിലലെ  അപലെന്ലമന്റെസ്റ്റ്
സയബനനിചസ്റ്റ് തര്ക്കയ ഉണകായനിരുന്നു. ആയതസ്റ്റ് പരനിഹരനിചസ്റ്റ് കകേകാടയയ ജനില്ലെകാ കേളകര്
ബനലപ്പെട  ജനപ്രതനിനനിധനികേളമകായനി  ചെര്ച  ലചെയ്തസ്റ്റ്  സമര്പ്പെനിച  പുതുക്കനിയ
അപലെന്ലമന്റെസ്റ്റ്  11-2-2014-ല്  ബഹുമകാനലപ്പെട  മുഖക്ഷ്യമനനിയലട  അദക്ഷ്യകതയനില്
കൂടനിയ  ഉന്നതതലെ  കയകാഗതനില്  ബനലപ്പെട  ജനപ്രതനിനനിധനികേള
അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയണകായനി.  ആയതസ്റ്റ്  ലറേയനില്കവയലട  പരനിഗണനയനിലെകാണസ്റ്റ്.
കകേകാടയയ  ജനില്ലെയനിലലെ  പതനിമൂകന്നകാളയ  വനികല്ലെജുകേളനില്ക്കൂടനിയകാണസ്റ്റ്  ശബരനി
ലറേയനില്പകാത  കേടന്നുകപകാകുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  മൂന്നസ്റ്റ്  വനികല്ലെജുകേളലട  അപലെന്ലമന്റെസ്റ്റ്
ലസച്ചുകേള  മകാത്രകമ  ലറേയനില്കവ  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുള.   ലറേയനില്കവയകാണസ്റ്റ്
പ്രവര്തനതനിനസ്റ്റ്  മുന്കേലയടുകക്കണതസ്റ്റ്.  അതനിന്പ്രകേകാരമുള്ള  സലെലമടുപ്പെസ്റ്റ്
നടപടനികേള  തുടര്ന്നുവരുന്നു.  ആയതനിനസ്റ്റ്  ലറേയനില്കവ  ആവശക്ഷ്യലപ്പെടുകേയകാലണങ്കനില്
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കപകാലെസ്പീസസ്റ്റ്  സയരകണയ   നല്കുന്നതനിനുയ  സര്ക്കകാര്  തയകാറേകാണസ്റ്റ്.  കപകാലെസ്പീസനിനസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശയ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ശബരനി ലറേയനില്പകാതയലട പ്രകാരയഭ ലചെലെവകേളക്കകായനി
2  കകേകാടനി  രൂപ  ലപകാന്നുയവനിലെ  ഓഫസ്പീസര്ക്കസ്റ്റ്  അനുവദേനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നകാല്  ഒരു
തുകേകപകാലയ ലചെലെവഴനിചനിടനില്ലെ.  എറേണകാകുളയ ജനില്ലെയനില് പുതനിയ  L.A.R.R. (Land
Acquisition,  Rehabilitation  and  Resettlement)  പ്രകേകാരമുള്ള അര്തനകാപത്രയ
ലെഭക്ഷ്യമകായ വനികല്ലെജുകേളകായ അങ്കമകാലെനി, ലനടുമകാകശ്ശേരനി, മറ്റൂര്, വടക്കുയഭകാഗയ, കചെലെകാമറയ
ഉളലപ്പെലട  24.39  ലഹകര്  വനിസസ്പീര്ണതനില്  ഭൂമനി  ഏലറടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
പ്രവൃതനികേളക്കകായനി  ലറേയനില്കവ  എല്.എ.  നടപടനിക്കകായനി  39,15,11,977  രൂപ
ലചെലെവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലറേയനില്കവക്കുകവണനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനകായനി
പ്രവര്തനിചനിരുന്ന ലസഷക്ഷ്യല്  തഹസനില്ദേകാര്,  ലപരുമകാവൂര്,  എറേണകാകുളയ  എന്നസ്പീ
കേകാരക്ഷ്യകാലെയങ്ങള  2015-ല് നനിര്തലെകാക്കുകേയണകായനി.  അവനിടങ്ങളനിലലെ ഫയലകേളയ
റേനിക്കകാര്ഡുകേളയ ലസഷക്ഷ്യല് തഹസനില്ദേകാര്  (എല്.എ.)  ജനറേല് എറേണകാകുളതനിനസ്റ്റ്
പകേമകാറേനിയനിരുന്നുലവങ്കനിലയ  ഈ  കേകാരക്ഷ്യകാലെയതനില്  ആവശക്ഷ്യമകായ
ജസ്പീവനക്കകാരനില്ലെകാതതനിനകാല്  സലെകമലറടുപ്പെസ്റ്റ്  മന്ദഗതനിയനിലെകാണസ്റ്റ്  നടന്നതസ്റ്റ്.
അങ്കമകാലെനി-ശബരനി  ലറേയനില്  പകാതയ്ക്കസ്റ്റ്  സലെകമലറടുക്കുന്നതനിനകായനി  രണസ്റ്റ്
ലപകാന്നുയവനിലെ ലസഷക്ഷ്യല് തഹസനില്ദേകാര്മകാരുലട കേകാരക്ഷ്യകാലെയങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയകാണസ്റ്റ്.  ഈ  കേകാരക്ഷ്യകാലെയങ്ങള  പ്രവര്തനിച്ചു
തുടങ്ങുന്നകതകാലട  റേയനില്കവക്കുകവണനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  തടസങ്ങള
നസ്പീങ്ങുന്നതുയ  സലെകമലറടുപ്പെസ്റ്റ്  നടപടനികേള  തസരനിതഗതനിയനില്
പൂര്തനിയകാക്കുന്നതുമകാണസ്റ്റ്. അതുകപകാലലെ കേഴനിഞ്ഞ കേക്ഷ്യകാബനിനറസ്റ്റ് സയസകാനലത ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്ന  പദതനികേള  ഏകകേകാപനിപ്പെനിക്കകാന്  കവണനി  ഒരു  ഐ.എ.എസസ്റ്റ്.
ഓഫസ്പീസലറേ  കകേകാ-ഓര്ഡനികനററേകായനി  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്കമകാലെനി-ശബരനി
ലറേയനില്പകാതയലട ആവശക്ഷ്യകേതയയ പ്രകാധകാനക്ഷ്യവയ കേണക്കനിലലെടുതസ്റ്റ് ബഹുമകാനലപ്പെട
പ്രധകാനമനനിയലട  പ്രകതക്ഷ്യകേ  തകാല്പ്പെരക്ഷ്യപ്രകേകാരയ  നനിര്ദ്ദേനിഷ  പദതനി
പ്രധകാനമനനിയലട  പ്രഗതനി  സസ്പീമനില്  ഉളലപ്പെടുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്കമകാലെനി-ശബരനി
ലറേയനില്പകാതയലട  അങ്കമകാലെനി  മുതല്  കേകാലെടനി  വലരയള്ള  പണനി  ഏകേകദേശയ
പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്കമകാലെനി മുതല് കേകാലെടനി  വലരയള്ള പകാതയലട ഉദ്ഘകാടനയ
ഈ  സകാമതനികേ  വര്ഷയതലന്ന പൂര്തനിയകാക്കുയവനിധയ  പണനി  പുകരകാഗമനിച്ചു
വരനികേയകാണസ്റ്റ്.

കകേരള  സര്ക്കകാര്  ലചെയകാവന്ന  എല്ലെകാ  കേകാരക്ഷ്യങ്ങളയ  ലചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിലനക്കുറേനിചസ്റ്റ്  യകാലതകാരു  ധകാരണയയ  ഇല്ലെകാതതുലകേകാണസ്റ്റ്,   സബ്മനിഷന്  വഴനി
ഇലതല്ലെകായ നടക്കുയ എന്നുള്ള ധകാരണ ഉണകാക്കകാന് പകാടനില്ലെ. എല്ലെകായ ലചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്; ഇനനി
ലറേയനില്കവയകാണസ്റ്റ്  ലചെകയണതസ്റ്റ്.  ലറേയനില്ലവലയക്കുറേനിചസ്റ്റ്  ഇന്നലലെ  ഞകാനനിവനിലട
പറേഞ. എല്ലെകായ  ലചെയ്യുലമന്നു പറേയലമങ്കനിലയ ഒന്നുയ അവര് ലചെയ്യുന്നനില്ലെ. പകക ഇതസ്റ്റ്
കുറേചസ്റ്റ്  നസ്പീങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ  വര്ഷയതലന്ന  ഇതനിലന്റെ  ഉദ്ഘകാടനയ  നടതകാന്
കേഴനിയലമന്നകാണസ്റ്റ്  സര്ക്കകാരനിനസ്റ്റ്   ലെഭനിചനിരനിക്കുന്ന  വനിവരയ.  അതസ്റ്റ്  ഞകാന്
ബഹുമകാനപൂര്വ്വയ സഭലയയയ ലമമകറേയയ അറേനിയനിക്കുന്നു.
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(7) കകേകാകളജനിലന്റെ കശകാചെക്ഷ്യകാവസ

ശസ്പീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മതസ്റ്റ്  കകേകായ:  സര്,  50  വര്ഷലത
ചെരനിത്രമുളലക്കകാള്ളുന്നതുയ  കകേകാഴനികക്കകാടസ്റ്റ്,  വയനകാടസ്റ്റ്,  മലെപ്പുറേയ  ജനില്ലെകേളനിലലെ  ഏറവയ
സകാധകാരണക്കകാരകായ കുടുയബങ്ങളനിലലെ  കുടനികേള  പഠനിക്കുന്നതുമകായ  കേലെകാലെയമകാണസ്റ്റ്
മസ്പീഞന്ത  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആര്ട്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  സയന്സസ്റ്റ്  കകേകാകളജസ്റ്റ്.  നനിലെവനില്  1,914
കുടനികേള ഇവനിലട പഠനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്. ഇതനില് ഭൂരനിഭകാഗവയ ലപണ്കുടനികേളകാണസ്റ്റ്. 1968-ല്
നനിര്മ്മനിച  പ്രധകാന  ലകേടനിടതനില്തലന്നയകാണസ്റ്റ്  ഇന്നുയ  കകേകാകളജനിലന്റെ  കകാസ്സുകേള
പ്രവര്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ  ലകേടനിടയ  കകേകാണ്ക്രസ്പീറസ്റ്റ്  ഇളകേനിയയ  ജസ്പീര്ണനിച്ചുയ
അപകേടകാവസയനിലെകായനിട്ടുണസ്റ്റ്. കദേശസ്പീയ പകാതയ്ക്കരനികേനില് ഏറവയ യകാത്രകാസഗൗകേരക്ഷ്യമുള്ള
ഈ കേലെകാലെയയ നകാളകേകളലറേയകായനി  ഇതരതനില് കശകാചെക്ഷ്യകാവസയനിലെനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
ഏലറേ  കഖദേകേരമകാണസ്റ്റ്.  പുതനിയ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മകാണതനിനസ്റ്റ്  അഞ  വര്ഷയ  മുന്പസ്റ്റ്
12  കകേകാടനി  രൂപ  അനുവദേനിചതകായനി  അറേനിയന്നു.  എങ്കനിലയ  ഇതുവലര  യകാലതകാരു
നടപടനിയയ   ആരയഭനിചതകായനി  കേകാണുന്നനില്ലെ.  അഞസ്റ്റ്  വര്ഷയ  മുന്പസ്റ്റ്  5  നനിലെ
ലകേടനിടതനിനസ്റ്റ്  അനുവദേനിച  തുകേ  ഇകപ്പെകാള  തനികേയനില്ലെ  എന്നതനിനകാല്  3  നനിലെ
ലകേടനിടമകാക്കനി  ചുരുക്കനിപ്പെണനിയകാനകാണസ്റ്റ്  പദതനിലയന്നുയ  അറേനിയന്നു.   ഇവനിലട
ആവശക്ഷ്യമകായ  കടകായസ്റ്റ് ലലെറസ്റ്റ്  സഗൗകേരക്ഷ്യമനില്ലെ.  1,914  കുടനികേളള്ള ഇവനിലട  50  കപര്ക്കസ്റ്റ്
തനികേചനിരനിക്കകാന്  കേഴനിയന്ന  ഒരു കേക്ഷ്യകാന്റെസ്പീനനില്ലെ.  50  ലകേകാല്ലെകതകാളയ
പകാരമരക്ഷ്യമുലണങ്കനിലയ  ഈ  കകേകാകളജനിനസ്റ്റ്  നലല്ലെകാരു  കപ്ലൈ  ഗ്രഗൗണനില്ലെ.
അതുലകേകാണ്ടുതലന്ന കേകായനികേരയഗതസ്റ്റ് ഒരു മുകന്നറവയ നടതകാന് ഈ കകേകാകളജനിനസ്റ്റ്
ആയനിടനില്ലെ.  കപ്ലൈ ഗ്രഗൗണനിനസ്റ്റ് ആവശക്ഷ്യമകായത്ര സലെയ കേകാലെങ്ങളകായനി കകേകാകളജനിലന്റെ
അധസ്പീനതയനിലലണങ്കനിലയ  അതസ്റ്റ്  ഉപകയകാഗപ്രദേമകായ  രസ്പീതനിയനില്
വനികേസനിപ്പെനിലചടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് യകാലതകാരുവനിധ നടപടനികേളയ ഇതുവലര സസസ്പീകേരനിചനിടനില്ലെ.
ഇത്രയയ  വലെനിലയകാരു  കേലെകാലെയതനിനുതകുന്ന  രസ്പീതനിയനില്  ഒരു  ഗ്രഗൗണസ്റ്റ്
വനികേസനിപ്പെനിലചടുക്കകാന്  യകാലതകാരു  പദതനിയയ  ഉണകായനിടനില്ലെ.  ഇകപ്പെകാള  NAAC
(National Assessment and Accreditation Council)-ലന്റെ വനിസനിറനിലന്റെ ഭകാഗമകായനി
ബനില്ഡനിയഗനിലന്റെ മുന്വശവയ വരകാന്തയയ ലപയനിന്റെടനിചസ്റ്റ് അടര്ന്നുകപകായ കകേകാണ്ക്രസ്പീറസ്റ്റ്
ലചെറുതകായനി പകാചസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ് ലചെയ്തസ്റ്റ് ഒടനിച്ചുവചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ചെനിലെ കകാസസ്റ്റ്  മുറേനികേള അദക്ഷ്യകാപകേര്
പരസരയ  പനിരനിലവടുതസ്റ്റ്  ലപയനിന്റെടനിചസ്റ്റ്  വൃതനിയകാക്കകാന്  ശമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ജൂബനിലെനി
ഫണനില്  ബകാക്കനിവന്ന  തുകേ  ഉപകയകാഗനിചസ്റ്റ്  കുറേചസ്റ്റ്  ഭകാഗങ്ങളനില്
ലപയനിന്റെടനിചനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  അടുത  കേകാലെതകായനി  കലെഡസ്പീസസ്റ്റ്  കഹകാസല്
നനിര്മ്മനിചനിട്ടുലണങ്കനിലയ  ആവശക്ഷ്യമകായ  സഗൗകേരക്ഷ്യങ്ങളനില്ലെ.  പരനിമനിതമകായ  കതകാതനില്
മകാത്രകമ  കുടനികേലള  പ്രകവശനിപ്പെനിക്കകാന്  സകാധനിക്കുന്നുള.  ലകേടനിടതനിലന്റെ  രണകായ
നനിലെയലട  നനിര്മ്മകാണയ  നടകതണതുണസ്റ്റ്.  ലമന്സസ്റ്റ്  കഹകാസല്  സഗൗകേരക്ഷ്യമനില്ലെ.
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ജസ്പീവനക്കകാര്ക്കകായനി  നനിര്മ്മനിചനിട്ടുള്ള  നകാലെസ്റ്റ്  കേസകാര്കടഴ്സുകേളയ   ഇടനിഞലപകാളനിഞ്ഞസ്റ്റ്
ജസ്പീര്ണകാവസയനിലെകായതനിനകാല്  നനിലെവനില്  ഉപകയകാഗനിക്കുന്നനില്ലെ.  ആവശക്ഷ്യമകായ
ലകേടനിടവയ  സഗൗകേരക്ഷ്യവയ  ഉണകായകാല്  ജനില്ലെയ്ക്കുതലന്ന  അഭനിമകാനകേരമകായ  രസ്പീതനിയനില്
ഉയര്തനിലക്കകാണ്ടുവരകാന്  സകാധനിക്കുന്ന  ഈ  കേലെകാലെയതനിലന്റെ  കേകാരക്ഷ്യതനില്
അടനിയന്തര ശദയണകാകേണലമന്നസ്റ്റ് അഭക്ഷ്യര്തനിക്കുന്നു.

കഡകാ  .    എയ  .    ലകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  ബഹുമകാനലപ്പെട  വനിദേക്ഷ്യകാഭക്ഷ്യകാസ  വകുപ്പുമനനി
പ്രകതക്ഷ്യകേയ  ശദനികക്കണതകാണനിതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  എലന്റെ  മണ്ഡലെതനിലള്ള  ഒരു
കകേകാകളജകാണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  developmental  activities-ല്  വളലര  സജസ്പീവമകായനി
പലങ്കടുക്കുന്ന ആളകാണസ്റ്റ് ഞകാന്. 12  കകേകാടനി രൂപയലട ഒരു പുതനിയ ലകേടനിടതനിലന്റെ
പ്രവൃതനി ആരയഭനിച്ചു കേഴനിഞ.  ULCCS (The Uralungal Labour Contract Co-
operative  Society) ആണസ്റ്റ്  അലതടുതനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അവര്  അതനിലന്റെ  വര്ക്കസ്റ്റ്
ലപ്രകാസസ്പീഡസ്റ്റ്  ലചെയലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  മകാത്രമല്ലെ,   ഞകാന്  അസറസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിടകാണസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ് നടക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് ഒരകാലള ലചെറുതകാക്കകാന്കവണനി, അയകാളലട
മണ്ഡലെതനില്  ഒന്നുയ  നടക്കുന്നനിലല്ലെന്നസ്റ്റ്  പ്രചെരനിപ്പെനിക്കകാനകായനി  ലതകാടടുത
മണ്ഡലെതനിലലെ   എയ.എല്.എ.  ഒരു  സബ്മനിഷന്  ലകേകാണ്ടുവന്നസ്റ്റ്  വനിദേക്ഷ്യകാഭക്ഷ്യകാസ
വകുപ്പുമനനിലയലക്കകാണസ്റ്റ്  പറേയനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രവണത  തുടങ്ങുകേയകാലണങ്കനില്
അകതകപകാലലെ  തുടങ്ങകാനുള്ള  എല്ലെകാ  കേകാരക്ഷ്യങ്ങളയ  ഞങ്ങളക്കുമുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് ഓകരകാ
മണ്ഡലെതനികലെതുയ  എടുതസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ്  പറേയകായ.  ഇതസ്റ്റ്  വളലര  കമകാശമകാലയകാരു
കേസ്പീഴസ്റ്റ് വഴക്കമകാണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള ഇതനിനുകവണനി  മകാസര് പ്ലൈകാന്  തയകാറേകാക്കുന്നതനിനകായനി
ആര്ക്കനിലടകസ്റ്റ്സനിലന  ഏല്പ്പെനിചനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  മകാത്രമല്ലെ,  NAAC
അക്രഡനികറഷനുകവണനി അകങ്ങയറയ പ്രയതനിച്ചുലകേകാണനിരനിക്കുന്ന ഒരു എയ.എല്.എ.
കൂടനിയകാണസ്റ്റ്.  ഇലതകാരു കകേകാകളജനിലന്റെ developmental activities ആണസ്റ്റ്. കുടനികേളലട
ഇഷഷ്യൂ  അല്ലെ.  അങ്ങലനയകാലണങ്കനില്  കബപ്പൂരനിലലെ  ഓടസ്റ്റ്  ഫകാകറേനിലയക്കുറേനിചസ്റ്റ്
ഞകാനനിവനിലട  സബ്മനിഷന്  ലകേകാണ്ടുവരകായ.  ഇക്കകാരക്ഷ്യയ  വനിദേക്ഷ്യകാഭക്ഷ്യകാസ  വകുപ്പുമനനി
പ്രകതക്ഷ്യകേയ  ശദനിക്കണയ.  ഈ  കശകാചെക്ഷ്യകാവസ  ഒഴനിവകാക്കകാന്   ഞങ്ങള
കേനിഫ്ബനിയനിലളലപ്പെടുതനി  ഒരു  മകാസര്  പ്ലൈകാന്   തയകാറേകാക്കുകമകാള   ലതകാടടുത
എയ.എല്.എ.കൂടനി  അതനില്  പങ്കകാളനിയകാണകല്ലെകാ.  ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ്  രണ്ടുകപര്ക്കുയകൂടനി
100 കകേകാടനി രൂപ തന്നകാല് മതനി.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മതസ്റ്റ്  കകേകായ:  സര്,  ഇതനിലന്റെ  ഒരു  ഭകാഗയ  എലന്റെ
മണ്ഡലെതനിലെകാണസ്റ്റ്.  ഞകാനവനിടലത  ലഡവലെപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയനിലലെ  ഒരു
അയഗയകൂടനിയകാണസ്റ്റ്.  മകാത്രമല്ലെ,  ഇതസ്റ്റ്  രണ്ടുമൂന്നസ്റ്റ്  ജനില്ലെകേളക്കുകവണനി പ്രവര്തനിക്കുന്ന
കകേകാകളജകാണസ്റ്റ്.  അതുകൂടനി  ബഹുമകാനലപ്പെട  അയഗയ  മനസനിലെകാക്കണലമന്നസ്റ്റ്
അഭക്ഷ്യര്തനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.
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കഡകാ  .    എയ  .    ലകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  ഇകത  നനിലെപകാടസ്റ്റ്  എല്ലെകാ  കേകാരക്ഷ്യതനിലയ
സസസ്പീകേരനിചകാല് മതനി.

വനിദേക്ഷ്യകാഭക്ഷ്യകാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രകാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനകാഥസ്റ്റ്):  സര്,  അയഗങ്ങള
തമ്മനില്  അങ്ങലനലയകാരു  തര്ക്കയകവണ,  ഒരു  കകേകാകളജസ്റ്റ്  നന്നകാക്കകാന്
രണ്ടുകപരുകടയയ  അഭനിപ്രകായയ  ഒരുമനിലചടുക്കുന്നൂലവന്നസ്റ്റ്  കേരുതനിയകാല്  മതനി.
കകേകാഴനികക്കകാടസ്റ്റ്  നഗരതനിലലെ  ഏകേ  സര്ക്കകാര്  കകേകാകളജകായ  കകേകാഴനികക്കകാടസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആര്ട്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  സയന്സസ്റ്റ്  കകേകാകളജനില്  കകേകാഴനികക്കകാടസ്റ്റ്,  വയനകാടസ്റ്റ്,
മലെപ്പുറേയ ജനില്ലെകേളനിലലെ സകാമൂഹനികേവയ സകാമതനികേവമകായനി പനികന്നകാക്കയ നനില്ക്കുന്ന,
എന്നകാല്  ഉന്നത  നനിലെവകാരയ  പുലെര്ത്തുന്ന  വനിദേക്ഷ്യകാര്തനികേളകാണസ്റ്റ്  ഏലറേയയ
പഠനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  1967-ല്  നനിര്മ്മനിച  കകേകാകളജനിലന്റെ  ലമയനിന്  കബകാക്കനിലെകാണസ്റ്റ്
ഇകപ്പെകാഴുളള 13 വകുപ്പുകേളനില് 9 എണവയ പ്രവര്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  50 വര്ഷതനിലെധനികേയ
പഴക്കമുളള  കകേകാകളജസ്റ്റ്  നനിലെവനില്  കശകാചെക്ഷ്യകാവസയനിലെകാണസ്റ്റ്.   സനി.ഐ.യ.പനി.
(Colllege Infrastructure Upgradation Programme)  ഫണ്ടുപകയകാഗനിചസ്റ്റ് ലചെറേനിയ
അറകുറപ്പെണനികേള  നടതനിലയങ്കനിലയ  കശകാചെക്ഷ്യകാവസ  പൂര്ണമകായയ
പരനിഹരനിക്കകാനകായനിടനില്ലെ.  ആയതനിനകാല്  കശകാചെക്ഷ്യകാവസയനിലളള  പ്രധകാന  ലകേടനിടയ
നവസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 92 ലെകയ രൂപയലട എസനികമറസ്റ്റ് ലപകാതുമരകാമതസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ് ചെസ്പീഫസ്റ്റ്
എഞനിനസ്പീയര്  തയകാറേകാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടകാലത  ലപകാതുമരകാമതസ്റ്റ്  ഫണനിലളലപ്പെടുതനി
കകേകാകളജനിലലെ  ലകേടനിടങ്ങളലട  പണനിക്കകായനി  15.99  ലെകയ  രൂപയലട
പ്രവൃതനികേളക്കുളള നടപടനികേളയ  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ കകേകാകളജനില് പുതുതകായനി
നനിര്മ്മനിക്കുന്ന  കഗകാളഡന്  ജൂബനിലെനി  കബകാക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മകാണതനിനകായനി  1200
ലെകയ രൂപയലട ഭരണകാനുമതനിയയ സകാകങ്കതനികേകാനുമതനിയയ  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ
പ്രവൃതനി  ലടണര്  ലചെയ്തസ്റ്റ്  കേരകാറുകേകാരനുമകായനി  ഉടമടനിയനില്  ഏര്ലപ്പെടസ്റ്റ്
നനിര്മ്മകാണപ്രവര്തനയ  ആരയഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടകാലത  കകേകാകളജനിനസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനി
സഹകായതനിലൂലട  ഇകപ്പെകാളതലന്ന  8.85  കകേകാടനി  രൂപയ്ക്കുളള  പ്രവൃതനികേളയ
ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന്നു.  ഇതനിനസ്റ്റ് തയകാറേകാക്കുന്ന മകാസര് പ്ലൈകാനനിനസ്റ്റ് ഭകാവനിയനില് കേനിഫ്ബനി
ഫണനില്നനിന്നുയ പണയ ലെഭനിക്കുന്നതനിനുളള ശമങ്ങള തസ്പീര്ചയകായയ നടത്തുന്നതകാണസ്റ്റ്.

(8) മന്തസ്റ്റ്, കകേകാളറേ കരകാഗങ്ങളലട വക്ഷ്യകാപനയ

ശസ്പീമതനി വസ്പീണകാ കജകാര്ജസ്റ്റ്: സര്, പകേര്ചവക്ഷ്യകാധനികേലള സയബനനിചസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ
ദേനിവസയ പ്രതനിപകയ അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനസ്റ്റ് അവതരണകാനുമതനി  കതടനിയകപ്പെകാള
വനിട്ടുകപകായ,  കബകാധപൂര്വ്വമകാകണകാ  എന്നറേനിയനില്ലെ,  എന്നനിരുന്നകാല്കപകാലയ  ഇവനിലട
പരകാമര്ശനിക്കകാന് വനിട്ടുകപകായ,  കേകാരക്ഷ്യയ  സയബനനിചകാണസ്റ്റ്  ഞകാന് ഈ സബ്മനിഷന്
ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കകേകാളറേ  മരണലതക്കുറേനിചസ്റ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പെട  പ്രതനിപകകായഗങ്ങള
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പറേഞ്ഞനിരുന്നു.   പതനയതനിട  ജനില്ലെയനില്  കകേകാളറേ ബകാധനിചസ്റ്റ്  ഒരകാള ഇതവണ
മരനിചനിരുന്നു.  മലറകാരു  സയസകാനത്തുനനിന്നുയ  ഇവനികടക്കുവന്ന  ഒരു
ലതകാഴനിലെകാളനിയനിലൂലട പകേര്ന്ന കകേകാളറേ ബകാധനിചകാണസ്റ്റ് ഇതര സയസകാനലതകാഴനിലെകാളനി
മരനിചതസ്റ്റ്.   പതനയതനിട  ജനില്ലെയനിലലെ  കകേകാന്നനി  മണ്ഡലെതനിലലെ  വളളനികക്കകാടസ്റ്റ്
പഞകായതനിലെകാണസ്റ്റ്  കകേകാളറേ   മരണയ  ഉണകായതസ്റ്റ്.  കൂലട  തകാമസനിചനിരുന്ന
അഞകാറുകപര്ക്കുയ കകേകാളറേ ബകാധനിചനിരുന്നു. ആകരകാഗക്ഷ്യവകുപ്പെനിലന്റെ  സമകയകാചെനിതമകായ
ഇടലപടല്ലകേകാണസ്റ്റ് കൂടുതല് മരണങ്ങള ഒഴനിവകാക്കകാന് സകാധനിച്ചു.  പലക ചെനികേനിത
നല്കേനിയതനിനു  ലതകാടടുത  ദേനിവസയ  ഇവര്  മലറകാരു  വര്ക്കസ്റ്റ്  പസറകായ
കേകാഞ്ഞനിരപ്പെള്ളനിയനികലെക്കസ്റ്റ്  കപകാകുകേയകാണുണകായതസ്റ്റ്.    അവര്  ഇകപ്പെകാള  അവനിലട
കജകാലെനി  ലചെയ്യുന്നതകായകാണസ്റ്റ്  വനിവരയ  ലെഭനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പതനയതനിട  ജനില്ലെയനില്
തകദ്ദേശസ്പീയര്ക്കകാര്ക്കുയ  മന്തുകരകാഗമനില്ലെ,  ഏതകാണസ്റ്റ്  106  ഇതര  സയസകാന
ലതകാഴനിലെകാളനികേളക്കസ്റ്റ്  മന്തുകരകാഗമുളളതകായനി  കേലണതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്,  അതനിനുയ  ചെനികേനിത
ലകേകാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളയ  ലപകാതുജനകാകരകാഗക്ഷ്യതനില്  ഇത്രമകാത്രയ  ശദ
ലകേകാടുക്കുകമകാള,  മകാലെനിനക്ഷ്യനനിര്മ്മകാര്ജനയ  ജനപ്രതനിനനിധനികേള
ഉളലപ്പെലടയളളവരുലട  പ്രകാഥമനികേ  ഉതരവകാദേനിതമകായനി  കേണക്കനിലലെടുതസ്റ്റ്
പ്രവര്തനങ്ങള നടത്തുകമകാള,  ഇതസ്റ്റ് നമ്മള കനരനിടുന്ന വലെനിയ ലവല്ലുവനിളനിയകാണസ്റ്റ്.
ഇവനിലടനനിന്നുയ നനിര്മ്മകാര്ജനയ  ലചെയ്ത  കരകാഗങ്ങള  ഇവനികടക്കസ്റ്റ്  വരനികേയകാണസ്റ്റ്.
ഇതരസയസകാന  ലതകാഴനിലെകാളനികേളക്കനിടയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഈ  കരകാഗയ  പടരുകേയകാണസ്റ്റ്.
ആകരകാഗക്ഷ്യവകുപ്പെസ്റ്റ്  ഈ  ലവല്ലുവനിളനി  എങ്ങലന  ഏലറടുക്കകാനകാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്,
പ്രകതക്ഷ്യകേനിചസ്റ്റ്  കകേകാളറേ   ബകാധനിചവര്  പതനയതനിടയനില്നനിന്നസ്റ്റ്
കേകാഞ്ഞനിരപ്പെള്ളനിയനികലെയ്ക്കസ്റ്റ്  കപകായ സകാഹചെരക്ഷ്യയ  ഞകാന്  പറേഞ.  ഇതരസയസകാന
ലതകാഴനിലെകാളനികേള  ഒരു  സലെത്തുനനിന്നുയ  മലറകാരനിടകതക്കു  കപകാകുന്നതസ്റ്റ്  നമ്മള
പലെകപ്പെകാഴുയ  അറേനിയന്നനില്ലെ,  ഈ  കേകാരക്ഷ്യതനില്  ആകരകാഗക്ഷ്യവകുപ്പെസ്റ്റ്  ഏതുരസ്പീതനിയനില്
നടപടനിലയടുക്കുയ,  ഒപ്പെയ ലതകാഴനില് വകുപ്പുയ ആകരകാഗക്ഷ്യവകുപ്പുയ കചെര്ന്നസ്റ്റ് എലന്തകാലക്ക
പ്രവര്തനങ്ങളകാണസ്റ്റ്  ഇക്കകാരക്ഷ്യതനില് ലചെയ്യുവകാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?

ആകരകാഗക്ഷ്യവയ സകാമൂഹക്ഷ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    പശലെജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്, പതനയതനിട ജനില്ലെയനില് ഇതരസയസകാന ലതകാഴനിലെകാളനികേളക്കനിടയനില്
നനിന്നുയ  മന്തുകരകാഗയ  പടര്ന്നു  പനിടനിക്കുന്ന  സകാഹചെരക്ഷ്യയ   ഇകപ്പെകാള  നനിലെവനിലെനില്ലെ.
തകദ്ദേശസ്പീയരനിലയ  മന്തസ്റ്റ്  കരകാഗനികേള  സകാധകാരണയകായനി  കേകാണലപ്പെടുന്നനില്ലെ.
ഇതരസയസകാന ലതകാഴനിലെകാളനികേളക്കുകവണനി ആകരകാഗക്ഷ്യവകുപ്പെസ്റ്റ് പ്രകതക്ഷ്യകേ രകാത്രനികേകാലെ
രക പരനികശകാധന നടതനിവരുന്നു.  മന്തുകരകാഗ വകാഹകേലര കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുയ
പകേകേകാലകേളനിലയ  മറ്റു  ശരസ്പീര  ഭകാഗങ്ങളനിലയ  മന്തുകരകാഗയ  ഉളളവലര
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുയ അവര്ക്കസ്റ്റ് കരകാഗകാതുര കുറേയ്ക്കുന്നതനിനുയകവണനി കമകാര്ബനിഡനിറനി
മകാകനജുലമന്റെസ്റ്റ്  കനിനനിക്കുകേള  വഴനി  കസവനയ  ലെഭക്ഷ്യമകാക്കുകേയയ  ലചെയ്യുന്നുണസ്റ്റ്.
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രകാത്രനികേകാലെ  രകപരനികശകാധനയനില്  പമകക്രകാപഫകലെറേനിയ  കപകാസനിറസ്പീവകാലണന്നസ്റ്റ്
കേണകാല്  ഉടന്തലന്ന  12  ദേനിവസവയ  6  എയ.ജനി.  കേനികലെകാഗ്രകായ/കബകാഡനിലവയനിറസ്റ്റ്
അനുസരനിചസ്റ്റ്  പൂര്ണമകായ  ചെനികേനിത  നടത്തുകേയയ  ലചെയ്യുന്നു.  കരകാഗനികേള  പുതനിയ
തകാമസസലെകതക്കസ്റ്റ് മകാറേനികപ്പെകാകുകേയകാലണങ്കനില് അവരുലട കമല് നനിയനണമുളള
ആളകേകളകയകാ ഉകദേക്ഷ്യകാഗസലരകയകാ സമസ്പീപനിചസ്റ്റ് ചെനികേനിതയയ തുടര്പ്രവര്തനങ്ങളയ
ഉറേപ്പുവരുത്തുന്നു.  പതനയതനിട  ജനില്ലെയനില് ഡനി.വനി.സനി.  യൂണനിറ്റുവഴനി  രകാത്രനികേകാലെ
പരനികശകാധന നടതനിവരുന്നുണസ്റ്റ്. 2017 ജനുവരനി മുതല് ജൂപലെ വലര പതനയതനിട
ജനില്ലെയനില് 2240 കപര്ക്കസ്റ്റ് രകാത്രനികേകാലെ പരനികശകാധന നടതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പകേര്ചവക്ഷ്യകാധനി
നനിയനണ  പ്രവര്തനങ്ങളലട  ഭകാഗമകായനി  എല്ലെകാ  ജനില്ലെകേളനിലയ  ആകരകാഗക്ഷ്യ  വകുപ്പെസ്റ്റ്
ഉകദേക്ഷ്യകാഗസര് തുടര്ചയകായനി ഇതര സയസകാന ലതകാഴനിലെകാളനി കേക്ഷ്യകാമകേള സന്ദര്ശനിചസ്റ്റ്
ലതകാഴനിലെകാളനികേളലട വക്ഷ്യകനി  ശുചെനിതസയ,  പരനിസര  ശുചെനിതസയ,  കുടനിലവളള  ശുചെനിതസയ
തുടങ്ങനിയവ  നനിരസ്പീകനിചസ്റ്റ്  ആവശക്ഷ്യമകായ  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.
സയസകാനതസ്റ്റ്  നനിലെവനിലളളതുയ ഇതര സയസകാന ലതകാഴനിലെകാളനികേളലട  വരകവകാലട
ഉണകായനിട്ടുളളതുമകായ  ആകരകാഗക്ഷ്യപ്രശ്നങ്ങള  ഇല്ലെകായ്മലചെയ്യുകേ  എന്ന  ലെകക്ഷ്യകതകാലട
സയസകാന ആകരകാഗക്ഷ്യ വകുപ്പെസ്റ്റ്  ''ലഹല്തനി കകേരള''  എന്ന കപരനില് സമഗ്രമകായ ഒരു
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപ്പെനിലെകാക്കനിവരുന്നുണസ്റ്റ്.  ഈ പദതനിയലട ഭകാഗമകായനി ഇതര
സയസകാന  ലതകാഴനിലെകാളനികേലളയയ  അവര്  കജകാലെനി  ലചെയ്യുന്ന  ലതകാഴനിലെനിടങ്ങളയ
അവരുലട  വകാസസലെങ്ങളയ  പരനികശകാധനയ്ക്കസ്റ്റ്  വനികധയമകാക്കുകേയയ  അവരനില്
മലെമനനി,  മന്തസ്റ്റ്,  കകേകാളറേ,  കേകാലെകാ  അസര്, കുഷയ,  കയയ  തുടങ്ങനിയ
പകേര്ചവക്ഷ്യകാധനികേള  ഉളളവലര  കേലണത്തുകേയയ  കവണ  ചെനികേനിത  നല്കുകേയയ
ലചെയ്യുന്നുണസ്റ്റ്.  ഇതര  സയസകാന ലതകാഴനിലെകാളനികേളലട  കകേനങ്ങളനില്  ലമഡനിക്കല്
കേക്ഷ്യകാമയ  കബകാധവല്ക്കരണ  കകാസ്സുകേളയ  ആകരകാഗക്ഷ്യവകുപ്പെസ്റ്റ്  നടതനി  വരുന്നുണസ്റ്റ്.
സയസകാന-ജനില്ലെകാ  തലെങ്ങളനില്  കചെരുന്ന  ഇന്ലസകര്  കകേകാ-ഓര്ഡനികനഷന്
കയകാഗങ്ങളവഴനി  ഇതര  സയസകാന  ലതകാഴനിലെകാളനികേളലട  ആകരകാഗക്ഷ്യ  പരനിരക
ഉറേപ്പുവരുതകാന് ലതകാഴനില് വകുപ്പെസ്റ്റ് ഉളലപ്പെലട ബനലപ്പെട വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് ആകരകാഗക്ഷ്യ
വകുപ്പെസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയയ ആവശക്ഷ്യമകായ  ഇടലപടലകേള  നടതനിവരനികേയയ
ലചെയ്യുന്നു. 2017  ജനുവരനി  മുതല്  ഇതര  സയസകാന  ലതകാഴനിലെകാളനികേളലട
സസ്പീനനിയഗനിനുകവണനി ഒരു ലമകാപബല് പമഗ്രന്റെസ്റ്റ് സസ്പീനനിയഗസ്റ്റ്  ടസ്പീയ  ജനില്ലെകാ ലമഡനിക്കല്
ഓഫസ്പീസമകായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  എടസ്റ്റ്  ജനില്ലെകേളനില്  -  തനിരുവനന്തപുരയ,  പതനയതനിട,
എറേണകാകുളയ,   തൃശ്ശൂര്,  മലെപ്പുറേയ,  കകേകാഴനികക്കകാടസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്,  കേകാസര്കഗകാഡസ്റ്റ്  -   മൂന്നസ്റ്റ്
മകാസകതയ്ക്കസ്റ്റ് കേരകാര് അടനിസകാനതനില് പ്രവര്തനിച്ചു വരുന്നുണസ്റ്റ്.  ഈ ടസ്പീമനില് ഒരു
കഡകാകര്,  രണസ്റ്റ്  ലജ.എചസ്റ്റ്.ഐ.മകാര്,  ഒരു  ലെകാബസ്റ്റ്  ലടകസ്പീഷക്ഷ്യന്,  ഒരു  പഡ്രൈവര്
എന്നനിവലര കേരകാര് അടനിസകാനതനില് മൂന്നസ്റ്റ് മകാസകതയ്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്, പുതുതകായനി
ഒരു വകാഹനവയ അവര്ക്കസ്റ്റ് അനുവദേനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതര സയസകാന ലതകാഴനിലെകാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ആകരകാഗക്ഷ്യ  ഇന്ഷുറേന്സസ്റ്റ്  ലെനിങ്കസ്റ്റ്ഡസ്റ്റ്  തനിരനിചറേനിയല്  കേകാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനികലെക്കകായനി
ആകരകാഗക്ഷ്യ  വകുപ്പുമകായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  ഉളലപ്പെടുകതണ  വനിവരങ്ങള  ലതകാഴനില്
വകുപ്പെനിനസ്റ്റ്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതരസയസകാന  ലതകാഴനിലെകാളനികേള  ജനില്ലെ  വനിട്ടുയ
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സയസകാനയ  വനിട്ടുയ  കപകാകുന്നതനിനകാല്  കരകാഗപ്രതനികരകാധ  പ്രവര്തനങ്ങളയ
ചെനികേനിതയയ സര്പവലെന്സയ നടത്തുന്നതനില് ഒരു പരനിധനിവലര തടസയ കനരനിടുന്നു.
പതനയതനിട  ജനില്ലെയനിലലെ  വളളനികക്കകാടസ്റ്റ്  പഞകായതനില്  14  ഇതര  സയസകാന
ലതകാഴനിലെകാളനികേളകാണസ്റ്റ്  ഒരു  വസ്പീടനില്  തകാമസനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.    17-7-2017-നസ്റ്റ്  നകാടനില്
കപകായനി തനിരനിലകേ വന്ന ഒരകാളക്കസ്റ്റ് ആദേക്ഷ്യയ വയറേനിളക്കമുണകാകുകേയയ  23-7-2017-നസ്റ്റ്
രകാത്രനി  9  മണനികയകാലട,  വനിശസജനിതസ്റ്റ്ദേകാസസ്റ്റ്  (18  വയസസ്റ്റ്)  എന്നയകാള പതനയതനിട
ജനറേല്  ആശുപത്രനിയനില്  അഡനിറസ്റ്റ്  ആകുകേയയ  ലചെയ.   24-7-2017  ലവളപ്പെനിനസ്റ്റ്
2.45-ഓടുകൂടനി ടനിയകാള മരണലപ്പെടുകേയണകായനി. അടുത ദേനിവസയ രകാത്രനി ബനിഷു എന്ന
മലറകാരകാലളക്കൂടനി  വയറേനിളക്ക  കരകാഗതകാല്  ജനറേല്  ആശുപത്രനിയനില്
ലകേകാണ്ടുവരനികേയയ പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  ടനിയകാലള കകേകാടയയ ലമഡനിക്കല് കകേകാകളജനികലെയ്ക്കസ്റ്റ്  റേഫര്
ലചെയ്യുകേയമുണകായനി.  എന്നകാല്  ടനിയകാള  പനികറന്നസ്റ്റ്  രകാവനിലലെതലന്ന  ആശുപത്രനി
അധനികൃതര് അറേനിയകാലത തനിരനിലകേ കപകാരുകേയകാണുണകായതസ്റ്റ്.  അതനിനടുത ദേനിവസയ
ടനിയകാള  ഉളലപ്പെലടയളള  ഏഴസ്റ്റ്  കപര്  നകാടനികലെക്കസ്റ്റ്  മടങ്ങുകേയയ  മറ്റുളളവര്
കേകാഞ്ഞനിരപ്പെള്ളനിയനികലെയ്ക്കസ്റ്റ്  കജകാലെനിക്കകായനി  കപകാകുകേയയ  ലചെയ.  ഇവരുലട
കകേകാണ്ടകാകറുലട  ലടലെനികഫകാണനില്   ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  കേകാഞ്ഞനിരപ്പെള്ളനി  തകാലൂക്കസ്റ്റ്
ആശുപത്രനിയനില് പരനികശകാധനയയ ചെനികേനിതയയ കതടകാന് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയയ കൂടകാലത
ഈ വനിവരയ ആകരകാഗക്ഷ്യ വകുപ്പെസ്റ്റ് ഡയറേകകറേറനില് നനിന്നസ്റ്റ് അവരുലട സയസകാനകതയ്ക്കസ്റ്റ്
അറേനിയനിക്കുകേയയ ലചെയ.   ഈ വക്ഷ്യകനികേള തകാമസനിചനിരുന്ന സലെതസ്റ്റ് അടനിയന്തര
പ്രതനികരകാധ  പ്രവര്തനങ്ങളയ   കബകാധവല്ക്കരണവയ  ശകമകാക്കുകേയയ
സൂക്ഷ്മനനിരസ്പീകണയ നടതനിവരനികേയമകാണസ്റ്റ്. 

(9) സകാഫസ്റ്റ് നഴ്സുമകാരുലട ശമളയ

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:  സര്,  കകേരള  ലഹല്തസ്റ്റ്  റേനിസര്ചസ്റ്റ്  ആന്ഡസ്റ്റ്
ലവല്ലഫയര് ലസകാപസറനിയലട കേസ്പീഴനില് തനിരുവനന്തപുരയ, കകേകാടയയ, കകേകാഴനികക്കകാടസ്റ്റ്
തുടങ്ങനി കകേരളതനിലടനസ്പീളമുള്ള സര്ക്കകാര് ആശുപത്രനികേളനില് സകാഫസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ് സമകാരകായനി
കജകാലെനി  ലചെയവരുന്നവരുണസ്റ്റ്.   ഇവര്  കേകാര്ഡനികയകാളജനി,  സകാനനിയഗസ്റ്റ്,  കപവകാര്ഡസ്റ്റ്,
എ.സനി.ആര്  ലെകാബസ്റ്റ്,  എന്കഡകാസകാപ്പെനി  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളനിലലെല്ലെകായ
കസവനമനുഷനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  സര്ക്കകാര്  ആശുപത്രനികേളള്ള  ലകേടനിടങ്ങളനിലെകാണസ്റ്റ്  ഈ
സകാപനങ്ങള  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  22  വര്ഷമകായനി  കജകാലെനി  ലചെയവരുന്ന
നഴസ്റ്റ് സമകാര്വലര ഇവരുലട കൂടതനിലണസ്റ്റ്.  ഇവര്ക്കസ്റ്റ് നനിലെവനില്  17,400  രൂപയകാണസ്റ്റ്
പ്രതനിമകാസയ  ശമളമകായനി  നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്.   സസകേകാരക്ഷ്യ  ആശുപത്രനികേളനിലലെ
നഴസ്റ്റ് സമകാര്ക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമയ  20,000  രൂപ  പ്രതനിമകാസ  ശമളമകായനി  നല്കേണലമന്നസ്റ്റ്
സര്ക്കകാര്തലന്ന  തസ്പീരുമകാനലമടുക്കുകേയയ  ആയതസ്റ്റ്  സസകേകാരക്ഷ്യ  ആശുപത്രനി
മകാകനജുലമനകേള  അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  ലചെയ്തനിട്ടുള്ളതകാണസ്റ്റ്.  ഈ  അവസ
നനിലെനനില്ലക്കയകാണസ്റ്റ്  കകേരള  ലഹല്തസ്റ്റ്  റേനിസര്ചസ്റ്റ്  ആന്ഡസ്റ്റ്  ലവല്ലഫയര്
ലസകാപസറനിയലട  കേസ്പീഴനിലള്ള  സകാഫസ്റ്റ്   നഴസ്റ്റ് സമകാര്ക്കസ്റ്റ്  നകാമമകാത്രമകായ  കവതനയ
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നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  നനിലെവനില്  സര്ക്കകാര്  നഴസ്റ്റ് സമകാര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രതനിമകാസയ  28,675
രൂപയകായനി  നനിശ്ചയനിച്ചുലകേകാണ്ടുള്ള  സര്ക്കകാര്  ഉതരവസ്റ്റ്  28-4-2017  പ്രകേകാരയ
പുറേലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസസ്തുത  ഉതരവസ്റ്റ്  കകേരള  ലഹല്തസ്റ്റ്  റേനിസര്ചസ്റ്റ്  ആന്ഡസ്റ്റ്
ലവല്ലഫയര് ലസകാപസറനിയലട  കേസ്പീഴനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന സകാഫസ്റ്റ്  നഴസ്റ്റ് സമകാര്ക്കുയ
ബകാധകേമകാക്കനി  പ്രതനിമകാസകവതനയ  28,675  രൂപയകായനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനികയകാടസ്റ്റ്  അഭക്ഷ്യര്തനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.
സസകേകാരക്ഷ്യ  ആശുപത്രനികേളനിലലെ  നഴസ്റ്റ് സമകാര്ക്കുവലര  ഈ  ആനുകൂലെക്ഷ്യയ  നല്കുകമകാള
സര്ക്കകാര്  നനിയനണതനിലള്ള  ലസകാപസറനിയനിലലെ  നഴസ്റ്റ് സമകാര്ക്കസ്റ്റ്  വളലര
കമകാശലപ്പെട  കവതനമകാണസ്റ്റ്  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  ബഹുമകാനക്ഷ്യയകായ  ആകരകാഗക്ഷ്യ  വകുപ്പുമനനി
ഇതനില് ഉചെനിതമകായ നടപടനികേള പകേലക്കകാള്ളണലമന്നസ്റ്റ് അഭക്ഷ്യര്തനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.

ആകരകാഗക്ഷ്യവയ സകാമൂഹക്ഷ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    പശലെജ
ടസ്പീചര്): സര്, ആകരകാഗക്ഷ്യ വകുപ്പെനിലന്റെ കേസ്പീഴനില് 1973-ല്  ടകാവന്കൂര് ലകേകാചനിന് ലെനിററേറേനി
സയന്റെനിഫനിക്കസ്റ്റ്  ആന്ഡസ്റ്റ്  ചെകാരനിറബനിള  ലസകാപസറസ്പീസസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  പ്രകേകാരയ  രജനിസര്
ലചെയ്തസ്റ്റ്  ലെകാഭനഷങ്ങളനില്ലെകാലത  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന  സകാപനമകാണസ്റ്റ്
ലകേ.എചസ്റ്റ്.ആര്.ഡബഷ്യൂ.എസസ്റ്റ്.  സര്ക്കകാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  വരുന്ന
സകാധകാരണക്കകാരകായ കരകാഗനികേളക്കസ്റ്റ് കുറേഞ്ഞ ലചെലെവനില് കസവനയ നല്കുന്നതനിനകായനി
കപവകാര്ഡുകേള,  എ.സനി.ആര്.  ലെകാബുകേള,  ലമഡനിക്കല്  കകേകാകളജുകേളനിലലെ  കേകാതസ്റ്റ്
ലെകാബുകേള,  അളടകാസഗൗണസ്റ്റ് സകാനനിയഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള,  സനി.ടനി.  സകാനനിയഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള
എന്നനിവ   ലകേ.എചസ്റ്റ്.ആര്.ഡബഷ്യൂ.എസസ്റ്റ്.ലന്റെ  കേസ്പീഴനില്  പ്രവര്തനിച്ചു  വരുന്നു.
സകാപനതനിലന്റെ പ്രവര്തനതനിനകായനി  സര്ക്കകാര്  ഗ്രകാകന്റെകാ  മറസ്റ്റ്  ധനസഹകായകമകാ
നല്കുന്നനില്ലെ.  സകാപനതനിലന്റെ തനതസ്റ്റ് ഫണനില് നനിന്നകാണസ്റ്റ് ജസ്പീവനക്കകാര്ക്കസ്റ്റ് ശമളയ
നല്കേനി വരുന്നതസ്റ്റ്.  ലകേ.എചസ്റ്റ്.ആര്.ഡബഷ്യൂ.എസസ്റ്റ്.ലന്റെ കേസ്പീഴനില് കേരകാര് വക്ഷ്യവസയനില്
53  സകാഫസ്റ്റ്  നഴസ്റ്റ് സമകാരുയ  രണസ്റ്റ്  ലഹഡസ്റ്റ്  നഴസ്റ്റ് സമകാരുയ  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നു.
01-04-2017-ലലെ  ഉതരവപ്രകേകാരയ  എല്ലെകാ  കേരകാര്  ജസ്പീവനക്കകാര്ക്കുയ  പ്രതനിമകാസയ
3,000  രൂപ  ശമള  വര്ദനവസ്റ്റ്   നല്കേനിയതനിന്പ്രകേകാരയ  സകാഫസ്റ്റ്  നഴസ്റ്റ് സമകാരുലട
ശമളയ 17,400 രൂപയകായയ ലഹഡസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ് സമകാരുലട ശമളയ 19,200 രൂപയകായയ ഈ
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വര്ദനിപ്പെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടകാലത  12  ശതമകാനയ  ഇ.പനി.എഫസ്റ്റ്.  സസ്പീമനിലയ
4.75 ശതമകാനയ  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  സസ്പീമനിലയ  എയകപ്ലൈകായര്  കകേകാണ്ടനിബഷ്യൂഷനകായനി
അടയ്ക്കുകേയയ ലചെയവരുന്നു. ലകേ.എചസ്റ്റ്.ആര്.ഡബഷ്യൂ.എസസ്റ്റ്. ഗകവണനിയഗസ്റ്റ് കബകാര്ഡകാണസ്റ്റ്
കേരകാര്  ജസ്പീവനക്കകാരുലട  ശമള  വര്ദനവസ്റ്റ്  സയബനനിചസ്റ്റ്  തസ്പീരുമകാനയ
പകേലക്കകാള്ളുന്നതസ്റ്റ്.  കേരകാര്  ജസ്പീവനക്കരകായ  നഴസ്റ്റ് സമകാര്ക്കകായനി  സര്ക്കകാര്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  ശമളയ  ലകേ.എചസ്റ്റ്.ആര്.ഡബഷ്യൂ.എസസ്റ്റ്.ലയ  നല്കേകാന്  സര്ക്കകാര്
തസ്പീരുമകാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.     
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V  റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണയ

1. 2017-  ലലെ  കകേരള ചെരക്കുകസവന നനികുതനി ബനില്ലെനിലന സയബനനിച

സബ്ജകേസ്റ്റ് ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി   VIII-  ലന്റെ റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ്

ധനകേകാരക്ഷ്യവയ  കേയറുയ  വകുപ്പുമനനി  കഡകാ.  ടനി.  എയ.  കതകാമസസ്റ്റ്

ഐസക്കനിനുകവണനി  (ശസ്പീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി  ):   സര്,   സകാമതനികേ  കേകാരക്ഷ്യങ്ങള

സയബനനിച  VIII-ാം  നമര്  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയലട  അയഗമകായ  ഞകാന്

2017-ലലെ  കകേരള  ചെരക്കു  കസവന  നനികുതനി  ബനില്ലെനിലന  സയബനനിച  സബസ്റ്റ് ജകസ്റ്റ്

കേമ്മനിറനി  റേനികപ്പെകാര്ട്ടുയ  സബസ്റ്റ് ജകേസ്റ്റ് ടസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി  റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ്  ലചെയ്ത  പ്രകേകാരമുള്ള  ബനില്ലുയ

സമനിതനി ലചെയര്മകാനുകവണനി സമര്പ്പെനിക്കുന്നു.

2. 2017   ലലെ കകേരള സഹകേരണ സയഘ   (  കഭദേഗതനി  )   ബനില്ലെനിലന സയബനനിച 

സബസ്റ്റ് ജകേസ്റ്റ് ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി  -XI   ലന്റെ റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ്

സഹകേരണവയ  വനികനകാദേസഞകാരവയ  കദേവസസവയ  വകുപ്പുമനനി

(ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സകരനന്):  സര്,  ഭകക്ഷ്യവയ  സനിവനില്  സപപ്ലൈസയ

സഹകേരണവയ സയബനനിച XI-ാം നമര് സബസ്റ്റ് ജകേസ്റ്റ് ടസ്റ്റ് കേമ്മറനിയലട ലചെയര്മകാനകായ

ഞകാന്  2017-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സയഘ  (കഭദേഗതനി)  ബനില്  സയബനനിച

സബസ്റ്റ് ജകേസ്റ്റ് ടസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി  റേനികപ്പെകാര്ട്ടുയ  സബസ്റ്റ് ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി  റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ്  ലചെയ്ത പ്രകേകാരമുള്ള

ബനില്ലുയ സമര്പ്പെനിക്കുന്നു.

3.  2017-  ലലെ കകേരള പബനികേസ്റ്റ് സര്വസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മസ്പീഷന്   (  കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രറസ്പീവസ്റ്റ്

പടബഷ്യൂണലെനിലന സയബനനിച കൂടുതല് ചുമതലെകേള  )    ബനില്ലെനിലന സയബനനിച

സബസ്റ്റ് ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി   XIV-  ലന്റെ റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ്

മുഖക്ഷ്യമനനി ശസ്പീ. പനിണറേകായനി വനിജയനുകവണനി (ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദേസ്പീപസ്റ്റ് കുമകാര്  ): സര്,

ആഭക്ഷ്യന്തര  കേകാരക്ഷ്യങ്ങള  സയബനനിച  XIV-ാം  നമര്  സബസ്റ്റ് ജ കേസ്റ്റ് ടസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയനിലലെ

അയഗമകായ  ഞകാന്  2017-ലലെ  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷന്  (കകേരള

അഡനിനനികസ്ട്രറസ്പീവസ്റ്റ് പടബഷ്യൂണലെനിലന സയബനനിച കൂടുതല് ചുമതലെകേള)  ബനില്ലെനിലന

സയബനനിച സബസ്റ്റ് ജകേസ്റ്റ് ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി റേനികപ്പെകാര്ട്ടുയ സബസ്റ്റ് ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ് ലചെയ്ത

പ്രകേകാരമുള്ള ബനില്ലുയ സമനിതനി ലചെയര്മകാനുകവണനി സമര്പ്പെനിക്കുന്നു.

മനി  .   ലഡപഷ്യൂടനി സസ്പീക്കര്: റേനികപ്പെകാര്ട്ടുകേള  സമര്പ്പെനിചനിരനിക്കുന്നു.
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VI  അനഗൗകദേക്ഷ്യകാഗനികേകായഗങ്ങളലട കേകാരക്ഷ്യയ

(1) റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ് പരനിഗണന

അനഗൗകദേക്ഷ്യകാഗനികേ  ബനില്ലുകേളയ പ്രകമയങ്ങളയ സയബനനിച സമനിതനിയലട
ഒന്പതകാമതസ്റ്റ് റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:   സര്,  അനഗൗകദേക്ഷ്യകാഗനികേ ബനില്ലുകേളയ പ്രകമയങ്ങളയ
സയബനനിച  സമനിതനിയലട  അദക്ഷ്യകനകായ  ഞകാന്  സമനിതനിയലട  ഒന്പതകാമതസ്റ്റ്
റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ് അയഗസ്പീകേരനിക്കണലമന്ന പ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷയസസ്പീര്:  സര്, ഞകാന് പ്രകമയലത പനിന്തകാങ്ങുന്നു.

മനി  .    ലഡപഷ്യൂടനി  സസ്പീക്കര്:  അനഗൗകദേക്ഷ്യകാഗനികേ  ബനില്ലുകേളയ  പ്രകമയങ്ങളയ
സയബനനിച സമനിതനിയലട ഒന്പതകാമതസ്റ്റ് റേനികപ്പെകാര്ടസ്റ്റ് സഭ അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

(2) ബനില്ലുകേളലട അവതരണകാനുമതനിക്കുള്ള പ്രകമയങ്ങള

(a) 2016-  ലലെ കകേരള പകാചെകേ ലതകാഴനിലെകാളനി കകമനനിധനി പദതനി രൂപസ്പീകേരണ 
ബനില്  :

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലെനിക്കുന്നസ്റ്റ്:  സര്, 2016-ലലെ കകേരള പകാചെകേ ലതകാഴനിലെകാളനി
കകമനനിധനി  പദതനി  രൂപസ്പീകേരണ  ബനില്ലെനിലന്റെ  അവതരണകാനുമതനിക്കുള്ള  പ്രകമയയ
ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉപബദുള്ള: സര്, ഞകാന് പ്രകമയലത പനിന്തകാങ്ങുന്നു.

ലതകാഴനിലയ എകേ സ്റ്റ്പസസയ വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി മതക്ഷ്യബനനവയ ഹകാര്ബര്
എഞനിനസ്പീയറേനിയഗുയ  കേശുവണനി  വക്ഷ്യവസകായവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീമതനി ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മ):  സര്, 2008-ലലെ കകേന അണ് ഓര്ഗപനസ്ഡസ്റ്റ്
കസകാഷക്ഷ്യല്  ലസകേഷ്യൂരനിറനി  നനിയമയ,  2010-ലലെ  കകേന  അണ്  ഓര്ഗപനസ്ഡസ്റ്റ്
കസകാഷക്ഷ്യല്  ലസകേഷ്യൂരനിറനി  റൂള  എന്നനിവ  അടനിസകാനലപ്പെടുതനി  2-2-2016-ലലെ
ജനി.ഒ.  (പനി)നമര്  24/2016/ലതകാഴനില്  പ്രകേകാരയ  സയസകാനതസ്റ്റ്  കകേരള
അണ്ഓര്ഗപനസ്ഡസ്റ്റ് കസകാഷക്ഷ്യല് ലസകേഷ്യൂരനിറനി സസ്പീയ നനിലെവനില് വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത
പദതനിയനില്  പകാചെകേ  ലതകാഴനിലെകാളനികേളയ  ഉളലപ്പെടുയ.  ഈ  കകമപദതനി  മുകഖന
റേനിടയര്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആനുകൂലെക്ഷ്യയ,  വകാര്ദകേക്ഷ്യകേകാലെ  ലപന്ഷന്,  കുടുയബ  ലപന്ഷന്,
അവശതകാ  ലപന്ഷന്,  ചെനികേനിതകാ  സഹകായയ,  വനിദേക്ഷ്യകാഭക്ഷ്യകാസ  ആനുകൂലെക്ഷ്യയ,
പ്രസവകാനുകൂലെക്ഷ്യയ,  വനിവകാഹ  ധനസഹകായയ,  മരണകാനന്തര  ആനുകൂലെക്ഷ്യയ,
അപകേടകാനുകൂലെക്ഷ്യയ  എന്നനിവയ്ക്കസ്റ്റ്  അര്ഹത  ഉണകായനിരനിക്കുന്നതകാണസ്റ്റ്.  ഈ
സകാഹചെരക്ഷ്യതനില് കകേരള പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനി  കകമനനിധനി  പദതനി  രൂപസ്പീകേരണ
ബനില്  2016-നസ്റ്റ്  പ്രസകനിയനില്ലെ.  ആയതുലകേകാണസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  അവതരണലത
നനിരകാകേരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  
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ശസ്പീ  .    എന്  .   എ  .    ലനല്ലെനിക്കുന്നസ്റ്റ്:  സര്,  കഡകാ. എയ. ലകേ. മുനസ്പീറേനിലന്റെ  പനിതകാവസ്റ്റ്,
ഞങ്ങളലട  എല്ലെകാവരുലടയയ  പ്രനിയങ്കരനകായ  കനതകാവസ്റ്റ്  സനി.എചസ്റ്റ്  മുഹമ്മദേസ്റ്റ്  കകേകായ
സകാഹനിബസ്റ്റ് മലെയകാള ഭകാഷയ്ക്കസ്റ്റ്  ധകാരകാളയ പശലെനികേളയ പദേപ്രകയകാഗങ്ങളയ സയഭകാവന
ലചെയ്ത മഹകാനകായ കനതകാവകാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹതനിലന്റെ ഒരു പദേപ്രകയകാഗയ  ആണസ്റ്റ് 'ആരുയ
ആരകാലന്റെ  വനിറേകുലവടനികേളയ  ലവള്ളയ  കകേകാരനികേളയ  ആകേകാന്  പകാടനില്ലെ'  എന്നതസ്റ്റ്.  ആ
പദേപ്രകയകാഗയ  അനസര്തമകാക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനിലള്ള  ദുരനിതപൂര്ണമകായ  ജസ്പീവനിതമകാണസ്റ്റ്
കകേരളതനിലലെ ലെകക്കണക്കനിനസ്റ്റ് പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേളകടതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് നമുലക്കല്ലെകായ
അറേനിയകായ. നലമ്മലയല്ലെകായ ഊടകാന് കവണനി അകഹകാരകാത്രയ പകാചെകേപ്പുരയനില് ജസ്പീവനിതയ
കഹകാമനിക്കുന്നവരകാണസ്റ്റ് പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേള.  കേതനിക്കുന്ന വനിറേകേസ്റ്റ്  കപകാലെയകാണസ്റ്റ്
അവരുലട  ജസ്പീവനിതലമന്നസ്റ്റ്  പറേയന്നതനില്  അതനിശകയകാകനിയനില്ലെ.  വനിറേകേസ്റ്റ്  പുകേഞയ
ആളനിക്കതനിയയ അവസകാനയ ഒരു പനിടനി ചെകാമലെകായനിതസ്പീരുന്നു.  അതുകപകാലലെയകാണസ്റ്റ്
പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേളലട  ജസ്പീവനിതവയ.  നമ്മുലട  നകാടനില്  പകാചെകേ
ലതകാഴനിലെകാളനിയനിലല്ലെങ്കനില് നമുലക്കകാന്നുയ ജസ്പീവനിതവമനില്ലെ നനിലെനനില്പ്പുമനില്ലെ. നമ്മള എത്ര
വലെനിയ  കകേകാടസ്പീശസരന്മേകാരകായകാലയ  ദേരനിദ്ര  നകാരകായണന്മേകാരകായകാലയ  ഭകണമനിലല്ലെങ്കനില്
ജസ്പീവനിക്കുവകാന്  സകാധനിക്കനില്ലെ.  ആ  ആഹകാരയ  നമുക്കുണകാക്കനിതരുന്നതസ്റ്റ്
പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേളകാണസ്റ്റ്.   ഇകപ്പെകാള   വസ്പീടുള്ളവരുയ  വസ്പീടനില്ലെകാതവരുലമല്ലെകായ
ഭകണതനിനസ്റ്റ്  കഹകാടലകേലള  ആശയനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ഒരു  കഹകാടലെനിലലെ
പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനി  ഒരു  ദേനിവസയ  കജകാലെനിക്കസ്റ്റ്  വന്നനിലല്ലെങ്കനില്  ആ  കഹകാടല്
തുറേക്കകാന്   കേഴനിയനില്ലെ. കകേകാടനിക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  രൂപ  ലചെലെവഴനിചസ്റ്റ്  തുടങ്ങുന്ന  നകത്ര
കഹകാടലകേളണസ്റ്റ്,  അവനിലട നല്ലെ റേകസകാറേന്റെസ്റ്റ് ഉലണങ്കനില് മകാത്രകമ ആളകേള അവനിലട
തകാമസനിക്കകാന് കപകാകുകേയള. ഒരു കഹകാടലെനില് തകാമസനിക്കകാന്  കപകാകുന്നവര് ആദേക്ഷ്യയ
അകനസഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ് അവനിലട നല്ലെ റേകസകാറേന്റെസ്റ്റ് ഉകണകാ അവനിലട നല്ലെ ഭകണയ കേനിട്ടുകമകാ
എന്നകാണസ്റ്റ്.  അവനിലട വനിളമന്ന ഭകണയ നല്ലെ സസകാദേനിഷമകാലണങ്കനില് മകാത്രകമ എത്ര
വലെനിയ പഞനകത്ര കഹകാടലെകാലണങ്കനിലയ ആളകേള അവനിലട തകാമസനിക്കൂ. 
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ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലെനിക്കുന്നസ്റ്റ്:  സര്,  ഞകാന് വഴങ്ങകായ.  ശസ്പീ ലജയനിയസസ്റ്റ് മകാതക്യു,
അങ്ങസ്റ്റ്  തലന്നയകാണസ്റ്റ്  എകന്നകാടസ്റ്റ്  ഇന്നലലെ  പറേഞ്ഞതസ്റ്റ്  'ഇതസ്റ്റ്  പകാചെകേ
ലതകാഴനിലെകാളനിലയക്കുറേനിച്ചുള്ള  ബനില്ലെകാണസ്റ്റ്,  നനിങ്ങള  വകാചെകേ  ലതകാഴനിലെകാളനിയകാകേകാന്
പകാടനില്ലെ'  എന്നസ്റ്റ്.  അതുലകേകാണസ്റ്റ്  ഞകാന്  വകാചെകേ  ലതകാഴനിലെകാളനിയകാകേകാന്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ലെ,  അങ്ങയലട  അഭക്ഷ്യര്തന  മകാനനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  അകങ്ങക്കുയ  ഒരു
ബനില്ലുണസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ്  അവതരനിപ്പെനിക്കകാനുള്ള  സമയയ  അകങ്ങക്കസ്റ്റ്  ലെഭനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്
അങ്ങലയക്കകാള  എനനിക്കസ്റ്റ്  നനിര്ബനമുണസ്റ്റ്,  അതുലകേകാണസ്റ്റ്  വഴങ്ങുന്നനില്ലെ.   നമ്മുലട
നകാടനില്  പകാവലപ്പെടവലന്റെയയ  പണക്കകാരലന്റെയയ  വസ്പീടുകേളനില്  വനിവകാഹങ്ങള
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നടക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ഉദേകാഹരണമകായനി,  ഒരു  പണക്കകാരലന്റെ   വസ്പീടനിലലെ   വനിവകാഹതനില്
പലങ്കടുക്കുന്നവര് അതസ്റ്റ് വളലര ഉഷകാറേകായനി,  വളലര നല്ലെ വനിവകാഹലമന്നസ്റ്റ്  പറേയന്നതസ്റ്റ്
എന്തുലകേകാണകാണസ്റ്റ്? അവനിടലത പന്തലെനിലന കേണനികടകാ, ലഡക്കകറേഷലന കേണനികടകാ,
സയഗസ്പീത കേകചരനി കേണനികടകാ അല്ലെ അങ്ങലന പറേയന്നതസ്റ്റ്.  അവനിലട നല്ലെ ഭകണയ
ലെഭനിക്കുകേയകാലണങ്കനില് മകാത്രകമ നമ്മള അതനിലന നല്ലെലതന്നസ്റ്റ് പറേയകേയള.  എത്ര
കകേകാടനി  രൂപ  ലചെലെവഴനിചസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന  വനിവകാഹമകാലണങ്കനിലയ  അതസ്റ്റ്  നല്ലെതകാലണന്നസ്റ്റ്
പറേയണലമങ്കനില്  നമുക്കസ്റ്റ്  നല്ലെ  ഭകണയ  ലെഭനിക്കണയ.  ആ  ലക്രഡനിറസ്റ്റ്  ആ
വസ്പീട്ടുകേകാരനുണകാക്കനിലക്കകാടുക്കുന്നതസ്റ്റ്   അവനിടലത  പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനിയകാണസ്റ്റ്.
ഭകണയ കമകാശമകായകാല് എത്ര കകേകാടനിരൂപ ഉപകയകാഗനിചസ്റ്റ് വനിവകാഹയ നടതനിയകാലയ
ഒരു  ഗുണവമനില്ലെ,  ആളകേള   അതസ്റ്റ്  വളലര  കമകാശമകാലണന്നസ്റ്റ്  പറേയയ.  നമ്മുലട
നനിയമസഭയനില്തലന്ന  ബഹുമകാനലപ്പെട  സസ്പീക്കര്  ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനിമകാര്ക്കുയ
എയ.എല്.എ. മകാര്ക്കുമകായനി ധകാരകാളയ വനിരുന്നുകേള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവയനിലലെകാലക്ക
കഡകാ.  എയ.  ലകേ.  മുനസ്പീറേനികന്റെതടക്കമുള്ള നല്ലെ പകാട്ടുകേള കകേളക്കകാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അവലയകാലക്ക വളലര നല്ലെ പരനിപകാടനിയകാലണന്നസ്റ്റ് നമ്മള പറേയയ.  എന്തുലകേകാണകാണസ്റ്റ്
അങ്ങലന പറേയന്നതസ്റ്റ്? ആ പരനിപകാടനികേളക്കുകശഷയ ഭകണമുണകാകുയ. അതസ്റ്റ് വളലര
നല്ലെതകാലണന്നുയ  സസകാദേനിഷമുള്ളതകാലണന്നുയ  വളലര  നല്ലെ  പരനിപകാടനിയകാലണന്നുയ
പറേയയ.  ആ ലക്രഡനിറസ്റ്റ്  സസ്പീക്കര്ക്കസ്റ്റ്  എങ്ങലനയകാണസ്റ്റ്   ലെഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  ആ ഭകണയ
ആരകാണസ്റ്റ്   തയകാറേകാക്കനിയതസ്റ്റ്?  പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേളകാണസ്റ്റ്. അതുലകേകാണകാണസ്റ്റ്
സസ്പീക്കര്ക്കസ്റ്റ്  ആ  ലക്രഡനിറസ്റ്റ്   ലെഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഏതസ്റ്റ്  പരനിപകാടനിയകായകാലയ  അതനിലന
നല്ലെതകാക്കുന്നതസ്റ്റ് നമ്മുലട നകാടനിലലെ പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനിയകാലണന്നുള്ള കേകാരക്ഷ്യതനില്
യകാലതകാരു  സയശയവമനില്ലെ.  അവര്ക്കുകവണനിയകാണസ്റ്റ്  ഞകാന്  ഈ  ബനില്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   എയ.എല്.എ.മകാര്ക്കസ്റ്റ്  അവരുലട  നകാടനില്,  പ്രകതക്ഷ്യകേനിചസ്റ്റ്
ഞകായറേകാഴ്ച  ദേനിവസയ  പ്രധകാനമകായമുള്ള  പരനിപകാടനിലയന്നു  പറേയന്നതസ്റ്റ്  അവരുലട
മണ്ഡലെങ്ങളനിലടനസ്പീളമുള്ള   വനിവകാഹതനില്  പലങ്കടുക്കുകേ  എന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ്.   ഒരു
എയ.എല്.എ.-ക്കസ്റ്റ്  ഞകായറേകാഴ്ച  ദേനിവസയ  20-ഉയ  25-ഉയ  വനിവകാഹകാകഘകാഷങ്ങളനില്
പലങ്കടുകക്കണനിവരുയ. ചെനിലെകപ്പെകാള ചെനിലെ വനിവകാഹവസ്പീടുകേളനില് രകാത്രനി 12 മണനിക്കുയ ഒരു
മണനിക്കുയ  എയ.എല്.എ.മകാര്  എത്തുന്നുണസ്റ്റ്.  അവനിലട  സസസ്പീകേരനിക്കകാന്  വസ്പീട്ടുകേകാര്
ഉണകാകേനില്ലെ,  അവര്  ഉറേങ്ങനിയനിട്ടുണകാകുയ.  ഉറേങ്ങകാതനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  അവനിടലത
പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേളകാണസ്റ്റ്.  അവരകായനിരനിക്കുയ  നലമ്മ  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആ
പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേള പകാതനിരകാവനില്കപകാലയ  ഉറേക്കവയ   വനിശമവമനില്ലെകാലത
അതനിഥനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭകണവയ  ലവള്ളവയ  ലകേകാടുക്കുന്നു. എന്നകാല്  ആ
പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേള  പചലവള്ളയകപകാലയ  കുടനിചനിട്ടുണകാവനില്ലെ.
അങ്ങലനയള്ളവരകാണസ്റ്റ്  പകാതനിരകാവനില്കപ്പെകാലയ നലമ്മ സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അവരുലട
പദേനക്ഷ്യത കനരനിട്ടുകേണസ്റ്റ് മനസനിലെകാക്കനിയ ഒരകാള എന്ന നനിലെയനില്  അതസ്റ്റ്   എലന്റെ
മനസനിലണകാക്കനിയ ചെലെനമകാണസ്റ്റ് ഈ ബനില്.   
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കകേരളതനില്  ഒന്നരലെകയ  പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേളലണന്നകാണസ്റ്റ്
പറേയലപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്.  വനിവകാഹയ നടക്കുന്ന ഒരു വസ്പീടനില് രണസ്റ്റ് പകേലയ രണസ്റ്റ്  രകാത്രനിയയ
അവര്  ലചെലെവഴനിക്കുന്നു.  അവലര  ശദനിക്കകാന്   ആരുമനില്ലെ.  ഉദേകാഹരണമകായനി,
ഞകായറേകാഴ്ചയകാണസ്റ്റ്  വനിവകാഹലമങ്കനില്  ശനനിയകാഴ്ച  രകാവനിലലെ  തലന്ന  അവര്  ആ
വസ്പീടനിലലെത്തുയ.  ചെനിലെകപ്പെകാള  ചെനിലെ  വസ്പീടുകേളനില്  പ്രകാഥമനികേകാവശക്ഷ്യങ്ങള
നനിര്വ്വഹനിക്കകാന്കപകാലയ  സഗൗകേരക്ഷ്യമുണകാകേനില്ലെ.  അവരുലട  കൂലെനി   സയബനനിചസ്റ്റ്
പറേയകേയകാലണങ്കനില്, എലന്റെ മണ്ഡലെതനില് ഒരു കേസനിന്റെല് ഭകണയ പകാകേയ ലചെയ്തകാല്
8,000  മുതല്  12,000  രൂപവലര  കൂലെനി  നല്കുയ.  ചെനിലെയനിടതസ്റ്റ്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  കൂലെനി
ലെഭനിക്കുന്നനില്ലെ എന്നുള്ളതസ്റ്റ് ഞകാന് മനസനിലെകാക്കുന്നു. ഒരു കേസനിന്റെല് അരനിയലട ഭകണയ
പകാകേയ  ലചെയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  രകണകാ  നകാകലെകാ  ലതകാഴനിലെകാളനികേള  ആവശക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്.
ഇതനിലനകാലക്ക ഒരു ലഹഡസ്റ്റ് കുക്കസ്റ്റ് ഉണകാകുയ. അയകാള 5,000 രൂപ എടുതസ്റ്റ് ബകാക്കനി
വരുന്ന  തുകേയകാണസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  ലതകാഴനിലെകാളനികേളക്കസ്റ്റ്  വസ്പീതയ  വചസ്റ്റ്   നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  ചെനിലെ
സലെങ്ങളനില്  8,000  രൂപയയ  12,000  രൂപയയ  ഒന്നുയ  ലെഭനിക്കനില്ലെ.
3,000  രൂപകപകാലയ  വകാങ്ങകാന്  അവര്  നനിര്ബനനിതരകാകുയ.  ചെനിലെ  വനിവകാഹങ്ങള
പകാവലപ്പെട വസ്പീടനിലലെയകായനിരനിക്കുയ.  ആ  വസ്പീടനിലള്ളവരുലട  കേഷവയ ദേകാരനിദ്രക്ഷ്യവലമകാലക്ക
കേണസ്റ്റ്   ഇവരുലട  കേയനില്നനിന്നുയ  കേകാശസ്റ്റ്  വകാകങ്ങണ  എന്നസ്റ്റ്  പകാവലപ്പെട
പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേള  വനിചെകാരനിക്കുയ.  ഇങ്ങലനയള്ള  വസ്പീടുകേളനില്  കേകാശസ്റ്റ്
വകാങ്ങനിക്കകാലത, സഗൗജനക്ഷ്യമകായനി ഭകണയ പകാചെകേയ ലചെയ നല്കുന്ന ഏര്പ്പെകാടുമുണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉപബദുള്ള:  സര്, വനിവകാഹയ മയഗളമകാക്കനി തസ്പീര്ക്കുന്നതനില് വലെനിയ
പങ്കസ്റ്റ്  വഹനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേളകാലണന്നുള്ള  കേകാരക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്
ബഹുമകാനലപ്പെട  എന്.  എ.  ലനല്ലെനിക്കുന്നസ്റ്റ്  സൂചെനിപ്പെനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നകാല്  വലെനിയ
വനിവകാഹങ്ങളലക്കകാന്നുയ  പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേലള  വസ്പീട്ടുകേകാര്  കനരനിടല്ലെ
ഏല്പ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെകാള എല്ലെകാ  വനിവകാഹങ്ങളയ  കേകാററേനിയഗസ്റ്റ്  സര്വസ്പീസനിലനയകാണസ്റ്റ്
ഏല്പ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കേകാററേനിയഗസ്റ്റ്  സര്വസ്പീസനില്  കജകാലെനി  ലചെയ്യുന്ന
പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനിക്കുയ കൃതക്ഷ്യമകായ ശമളവയ ആനുകൂലെക്ഷ്യവയ ലെഭനിക്കുന്നുകണകാ? ഒരു
കേനികലെകാ  ഭകണയ   തയകാറേകാക്കനിയകാല്  ഇത്ര  രൂപ  പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനിക്കസ്റ്റ്
ലെഭനിക്കണലമന്ന  ഒരു  വക്ഷ്യവസ  നനിലെവനിലകണകാ;  പലെ  സലെങ്ങളനിലയ  കേകാററേനിയഗസ്റ്റ്
സര്വസ്പീസകേകാര്ക്കസ്റ്റ്   കജകാലെനിക്കസ്റ്റ്  അനുസരനിച്ചുള്ള   കൂലെനി  ലെഭനിക്കകാത  സകാഹചെരക്ഷ്യയ
ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിനുകൂടനി  ഒരു   പരനിഹകാരയ  ഉണകാക്കണലമന്നതനിലന
സയബനനിചസ്റ്റ് അങ്ങയലട അഭനിപ്രകായയ എന്തകാണസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലെനിക്കുന്നസ്റ്റ്:  സര്,  ഇക്കകാരക്ഷ്യങ്ങലളല്ലെകായ  ഉളലക്കകാണകാണസ്റ്റ്
ഞകാന് ഈ ബനില് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പകാചെകേ ലതകാഴനിലെകാളനി എന്നസ്റ്റ് പറേയകമകാള
ഈ  പറേഞ്ഞതുകപകാലള്ള   കേകാററേനിയകഗകാ  അലല്ലെങ്കനില്  വലെനിയ  പഫവസ്റ്റ്  സകാര്
കഹകാടകലെകാ  എന്നുളളതല്ലെ.  ഏതസ്റ്റ്  പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനിയകായകാലയ
അവര്ക്കുകവണനിയകാണസ്റ്റ്  ഈ  ബനില്  ഞകാന്  ഇവനിലട  ലകേകാണ്ടുവന്നതസ്റ്റ്.  നമ്മുലട
പള്ളനികേളനിലയ കകത്രങ്ങളനിലയ ഉതവങ്ങള നടക്കകാറുണസ്റ്റ്.  
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ശസ്പീമതനി യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി:  സര്,  വനിവകാഹങ്ങളനില് സദേക്ഷ്യലയകാരുക്കുന്ന പകാചെകേ
ലതകാഴനിലെകാളനികേലളക്കുറേനിചകാണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  പറേയന്നതസ്റ്റ്.  എന്നകാല്  നമ്മുലട   സ്കൂളകേളനില്
പകാചെകേയ ലചെയ്യുന്ന ലതകാഴനിലെകാളനികേള ആനുകൂലെക്ഷ്യങ്ങളക്കുകവണനി  സമരങ്ങലളകാലക്ക
നടതകാറുണകായനിരുന്നു.  അതരയ വനിഷയങ്ങള അങ്ങയലട ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുകണകാ;
ഈ ഓണതനിനസ്റ്റ് പ്രകതക്ഷ്യകേമകായനി പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേലള സര്ക്കകാര് പരനിഗണനിച
കേകാരക്ഷ്യയ  അങ്ങയലട  ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുകണകാ;  കൂടകാലത,  അങ്ങയലട  വസ്പീടനില്
പകാചെകേതനിനസ്റ്റ്  സഹകായനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ഭകാരക്ഷ്യയകാകണകാ  അകതകാ  പ്രകതക്ഷ്യകേമകായനി  ആലള
നനികയകാഗനിചനിട്ടുകണകാ?  സസ്പീകേള  വസ്പീട്ടുകജകാലെനി  ലചെയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവതനയ
നല്കേണലമന്നതസ്റ്റ്  സയബനനിചസ്റ്റ്  ഇഗൗ അടുതസ്റ്റ്  കേകാലെതസ്റ്റ്  കകേകാടതനി  വനിധനി
വരനികേയണകായനി. ഈ വനിഷയയ അങ്ങയലട ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുകണകാ?

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലെനിക്കുന്നസ്റ്റ്:  സര്,  എവനിലട  പകാചെകേ
ലതകാഴനിലെകാളനികേളലണങ്കനിലയ  അവര്ക്കസ്റ്റ്  മതനിയകായ  പരനിഗണനയയ  എല്ലെകാ
സഗൗകേരക്ഷ്യങ്ങളയ  സയവനിധകാനങ്ങളയ   ഒരുക്കനിലക്കകാടുക്കണലമന്നകാണസ്റ്റ്  എലന്റെ
അഭനിപ്രകായയ.  എലന്റെ  വസ്പീടനില്  ഭകണയ  പകാകേയ  ലചെയ്യുന്നതസ്റ്റ്  ഭകാരക്ഷ്യയകാണസ്റ്റ്.  വസ്പീടനില്
ഭകാരക്ഷ്യലയ  പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനി  ഗണതനില്  ഉളലപ്പെടുതണലമന്നുലണങ്കനില്
അവര്ക്കുയ എലന്തങ്കനിലയ ആനുകൂലെക്ഷ്യയ  ലെഭനിക്കുന്നതനില് സകന്തകാഷകമയള. 

പള്ളനികേളനിലയ  കകത്രങ്ങളനിലയ  നടക്കുന്ന  ഉതവങ്ങളനില്  പകാചെകേ
ലതകാഴനിലെകാളനികേളകാണസ്റ്റ് ഭകണയ പകാകേയ ലചെയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  കനരലത സൂചെനിപ്പെനിചതുകപകാലലെ,
അവനിലട  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ഒരു  കേസനിന്റെലെനിനസ്റ്റ്  5,000 രൂപയയ  8,000  രൂപയയ  ഒന്നുയ
ലെഭനിക്കണലമന്നനില്ലെ.  അവര്  വനിലെകപശനില്ലെ.  ഒരു  കേസനിന്റെലെനിനസ്റ്റ്  250  രൂപ  മകാത്രകമ
ലെഭനിക്കുകേയള. ചെനിലെ പകാവലപ്പെട വസ്പീടുകേളനില് ഭകണയ പകാചെകേയ ലചെയ്തതനിലന്റെ കൂലെനി
ലപലടന്നസ്റ്റ് ലകേകാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുയ.  എന്നകാല് ചെനിലെ പണക്കകാരുലട വസ്പീടുകേളനില് കപകായകാല്
ആ വസ്പീടനിലലെ വനിവകാഹയ കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് ഒരു ലകേകാല്ലെയ കേഴനിഞ്ഞകാലയ കൂലെനി  ലകേകാടുക്കകാത
സനിതനിയയ  നനിലെനനില്ക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ചെനിലെ  ലതകാഴനിലെകാളനികേളലട  ദുരനുഭവയ
അറേനിഞ്ഞതുലകേകാണകാണസ്റ്റ്  ഞകാന്  ഇലതകാലക്ക  പറേയന്നതസ്റ്റ്.   ചെനിലെര്  പറേഞ്ഞ
കൂലെനികപകാലയ ലകേകാടുക്കനില്ലെ.     നമ്മള മനസനിലെകാകക്കണതസ്റ്റ്, ഇങ്ങലനയള്ള ബുദനിമുട്ടുയ
പ്രയകാസങ്ങളലമകാലക്കയണകായനിട്ടുയ  പകാവലപ്പെട  പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേള
മനുഷക്ഷ്യതസമുള്ളവരകാണസ്റ്റ്.  ഇത്രമകാത്രയ  ബുദനിമുട്ടുയ  പ്രയകാസങ്ങള  ഉണകായനിട്ടുകപകാലയ
എലന്റെ  നകാടനിലലെ  പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേളനില്  പലെരുയ  ജസ്പീവകേകാരുണക്ഷ്യ
പ്രവര്തനങ്ങള  നടത്തുന്നുണസ്റ്റ്.  ലപരുന്നകാള,  ക്രനിസ്തുമസസ്റ്റ്,  ഓണയ  തുടങ്ങനിയ
ആകഘകാഷങ്ങള  വരുകമകാള ഇവരുലട   വകേയകായനി   പകാവലപ്പെടവര്ക്കസ്റ്റ്  സഗൗജനക്ഷ്യ
കേനിറസ്റ്റ് വനിതരണയ നടത്തുന്നുണസ്റ്റ്. ഇകപ്പെകാള ഓണവയ ബക്രസ്പീദുയ വരകാന് കപകാകുകേയകാണസ്റ്റ്.
ഇവര്  എലന്ന  പലെ   പരനിപകാടനികേളക്കുയ  കണനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവര്  പകാവലപ്പെട
ആളകേളക്കസ്റ്റ്  സഗൗജനക്ഷ്യമകായനി കേനിറസ്റ്റ്  വനിതരണയ നടത്തുന്നുണസ്റ്റ്.  അങ്ങലനയള്ള ഒരു
വനിഭകാഗമകാണനിതസ്റ്റ്.  മകാത്രമല്ലെ,  ഇതസ്റ്റ്  അപകേടകേരമകാലയകാരു  കജകാലെനിയകാലണന്നുയ
എല്ലെകാവര്ക്കുയ  അറേനിയകായ.  പകാചെകേയ  ലചെയ്യുന്ന  സലെത്തുവചസ്റ്റ്  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  ലപകാള്ളല്
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ഏല്ക്കുന്നു,  ഡനിസനിലന്റെ  അസഖയ  വരുന്നു,  വളലര ലചെറുപ്രകായതനില്തലന്ന  ഈ
കജകാലെനിക്കസ്റ്റ്   വരുന്നവരുണസ്റ്റ്.   55  വയസ്സുവലര ഈ കജകാലെനി തുടരകായ.  പകക ഇടയ്ക്കസ്റ്റ്
കരകാഗലമലന്തങ്കനിലയ  പനിടനിലപടകാല്  ഇതനില്  തുടരകാന്   കേഴനിയകാതവരുണസ്റ്റ്.  വളലര
പരനിഗണന  അര്ഹനിക്കുന്ന  ഒരു  വനിഭകാഗമകാണസ്റ്റ്  ഇവര്  എന്നുള്ള  കേകാരക്ഷ്യതനില്
സയശയമനില്ലെ.  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  തസ്പീര്ചയകായയ  കകമനനിധനി  ഏര്ലപ്പെടുകതണതസ്റ്റ്
അതക്ഷ്യന്തകാകപകനിതമകാണസ്റ്റ്.  ഈ  ബനില്ലെനികന്മേല്  ഇവനിലട  പറേഞ്ഞ  കേകാരക്ഷ്യങ്ങളയകൂടനി
ലകേകാണ്ടുവരണലമന്നകാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  അഭക്ഷ്യര്തനിക്കകാനുള്ളതസ്റ്റ്.  വളലര
ഗഗൗരവതരമകാലയകാരു  വനിഷയയ,  കകേരളതനിലലെ  ലെകക്കണക്കനിനസ്റ്റ്
പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ഗുണയ  നല്കുന്ന  വനിധതനിലള്ള  ഒരു  ബനില് 
സര്ക്കകാരനിലന്റെ  ഭകാഗത്തുനനിന്നുണകാകേണയ.  കകേരളതനിലലെ  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന
പകാചെകേലതകാഴനിലെകാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കവണനി ഞകാന്  ലകേകാണ്ടുവന്ന ഈ ബനില്ലെനിലന്റെ  സത
ഉളലക്കകാണ്ടുലകേകാണസ്റ്റ്,   സര്ക്കകാരനികന്റെതകായ  ബനില്  സഭയനില്  ലകേകാണ്ടുവരകാന്
തസ്പീര്ചയകായയ  ബഹുമകാനലപ്പെട  മനനിയയ  മുഖക്ഷ്യമനനി  അടക്കമുള്ളവരുയ
തകാല്പ്പെരക്ഷ്യലമടുക്കണലമന്നസ്റ്റ്  അഭക്ഷ്യര്തനിച്ചുലകേകാണസ്റ്റ്  ഞകാന്  ഈ  ബനില്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

മനി  .    ലഡപഷ്യൂടനി  സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  എന്.  എ.  ലനല്ലെനിക്കുന്നസ്റ്റ്,  അങ്ങയലട പ്രകമയയ
പ്രസസ്റ്റ് ലചെയ്യുന്നുകണകാ?

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   ലനല്ലെനിക്കുന്നസ്റ്റ്  :  സര്, ഞകാന് പ്രസസ്റ്റ് ലചെയ്യുന്നനില്ലെ

മനി  .    ലഡപഷ്യൂടനി സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. എന്. എ. ലനല്ലെനിക്കുന്നസ്റ്റ് അവതരനിപ്പെനിച പ്രകമയയ
സഭയലട അനുമതനികയകാലട  പനിന്വലെനിച്ചു.

12.00 Noon

(b) 2016-  ലലെ കകേരള കേണല് വനയ സയരകണ  -  വനികേസന ബനില് 

ശസ്പീ  .    ലജയനിയസസ്റ്റ് മകാതക്യു  :  സര്, 2016-ലലെ കകേരള കേണല് വനയ സയരകണ-
വനികേസന ബനില്ലെനിലന്റെ അവതരണകാനുമതനിക്കുള്ള പ്രകമയയ ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദേസ്പീപസ്റ്റ് കുമകാര്   :സര്, ഞകാന് പ്രകമയലത പനിന്തകാങ്ങുന്നു.

വനവയ മൃഗസയരകണവയ മൃഗശകാലെകേളയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ലകേ  .   രകാജു): സര്,
ശസ്പീ.  ലജയനിയസസ്റ്റ്  മകാതക്യു  അവതരനിപ്പെനിച  ഈ  സസകേകാരക്ഷ്യ  ബനില്ലെനിലലെ  കേണലകേളലട
കേകാരക്ഷ്യതനില്  കയകാജനിപ്പെകാണുള്ളതസ്റ്റ്.  എന്നകാല്  നനിലെവനിലള്ള  നനിയമതനിലന്റെ
അടനിസകാനതനില് ഈ ബനില്ലെനില് പറേയന്ന പലെ കേകാരക്ഷ്യങ്ങളയ നടപ്പെനിലെകാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഇകപ്പെകാളതലന്ന വക്ഷ്യവസയണസ്റ്റ്.  കകേന നനിയമമകായ 1986-ലലെ എന്വകയകാണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ലപ്രകാടകന്  ആകനിലന്റെ  കേസ്പീഴനില്  പുറേലപ്പെടുവനിചനിട്ടുള്ള  2010-ലലെ  ലവറസ്റ്റ്  ലെകാന്ഡ്സസ്റ്റ്
റൂളസനിലലെ  വക്ഷ്യവസകേളക്കനുസൃതമകായകാണസ്റ്റ്  കേണല്  കേകാടുകേള
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സയരകനിക്കലപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്.  സയസകാനലത  കേണല്  കേകാടുകേള  റേനിസര്വസ്റ്റ്  വനമകായനി
വനിജകാപനയ  ലചെയ്തസ്റ്റ്  സയരകനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  1961-ലലെ  കകേരള  വന  നനിയമതനിലലെ
വക്ഷ്യവസകേള പരക്ഷ്യകാപമകാണസ്റ്റ്.  കൂടകാലത, 2005-ലലെ The Kerala Promotion of Tree
Growth  in  Non  Forest  Areas  Act പ്രകേകാരയ  ഒരു  ലഹകറേനില്  കൂടുതല്
വനിസസ്പീര്ണമുള്ള  എല്ലെകാ  കേണല്  കേകാടുകേളയ  റേനിസര്വസ്റ്റ്  വനമകായനി  കേരുതനി
സയരകനിക്കുന്നതനിനുയ വക്ഷ്യവസ ലചെയ്യുന്നുണസ്റ്റ്.  ഒകരക്കറേനില് കുറേവസ്റ്റ്  കേണല്ക്കകാടുള്ള
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഏക്കറേനിനസ്റ്റ്  4000  രൂപ  വസ്പീതയ  ഇന്ലസന്റെസ്പീവസ്റ്റ്   നല്കേനി  അവരുലട
സഹകേരണകതകാലട സര്ക്കകാര് സയരകനിക്കുന്ന പദതനിയയ ഇകപ്പെകാള നനിലെവനിലണസ്റ്റ്.
കേണല്  കേകാടുകേലള  വനക്ഷ്യജസ്പീവനി  സയരകണ  നനിയമതനിലലെ  വക്ഷ്യവസകേളക്കസ്റ്റ്
അനുസൃതമകായനി  കേമ്മഷ്യൂണനിറനി  റേനിസര്വകേളകായനി  സയരകനിചസ്റ്റ്  പരനിപകാലെനിക്കുന്നുമുണസ്റ്റ്.
2016-ലലെ  കേണല്  വനയ  സയരകണ  വനികേസന  ബനില്ലെനിലന്റെ  വക്ഷ്യവസകേള
കമല്പ്പെറേഞ്ഞ  കകേന  നനിയമതനിനനുസൃതമകായനി  രൂപസ്പീകേരനിച  ചെടങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിരുദമകാണസ്റ്റ്.  ബഹുമകാനലപ്പെട  അയഗയ  അവതരനിപ്പെനിച  ഈ  ബനില്ലെനിലലെ  ചെനിലെ
വക്ഷ്യവസകേള  അതനിനസ്റ്റ്  വനിരുദമകാണസ്റ്റ്.  സയസകാനതസ്റ്റ്  കേണല്  കേകാടുകേലള
സയരകനിക്കുന്നതനിനകാവശക്ഷ്യമകായ  നനിയമങ്ങള  നനിലെവനിലള്ളതനിനകാലയ  ഈ  ബനില്
കകേന ചെടങ്ങളക്കസ്റ്റ് എതനിരകാകേയകാലയ 2016-ലലെ കേണല് വനയ സയരകണ-വനികേസന
ബനില് നനിരസനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    ലജയനിയസസ്റ്റ്  മകാതക്യു:  സര്,  ബഹുമകാനലപ്പെട മനനി ഇതുമകായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്
സൂചെനിപ്പെനിച  കേകാരക്ഷ്യങ്ങകളകാടസ്റ്റ്  ശകനിയകായ  വനികയകാജനിപ്പെകാണുള്ളതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  പതസ്റ്റ്
വര്ഷക്കകാലെലത  കകേരളതനിലലെ  കേണല്  വനങ്ങളലട  അളവസ്റ്റ്  പരനികശകാധനിചകാല്
ഗണക്ഷ്യമകായ  കതകാതനില്  കുറേഞലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാലണന്നസ്റ്റ്  കേകാണകായ.  എന്നകാല്
സയസകാനലത റേനിസര്വസ്റ്റ് വനങ്ങള ഇതുകപകാലലെ കുറേയകാതതസ്റ്റ് എന്തുലകേകാണകാണസ്റ്റ്?
യഥകാര്തതനില്  രണസ്റ്റ്  വന  സയരകണതനിനുയ  കകേന-സയസകാന
സര്ക്കകാരുകേളലട നനിയമയ  ഒരുകപകാലലെ ബകാധകേമകാണസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ്  പ്രകാബലെക്ഷ്യതനിലമുണസ്റ്റ്.
കകേരളതനിലലെ സര്ക്കകാര്  അധസ്പീനതയനിലള്ള മുഴുവന് റേനിസര്വസ്റ്റ്  കഫകാറേസകേളയ  ഒരു
ലസനകപകാലയ  കുറേയകാലത  സയരകനിക്കകാന്  നമുക്കസ്റ്റ്  സകാധനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  എന്നകാല്
കേണല്  വനങ്ങള  സയരകനിക്കുന്ന  കേകാരക്ഷ്യതനില്  സര്ക്കകാര്  കേണക്കുകേള
പരനികശകാധനികക്കണതകാണസ്റ്റ്.  ഓകരകാ  വര്ഷവയ  10  ശതമകാനയ  കേണല്  വനങ്ങള
കുറേയകേയകാണസ്റ്റ്.  യഥകാര്തതനില്  എന്തകാണസ്റ്റ്  അതനിനടനിസകാനയ?    ആവകാസ
വക്ഷ്യവസയലട  നനിലെനനില്പ്പെനിനസ്റ്റ്  അടനിസകാനപരമകായനി  അനനിവകാരക്ഷ്യമകായ  ഒരു
ഘടകേമകാണസ്റ്റ്  കേണല്  വനങ്ങളലട  സയരകണയ  എന്നതുലകേകാണകാണസ്റ്റ്
ഇങ്ങലനലയകാരു  ബനില്  ലകേകാണ്ടുവരകാനുകദ്ദേശനിചതസ്റ്റ്.  യഥകാര്തതനില്  ഇത്രകയലറേ
തസ്പീരകദേശമുള്ള  സയസകാനയ  ഇന്തക്ഷ്യയനില്  കുറേവകാണസ്റ്റ്.  നമ്മുലട  തസ്പീരകദേശലത
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ബകാകേസ്റ്റ് വകാടര്  ഏരനിയ  മുഴുവന്  കേണല്  പ്രകദേശമകാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലലെ  കേണല്
വനപ്രകദേശങ്ങളനില്  50  ശതമകാനതനില്  കൂടുതല്  സനിതനി  ലചെയ്യുന്നതസ്റ്റ്  കേണ്ണൂര്
ജനില്ലെയനിലെകാണസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ്  കടയ  മുമള്ള  നനിയമസഭകാ  പരനിസനിതനി  സമനിതനി
ഇതുസയബനനിചസ്റ്റ്  വനിശദേമകായ  പഠനയ  നടതനി  കരഖലപ്പെടുതനിയതസ്റ്റ്  കേണ്ണൂര്
ആസകാനമകായനി  കേണല്  സയരകണ  കകേനയ  ആരയഭനിക്കണലമന്നകാണസ്റ്റ്.
ബഹുമകാനലപ്പെട  തനിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്  വനയ  വകുപ്പുമനനിയകായനിരുന്നകപ്പെകാള
അകദ്ദേഹകതകാടസ്റ്റ്  ഞകാന്  കരഖകാമൂലെയ  ഇക്കകാരക്ഷ്യയ  ആവശക്ഷ്യലപ്പെടനിരുന്നു.  അകദ്ദേഹയ
നനിര്കദ്ദേശനിചതനുസരനിചസ്റ്റ്  കകേരള  കഫകാറേസസ്റ്റ്  റേനിസര്ചസ്റ്റ്  ഇന്സനിറഷ്യൂടസ്റ്റ്  രണ്ടുദേനിവസയ
നസ്പീണ്ടുനനിന്ന  ഒരു  ശനില്പ്പെശകാലെ  സയഘടനിപ്പെനിച്ചു.  ആ  ശനില്പ്പെശകാലെലയത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്
ശസ്പീ.  ടനി.  വനി.  രകാകജഷുയ  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദേസ്പീപസ്റ്റ്  കുമകാറുയ  ഉളലപ്പെലടയള്ള
11  നനിയമസഭകായഗങ്ങള  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയനിലലെ  കേണല്  വനപ്രകദേശയ
സന്ദര്ശനിക്കുകേയണകായനി.  എല്ലെകാവരുയ  ഒരുകപകാലലെ  സമ്മതനിച  ഒരു  കേകാരക്ഷ്യയ  ഇതസ്റ്റ്
ആവകാസ  വക്ഷ്യവസയ്ക്കസ്റ്റ്  മകാത്രമല്ലെ,  സയസകാനതനിലന്റെ  ടൂറേനിസയ  വനികേസനതനിനുകൂടനി
ഏലറേ അനുകയകാജക്ഷ്യമകായ, സയരകണയ അനനിവകാരക്ഷ്യമകായ കേകാരക്ഷ്യമകാലണന്നകാണസ്റ്റ്. വളലര
സകന്തകാഷകതകാടുകൂടനി പറേയലട, സയസകാന  സര്ക്കകാരനിലന്റെ ടൂറേനിസയ വകുപ്പെസ്റ്റ് മലെബകാര്
ക്രൂയനിസസ്റ്റ്  ടൂറേനിസയ  എന്ന കപരനില്  350  കകേകാടനി  രൂപകയകാളയ  ലചെലെവസ്റ്റ്  വരുന്ന ഒരു
പദതനി  കകേന   സര്ക്കകാരനിലന്റെ  അനുമതനിക്കകായനി  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇത്രകമല്
പ്രകാധകാനക്ഷ്യമുളള   കേണല് പ്രകദേശയ സയരകനിക്കലപ്പെടകാലത കപകാകുന്നു.  പ്രതനിവര്ഷയ
10  ശതമകാനയ  കേണല്  വനങ്ങള   കുറേഞവരുന്നു.  ഇതനിനസ്റ്റ്  കേകാരണയ  കേണല്
വനങ്ങള  സനിതനി  ലചെയ്യുന്നതസ്റ്റ്  സസകേകാരക്ഷ്യ  വക്ഷ്യകനികേളലട  ഭൂമനിയനിലെകാണസ്റ്റ്
എന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലലെ  കേണല്  വനങ്ങളലട  മഹകാഭൂരനിപകവയ
സനിതനിലചെയ്യുന്നതസ്റ്റ്  സസകേകാരക്ഷ്യ  ഭൂമനിയനിലെകാണസ്റ്റ്.  എങ്ങലനയകാണസ്റ്റ്  സസകേകാരക്ഷ്യ  ഭൂമനിയനില്
കേണല് വര്ദനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്. തൃശൂര് ഭകാഗതസ്റ്റ് കകേകാളപ്പെകാടയ എന്നുപറേയന്ന ഉപ്പുലവള്ളയ
കേയറുന്ന  കേയ്പകാടസ്റ്റ്  നനിലെങ്ങളനില്  കേണലണസ്റ്റ്.  ആ  കേണല്  വളലര  കവഗതനില്
പ്രജനനയ നടതനി വര്ദനിക്കുന്നു.  കേണലെനിലന്റെ വളര്ച കേയ്പകാടസ്റ്റ് നനിലെലത കൃഷനിലയ
തടസലപ്പെടുത്തുന്നു.  ലനല്കൃഷനിയനില്ലെകാതകാകുന്ന  പകാവലപ്പെട  ഒരു  കൃഷനിക്കകാരലന
സയബനനിചസ്റ്റ്  കേണല്  വക്ഷ്യകാപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്,  പരനിസനിതനിയലടയയ  ആവകാസ
വക്ഷ്യവസയലടയയ  ടൂറേനിസതനിലന്റെയയ  പ്രകാധകാനക്ഷ്യയ  കേണക്കനിലലെടുതസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  വളരലട
എന്ന നനിലെപകാടസ്റ്റ് സസസ്പീകേരനിക്കകാന് കേഴനിയനില്ലെ. സസകാഭകാവനികേമകായയ കൃഷനിക്കകാര് അവരുലട
നനിലെതനില് വളരുന്ന ഓകരകാ കേണലയ ലവടനിക്കളയയ. ഞങ്ങളലട ജനില്ലെയനില് സസകേകാരക്ഷ്യ
ഭൂമനിയനില് സനിതനി ലചെയ്യുന്ന മുഴുവന് കേണലകേളയ നശനിപ്പെനിച്ചുലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.
അങ്ങസ്റ്റ്  വനികശഷനിപ്പെനിക്കുന്ന  1986-ലലെ  കകേന  നനിയമവയ  2010-ലലെ  സയസകാന
നനിയമവയ  1961-ലള്ള  നനിയമവയ  നനിലെവനിലള്ളകപ്പെകാള  എലന്റെ  ഭൂമനിയനില്  കേണല്
വളരുന്നതസ്റ്റ്  ഞകാന് ലവടനി  നശനിപ്പെനിചകാല് ചെതുപ്പുനനിലെ സയരകണ നനിയമമനുസരനിചസ്റ്റ്
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കകേലസടുക്കകാന് വകുപ്പെനില്ലെ.  പ്രതനിദേനിനയ കേണലകേള ലവടനിനശനിപ്പെനിക്കലപ്പെടുന്ന നമ്മുലട
സയസകാനതസ്റ്റ്  എത്ര  കകേസകേള  രജനിസര്  ലചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്;  എത്ര  കപര്
ശനികനിക്കലപ്പെടനിട്ടുണസ്റ്റ്?  എന്നകാല്  റേനിസര്വസ്റ്റ്  വനതനിലള്ള  മരയ  മുറേനിചകാല്
കകേസകാകുകേയയ  അയകാള  ജയനിലെനിലെകാകുകേയയ  ലചെയ്യുയ.  പകക  കേണല്വനയ
നശനിപ്പെനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര  കകേലസടുക്കകാന്  കേഴനിയനില്ലെ.  കേകാരണയ  മറ്റുള്ളവര്
കേകാണ്ലകേയല്ലെ ഒരകാള കേണല് മുറേനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കേണല് മുറേനിചകാല്തലന്ന ചെതുപ്പുനനിലെയ
ചെതുപ്പുനനിലെമകായനി  നനിലെനനില്ക്കുന്നുമുണസ്റ്റ്.  ചെതുപ്പുനനിലെയ  പരനിവര്തനലപ്പെടുത്തുകമകാള
മകാത്രമകാണസ്റ്റ് കകേസണകാകുന്നതസ്റ്റ്. കേണല് മുറേനിചതുലകേകാണ്ടുമകാത്രയ കകേസണകാകുന്നനില്ലെ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷയസസ്പീര്:  സര്,  കേണല് വനവമകായനി ബനലപ്പെട ബനില്ലെകാണസ്റ്റ്
ചെര്ച  ലചെയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  കേണല്  വനലത  ലപ്രകാടകസ്റ്റ്  ലചെയലകേകാണകായനിരുന്നു
വര്ഷങ്ങളക്കുമുമസ്റ്റ്  കേണ്ണൂരനില്  വളപടണതസ്റ്റ്  കേണല്  പകാര്ക്കസ്റ്റ്  സകാപനിചതസ്റ്റ്.
അതനിലന്റെ  ഡയറേകര്മകാരനില്  ചെനിലെര്  ഇടതുപകക്കകാരകായതുലകേകാണസ്റ്റ്  മകാത്രമകാണസ്റ്റ്
രകാഷസ്പീയ  വനികദേസഷയവച്ചുലകേകാണസ്റ്റ്  കേണല്  പകാര്ക്കസ്റ്റ്  പൂടനിക്കകാന്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
പ്രവര്തനിചതസ്റ്റ്.  വളപടണയ  പുഴയലട  തസ്പീരതസ്റ്റ്  മകാലെനിനക്ഷ്യങ്ങള  ഡമസ്റ്റ്  ലചെയ്യുന്നതസ്റ്റ്
ഒഴനിവകാക്കകാന്കവണനി കൂടനിയകായനിരുന്നു  അന്നസ്റ്റ് കേണല് പകാര്ക്കസ്റ്റ് സകാപനിചതസ്റ്റ്. പകക
പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  അടച്ചുപൂടനി.  ഇകപ്പെകാള  അവനിടലത  സകാഹചെരക്ഷ്യലമന്തകാലണന്നസ്റ്റ്
ബഹുമകാനലപ്പെട  എയ.എല്.എ.-ക്കസ്റ്റ്  അറേനിയകാവന്നതകാണസ്റ്റ്.  ആ  കേണല്  പകാര്ക്കസ്റ്റ്
പുനനഃസകാപനിക്കകാനുള്ള നടപടനികൂടനി സസസ്പീകേരനിക്കകാന് സകാധനിക്കുകമകാ? 

ശസ്പീ  .   ലജയനിയസസ്റ്റ് മകാതക്യു: സര്, തനികേച്ചുയ സകായഗതക്ഷ്യമുള്ള കചെകാദേക്ഷ്യമകാണനിതസ്റ്റ്. കേണ്ണൂര്
ജനില്ലെയനില്  ഇത്രകമല്  മകനകാഹരമകായനി  ഒരു  പ്രകദേശലത  സയരകനിക്കകാന്
മലറകാരനിടത്തുയ  സകാധനിചനിടനില്ലെ.  അത്രയയ  ഭയഗനികയകാലടയകാണസ്റ്റ്  ആ  കേണല്  പകാര്ക്കസ്റ്റ്
വനിഭകാവന  ലചെയ്തതുയ  നനിലെനനിര്തനിയനിരുന്നതുയ.  പകക,  രകാഷസ്പീയമകായ  അഭനിപ്രകായ
വക്ഷ്യതക്ഷ്യകാസങ്ങലളത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  അന്നലത  കകേകാണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  കനതൃതസയ  കകേനതനില്
സസകാധസ്പീനയ ലചെലതനിയകാണസ്റ്റ്  ആ കേണല്പകാര്ക്കസ്റ്റ് ഇല്ലെകാതകാക്കനിയതസ്റ്റ്. 

മനി  .   ലഡപഷ്യൂടനി സസ്പീക്കര്: ഇനനി രണസ്റ്റ് പ്രകമയങ്ങള കൂടനിയണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    ലജയനിയസസ്റ്റ്  മകാതക്യു:  സര്,  ഞകാന് ചുരുക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.   കേണല് കേകാടുകേളയ
പരനിസനിതനിയയ   സയരകനിക്കലപ്പെടണലമന്നകാണസ്റ്റ്  എലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശയ.  കേണല്
കേകാടുകേളലട  പ്രതനിവര്ഷമുള്ള  ഗണക്ഷ്യമകായ  നകാശയ  തടയണയ.  റേനിസര്വസ്റ്റ്  വനമകായനി
പ്രഖക്ഷ്യകാപനിക്കകാലമന്നസ്റ്റ്  ബഹുമകാനക്ഷ്യനകായ  മനനി  ഇവനിലട  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  ഞകാന്
അഭനിമകാനകതകാലട  പറേയന്നു,   50  ശതമനകതകാളയ  കേണല്  വനങ്ങളലണന്നസ്റ്റ്
പറേയന്ന കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയനിലലെ ഏറവയ കൂടുതല് കേണല്ക്കകാടുകേളള്ള പ്രകദേശങ്ങളകാണസ്റ്റ്
കേലെക്ഷ്യകാകശ്ശേരനി,  തളനിപ്പെറേമസ്റ്റ്  മണ്ഡലെങ്ങള.  അതനില്  എലന്റെ  നനികയകാജകേമണ്ഡലെമകായ
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തളനിപ്പെറേമനില്  ജനില്ലെകാ  കേളകറുയ  അന്നലത  മനനിയയ  വന്നസ്റ്റ്  റേനിസര്വസ്റ്റ്  വനമകായനി
പ്രഖക്ഷ്യകാപനിച്ചു.   കേണല്  വനയ  റേനിസര്വകായനി  പ്രഖക്ഷ്യകാപനിലചന്നസ്റ്റ്  മകാധക്ഷ്യമങ്ങള  വലെനിയ
വകാര്ത   നല്കേനി.  ഒരകാഴ്ച  കേഴനിഞ്ഞകപ്പെകാള അവനിടലത കേണല് മുഴുവന് ആളകേള
മുറേനിച്ചു.  റേനിസര്വസ്റ്റ്  വനമകായതുലകേകാണസ്റ്റ്  വനില്ക്കകാകനകാ  കൃഷനി  ലചെയകാകനകാ
കേഴനിയനിലല്ലെന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ് അതനിനുകേകാരണയ. അതനിലനതനിലര ഒരു കകേസമനില്ലെ. റേനിസര്വസ്റ്റ്
വനമകായനി പ്രഖക്ഷ്യകാപനിച എലന്റെ ഭൂമനിയനിലള്ള കേണല്  ലവടകാന് ഒരു നനിയമതടസവയ
ഇന്നസ്റ്റ് നനിലെനല്ക്കുന്നനില്ലെ. നനിലെനനില്ക്കുന്നുലവന്നസ്റ്റ് എസകാബനിഷസ്റ്റ് ലചെയ്തകാല് ഈ ബനില്
പനിന്വലെനിക്കുന്നതനില്  എനനിലക്കകാരു  പ്രയകാസവമനില്ലെ.  ഉകദേക്ഷ്യകാഗസര്  പറേയന്ന
കേകാരക്ഷ്യങ്ങള മുഴുവന് അങ്ങസ്റ്റ് മുഖവനിലെയ്ലക്കടുക്കരുലതന്നകാണസ്റ്റ് എലന്റെ വനിനയപൂര്വ്വമകായ
അഭക്ഷ്യര്തന.   ഓകരകാ  വര്ഷവയ  എന്തുലകേകാണകാണസ്റ്റ്  കേണലെനിലന്റെ  കുറേവസ്റ്റ്
ഉണകാകുന്നലതന്നസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് പരനികശകാധനിക്കണയ.  സസകേകാരക്ഷ്യ ഭൂമനിയനിലള്ള കേണല് വനയ
ലവടനിനശനിപ്പെനിചകാല് കകേലസടുക്കകാന് കേഴനിയകമകാ;  അങ്ങലന എടുക്കകാലമങ്കനില്  എത്ര
കകേലസടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെകാള ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര് സൂചെനിപ്പെനിച, കേണല് പകാര്ക്കസ്റ്റ്
അതുവഴനി  കപകാകുന്ന  മുഴുവന്  ആളകേളക്കുയ  കേകാണകായ.  ഒരു  പ്രകദേശലത  മുഴുവന്
കവസയ  കേണലെനിനടനിയനില് ഡമസ്റ്റ് ലചെയ്തകപ്പെകാഴകാണസ്റ്റ് കേണല് നശനിചതസ്റ്റ്.  കകേകാണ്ക്രസ്പീറസ്റ്റ്
ലകേടനിടങ്ങള ലപകാളനിചതനിലന്റെ അവശനിഷങ്ങള കേണലെനിനടനിയനിലെനിട്ടു.  അതനിലനതനിലര
ആര്ക്കുയ ഒന്നുയ ലചെയകാന്  കേഴനിയനിലല്ലെന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ് പ്രശ്നയ.  ഞകാന് എലന്റെ ഭൂമനിയനില്
കവസനിടകാല്  എന്തുലചെയകാന്   കേഴനിയയ?  നകാശയ  സയഭവനിച  കേണല്  നകാഷണല്
പഹകവകയകാടസ്റ്റ് കചെര്ന്നുളളതകാണസ്റ്റ്.  കേണല് റേനിസര്വകായനി പ്രഖക്ഷ്യകാപനിച സലെമകാണസ്റ്റ്.
ഒരു നടപടനിയയ   സസസ്പീകേരനിക്കകാന് നനിലെവനില് വക്ഷ്യവസയനില്ലെ.  ഞകാലനകാരു സസകേകാരക്ഷ്യ
ബനില് അവതരനിപ്പെനിചതുലകേകാണസ്റ്റ് പറേയകേയല്ലെ, ഈ ബനില്ലെനിനു പകേരയ  സര്ക്കകാര്തലന്ന
ബനില് ലകേകാണ്ടുവരണലമന്നുള്ള അഭനിപ്രകായമകാണസ്റ്റ് എനനിക്കുള്ളതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശസ്പീനന്:  സര്,  ലവറസ്റ്റ്  ലെകാന്ഡുമകായനി  ബനലപ്പെട  നനിയമയ
കേര്ക്കശമകാക്കനിയകാല്,  ഏലറടുക്കല് വക്ഷ്യവസയനുസരനിചസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് അലല്ലെങ്കനില്
ഭൂവടമസര്ക്കസ്റ്റ്  മതനിയകായ  കകേകാമന്കസഷന്   നല്കേനി  ഏലറടുതസ്റ്റ്
സയരകനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിയമതനില്  വക്ഷ്യവസകേളകണകാ?   അലല്ലെങ്കനില്  അതരയ
വക്ഷ്യവസകേള കൂടനികചര്ക്കുന്നതകല്ലെ നല്ലെതസ്റ്റ്?  തകാങ്കള  പറേഞ്ഞതുകപകാലലെ റേനിസര്വസ്റ്റ്
വനമകായനി പ്രഖക്ഷ്യകാപനിക്കുന്നുലവന്നസ്റ്റ് കകേളക്കുകമകാളതലന്ന സസകേകാരക്ഷ്യ ഭൂമനിയനിലലെ എല്ലെകാ
കേണല്ക്കകാടുകേളയ  ലവടനിനശനിപ്പെനിക്കുയ.  അതുലകേകാണസ്റ്റ്  നഷപരനിഹകാരയ  നല്കേനി
ഏലറടുക്കുകേ  എന്നുള്ളതകല്ലെ കൂടുതല് സരകനിതയ? 

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദേസ്പീപസ്റ്റ് കുമകാര്:  സര്,  ശസ്പീ.  ലജയനിയസസ്റ്റ് മകാതക്യു വളലര പ്രസകമകായ
നനിയമനനിര്മ്മകാണതനിനസ്റ്റ്   സര്ക്കകാരനിലന  പ്രകചെകാദേനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനകാണസ്റ്റ്  ഈ  ബനില്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിലന പനിന്തുണച്ചുലകേകാണകാണസ്റ്റ് ഞകാന് സയസകാരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
നനിലെവനിലള്ള  നനിയമങ്ങള  യഥകാര്തതനില്  തണസ്പീര്തടങ്ങലളയയ  കേണല്
കേകാടുകേലളയയ സയരകനിക്കകാന് പരക്ഷ്യകാപമലല്ലെന്നുള്ളതനിലന്റെ അനുഭവസനകാണസ്റ്റ് ഞകാന്.
കേണ്ണൂര് കേഴനിഞ്ഞകാല് ഏറവയ പ്രധകാനലപ്പെട,  കകേന  സര്ക്കകാര് കനകാടനിപഫ ലചെയ്ത
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ഇന്തക്ഷ്യയനിലലെ  27  തണസ്പീര്തടങ്ങളനിലലെകാന്നകായ  കകേകാകടകാളനി  തണസ്പീര്തടയ
നനിലെനനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്  എലന്റെ മണ്ഡലെതനിലെകാണസ്റ്റ്.   സകരകാവരയ  ബകയകാപകാര്ക്കസ്റ്റ്  എന്ന
ആശയയ  അവനിലട  വനികേസനിപ്പെനിക്കുകേയയ  ലചെയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  29  ഇനയ   കേണലകേളയ
നസ്പീര്നകായ  ഉളലപ്പെലട  13  ഇനയ  ജലെജനക്ഷ്യ  ജസ്പീവനികേളയ  19  ഇനയ  മതക്ഷ്യങ്ങളമകായനി
പജവ  പവവനിദക്ഷ്യതകാല്  സമൃദമകായ  പ്രകദേശമകാണതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  എല്ലെകാ  നനിലെയനിലയ
സയരകനിക്കലപ്പെകടണതകാണസ്റ്റ്.   ടൂറേനിസയ  വനികേസനതനിലന്റെ  സകാദക്ഷ്യതകേലളക്കുറേനിചസ്റ്റ്
പറേയകേയണകായനി.  അവനിലടയയ അപകേടമുണസ്റ്റ്.  കേണല് കേകാടുകേളയ തണസ്പീര്തടങ്ങളയ
ഉളലപ്പെലടയള്ള  പജവപവവനിദക്ഷ്യവയ  എല്ലെകാതരയ  പനസര്ഗ്ഗനികേതയയ
നനിലെനനിര്തനിലക്കകാണസ്റ്റ്  സയരകനിക്കലപ്പെടണയ.  അവനിലടലയകാലക്ക  സസകേകാരക്ഷ്യ  ഭൂമനി
കനരലത  വകാങ്ങനിയനിടനിരനിക്കുന്നവരുണസ്റ്റ്.  അവര്  ടൂറേനിസയ  വനികേസനലമന്നസ്റ്റ്
കകേളക്കുകമകാള വനില്ക്കകാന് തക്കയപകാര്തനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.   ടൂറേനിസയ   വനികേസനയ
സൂക്ഷ്മതകയകാലട പകേകേകാരക്ഷ്യയ ലചെകയണതകാണസ്റ്റ്.  സഞകാരനികേള പ്രകൃതനിയലട നന്മേയയ
പനസര്ഗ്ഗനികേതയയ  ആസസദേനിക്കകാന്  എത്തുകമകാള  ഇതരതനിലലെകാരു  പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്.
ചെനിലെ സര്ക്കകാര് വകുപ്പുകേള വളലര സമര്തമകായനി ഇതരയ നനിയമങ്ങളക്കസ്റ്റ് തുരങ്കയ
വയ്ക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  കകേകാഴനികക്കകാടസ്റ്റ് ഒരു മകാസര് പ്ലൈകാന് തയകാറേകാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഞകാന് പറേഞ്ഞ
രസ്പീതനിയനില്  തണസ്പീര്തടങ്ങലളയയ  കേണല്  കേകാടുകേലളയയ  സയരകനിക്കകാനുതകുന്ന
നനിലെയനിലെല്ലെ കകേകാര്പ്പെകറേഷന്  പരനിധനിയനില്  മകാസര്  പ്ലൈകാനനില്  കേകാരക്ഷ്യങ്ങള  വനിഭകാവന
ലചെയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശഭരണ  വകുപ്പുമനനി  അവനിലട  വന്നനിരുന്നു.  പൂര്ണമകായയ
തണസ്പീര്തടങ്ങളയ കേണല് കേകാടുകേളയ സയരകനിക്കലപ്പെടണയ. അലതകാരു പ്രധകാനലപ്പെട
കേകാരക്ഷ്യമകാലണന്നസ്റ്റ് ബഹുമകാനലപ്പെട മനനിയലട ശദയനില്ലപ്പെടുത്തുകേയകാണസ്റ്റ്. 

മനി  .   ലഡപഷ്യൂടനി സസ്പീക്കര്: ബനില് തുടര് ചെര്ചയ്ക്കകായനി മകാറനിവയ്ക്കകായ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദേസ്പീപസ്റ്റ്  കുമകാര്:  സര്,  ചെര്ച  തുടരണയ.   സര്ക്കകാര്  ഈ  ബനില്
ഔകദേക്ഷ്യകാഗനികേമകായനി  ലകേകാണ്ടുവരണയ.  നനിലെവനിലള്ള   നനിയമലത  തുരങ്കയ
വയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  ശമങ്ങള നടക്കുന്നു.  കകേകാഴനികക്കകാടസ്റ്റ്  മകാസര്  പ്ലൈകാനനില് ഉളലപ്പെലട
അതസ്റ്റ് നടന്നനിട്ടുലണന്നകാണസ്റ്റ് എലന്റെ അഭനിപ്രകായയ. 

ശസ്പീ  .    ലജയനിയസസ്റ്റ് മകാതക്യു:  സര്,  ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ശശസ്പീനനുയ ശസ്പീ.  എ.  പ്രദേസ്പീപസ്റ്റ്
കുമകാറുയ സൂചെനിപ്പെനിചതസ്റ്റ് നൂറുശതമകാനയ ശരനിയകാണസ്റ്റ്.  അതുലകേകാണസ്റ്റ് ഇതനിലന്റെ ഗഗൗരവവയ
പ്രകാധകാനക്ഷ്യവയ  കേണക്കനിലലെടുതസ്റ്റ്  ചെര്ച  തുടരണലമന്ന  അഭനിപ്രകായകതകാലട  ഞകാന്
അവസകാനനിപ്പെനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്. 

മനി  .   ലഡപക്യുടനി സസ്പീക്കര്:  ബനില് തുടര് ചെര്ചയ്ക്കകായനി മകാറനിവയ്ക്കുന്നു. 

 (ചെര്ച തുടരുയ)
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(c) 2017-  ലലെ കകേരള സയസകാന ടകാന്കസകാര്ടസ്റ്റ് വകാഹന യകാത്രക്കകാരുലട      
  അവകേകാശ സയരകണ അകതകാറേനിറനി ബനില്  :

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റേകായ:  സര്, 2017-ലലെ  കകേരള സയസകാന ടകാന്കസകാര്ടസ്റ്റ്
വകാഹന  യകാത്രക്കകാരുലട  അവകേകാശ  സയരകണ  അകതകാറേനിറനി  ബനില്ലെനിനസ്റ്റ്
അവതരകാണകാനുമതനി  നല്കേണലമന്ന പ്രകമയയ ഞകാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്:  സര്, ഞകാന് പ്രകമയലത പനിന്തകാങ്ങുന്നു. 

ഗതകാഗത  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മകാതക്യു  ടനി  .
കതകാമസസ്റ്റ്):   സര്, യകാത്രക്കകാരുലട സരകയ്ക്കകായള്ള വക്ഷ്യവസകേള നനിലെവനിലള്ള കകേന
കമകാകടകാര് വകാഹന ചെടങ്ങളനിലയ സയസകാന കമകാകടകാര് വകാഹന ചെടങ്ങളനിലയ 2007-ലലെ
കകേരള  കറേകാഡസ്റ്റ്  കസഫനി  ആകനിലയ  റൂളസനിലയ  ഉളലക്കകാള്ളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. വകാഹനങ്ങളലട യകാത്രകാ സമ്പ്രദേകായങ്ങള തസ്പീരുമകാനനിക്കുന്നതുയ
ബസസ്റ്റ്  സകാന്ഡുകേളലടയയ  അവനിടലത  കടകായസ്റ്റ് ലലെറ്റുകേളലടയയ  കഷകാപ്പുകേളലടയയ
കഹകാടലകേളലടയയ   സജസ്പീകേരണവയ   നനിയനണവയ  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതുയ
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  തലന്നയകാണസ്റ്റ്.  അവയലട  നവസ്പീകേരണയ  സയബനനിച
നടപടനികേള  പുകരകാഗമനിച്ചുവരനികേയകാണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ് ബസസ്റ്റ്  സകാന്ഡുകേളലടയയ അനുബന
സയവനിധകാനങ്ങളലടയയ  ഉതരവകാദേനിതസയ  അതകാതസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ സകാപനങ്ങളകാണസ്റ്റ്
നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  ബസസ്റ്റ്  നനിരക്കനിലന  സയബനനിചസ്റ്റ്  പഠനയ  നടതനി
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ജസനിസസ്റ്റ് രകാമചെനന് അദക്ഷ്യകനകായള്ള കേമ്മനിറനി നനിലെവനിലണസ്റ്റ്.
അതനിലന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടന്നുലകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  വകാഹനങ്ങളലട
അമനിതകവഗയ  നനിമനിതമുള്ള  അപകേടങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനകായനി  സസ്പീഡസ്റ്റ്
ഗകവര്ണര് ഉളലപ്പെലടയള്ള സയവനിധകാനങ്ങള ഘടനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേന കമകാകടകാര്
വകാഹന  ചെടതനില്   വക്ഷ്യവസയണസ്റ്റ്.  അശദമകായ  പഡ്രൈവനിയഗനിനസ്റ്റ്  കേനത
ശനികകാനടപടനികേലളടുക്കുന്നതനിനുയ  നനിലെവനിലള്ള  ചെടപ്രകേകാരയ  സകാധനിക്കുന്നതകാണസ്റ്റ്.
കറേകാഡസ്റ്റ്  സരകയ്ക്കകായനി  സയസകാന  തലെതനില്  കറേകാഡസ്റ്റ്  കസഫനി  അകതകാറേനിറനിയയ
ജനില്ലെകാതലെതനില്  ജനില്ലെകാ  കറേകാഡസ്റ്റ്  കസഫനി  കേഗൗണ്സനിലയ  പ്രവര്തനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.
ഇന്തക്ഷ്യയനില്  ആദേക്ഷ്യമകായനി  കകേരളതനിലെകാണസ്റ്റ്   ഇതരതനിലലെകാരു  കറേകാഡസ്റ്റ്  കസഫനി
അകതകാറേനിറനി രൂപസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  കറേകാഡസ്റ്റ് കസഫനി ആകനില് കേകാലെകാനുസൃതമകായ മകാറങ്ങള
വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കകാരനിലന്റെ  സജസ്പീവ  പരനിഗണനയനിലെകാണസ്റ്റ്.
ബനില്ലെനില്  നനിര്കദ്ദേശനിച  പ്രകേകാരമുള്ള  അകതകാറേനിറനിയലട  കേര്തവക്ഷ്യങ്ങളകായനി
സൂചെനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്ന കഹകാടലകേള, കഷകാപ്പുകേള, ബസസ്റ്റ് ലഷല്ടറുകേള ഉളലപ്പെലടയള്ള
കേകാരക്ഷ്യങ്ങള  ആകരകാഗക്ഷ്യയ,  തകദ്ദേശസസയയഭരണയ  പനി.ഡബക്യു.ഡനി.  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളലട  പ്രവര്തന  കമഖലെയനില്  വക്ഷ്യവസകാപനിതമകായ  നനിയമങ്ങളലടയയ
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ചെടങ്ങളലടയയ മകാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളലടയയ അടനിസകാനതനില് പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നു.
യകാത്രയമകായനി ബനലപ്പെട വനിവരങ്ങള ലെഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്.,  ഓണ്പലെന്
സയവനിധകാനങ്ങള,  സനി.സനി.ടനി.വനി.  തുടങ്ങനിയ  കേമഷ്യൂടര്വല്കൃത  ആധുനനികേ
സയവനിധകാനങ്ങള  ഏര്ലപ്പെടുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അവയലട  സജസ്പീകേരണങ്ങള  കൂടുതല്
കേകാരക്ഷ്യകമമകാക്കകാന്  കമകാകടകാര്  വകാഹന  വകുപ്പുയ  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
ഉളലപ്പെലടയള്ള സകാപനങ്ങളയ നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയകാണസ്റ്റ്.   ബഹുമകാനലപ്പെട
അയഗയ കനകാടസ്പീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന ബനില് നനിയമമകായകാല് സര്ക്കകാരനിനസ്റ്റ്  അധനികേ
സകാമതനികേ  ബകാദക്ഷ്യത  വരുത്തുന്നതകാണസ്റ്റ്.   പ്രസ്തുത  അകതകാറേനിറനിയലട  പ്രകാരയഭ
ലചെലെവകേളക്കുതലന്ന  ഒരു  കകേകാടനി  രൂപ  സഞനിത  നനിധനിയനില്നനിന്നുയ  ലചെലെവസ്റ്റ്
പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നതകായനി  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പ്രസസ്തുത  ബനില്ലെനില്  പരകാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള
മനിക്കവകാറുയ  എല്ലെകാ  വനിഷയങ്ങളയ  നനിലെവനിലള്ള  ചെടങ്ങളയ  സയവനിധകാനങ്ങളയ
ഉപകയകാഗനിചസ്റ്റ്  നടപ്പെനിലെകാക്കനിവരുന്നുണസ്റ്റ്  എന്നതനിനകാല്  ഒരു  പുതനിയ
സയവനിധകാനതനിലന്റെ  ആവശക്ഷ്യമനിലല്ലെന്നകാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  അഭനിപ്രകായയ.
അതനിനകാല് ഈ ബനില്ലെനിനസ്റ്റ് അവതരണകാനുമതനി നല്കകേണതതനിലല്ലെന്നകാണസ്റ്റ്  സര്ക്കകാര്
നനിലെപകാടസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റേകായ  :സര്,  മനനിയലട  മറുപടനി  ഒട്ടുയ തൃപനികേരമലല്ലെന്നസ്റ്റ്
വക്ഷ്യസനപൂര്വ്വയ ആദേക്ഷ്യയതലന്ന സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.  ഞകാനനിതസ്റ്റ്  പറേയകാന് കേകാരണയ,
നമ്മുലട  നകാടനില്  പലെ  നനിയമങ്ങളണസ്റ്റ്.   എല്ലെകാ  കമഖലെയമകായനി   ബനലപ്പെട്ടുയ
വക്ഷ്യതക്ഷ്യസങ്ങളകായ  പലെ  നനിയമങ്ങളമുണസ്റ്റ്  എന്നതസ്റ്റ്  ഒരു  യകാഥകാര്തക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ്
ഇത്രമകാത്രയ  സകാകറര്ഡകാണസ്റ്റ്  എന്നുള്ളതുലകേകാണ്ടുതലന്നയകാണസ്റ്റ്  അതനിലന  മുഴുവന്
സമഗ്രമകായനി  ഉളലക്കകാള്ളുന്ന  ഇതരതനിലള്ള  ഒരു  അകതകാറേനിറനി
രൂപസ്പീകേരനിക്കണലമന്നകാവശക്ഷ്യലപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്.  പടനികേജകാതനിക്കകാരുലട പസ്പീഡനവമകായനി
ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  നനിയമങ്ങളലണങ്കനിലയ  അതസ്റ്റ്  മതനിയകാകേകാതതുലകേകാണകാണകല്ലെകാ
പടനികേജകാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  കേമ്മസ്പീഷന്  രൂപസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.   വനനിതകേളലട  കകമവയ
അവരുലട  സയരകണവമകായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  നനിരവധനി  നനിയമങ്ങളണസ്റ്റ്.   എന്നകാലയ
വനനിതകാ  കേമ്മസ്പീഷനുണകല്ലെകാ,  അതുകപകാലലെതലന്ന  കുടനികേളലട  അവകേകാശങ്ങളമകായനി
ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  ബകാലെകാവകേകാശ  കേമ്മസ്പീഷനുണസ്റ്റ്.  ഇലതകാന്നുയ  നനിയമങ്ങളനില്ലെകാതതു
ലകേകാണല്ലെ. മറേനിചസ്റ്റ് നനിയമങ്ങള ഇഫകസ്പീവകായനി നടപ്പെകാക്കുന്നുലവന്നസ്റ്റ് ഉറേപ്പുവരുതകാനുള്ള
ഒരു  കമകാണനിററേനിയഗസ്റ്റ്  ലമക്കകാനനിസമകാണസ്റ്റ്  കവണതസ്റ്റ്.  ഏലതങ്കനിലയ  തരതനിലള്ള
വയകലെഷന്സസ്റ്റ്  ഉണകാവകേയകാലണങ്കനില്  ആകരകാടസ്റ്റ്  പരകാതനി  പറേയണലമന്ന  ഒരു
കൃതക്ഷ്യത  ഇക്കകാരക്ഷ്യതനില്  ഉറേപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുകവണനിയകാണസ്റ്റ്.    അതുലകേകാണകാണസ്റ്റ്
ടകാന്കസകാര്ടസ്റ്റ്  വകാഹന  യകാത്രക്കകാരുലട  അവകേകാശങ്ങള  കൃതക്ഷ്യമകായനി
സയരകനിക്കലപ്പെടണയ,  അതനിനസ്റ്റ്  കൃതക്ഷ്യമകായ  ചുമതലെലപ്പെട  ഒരു
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അകതകാറേനിറനിയണകാകേണയ എന്നുള്ള  ആവശക്ഷ്യയ മുകന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ ലചെലെവസ്റ്റ്
എന്നുപറേയന്നതസ്റ്റ്  അതനില്നനിന്നസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീകനിക്കലപ്പെടുന്ന  കനടങ്ങളമകായനി
തകാരതമക്ഷ്യലപ്പെടുത്തുകമകാള വളലര പരനിമനിതമകാണസ്റ്റ്.  ലചെലെവസ്റ്റ്  ഒരു വലെനിയ തടസമകായനി
ഉന്നയനിക്കലപ്പെടരുലതന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ്.  അതനിനപ്പുറേത്തുള്ള  അവകേകാശങ്ങള
സയരകനിക്കുകേ  എന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ്  ഏറവയ  പ്രധകാനലപ്പെട  കേകാരക്ഷ്യമകായനി  ഞകാന്
കേകാണുന്നതസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശസ്പീനന്:  സര്,  ബഹുമകാനലപ്പെട  എയ.എല്.എ.
സയസകാരനിചകപ്പെകാള  മനനി  ഇവനിലട  പറേഞ്ഞതനികനകാടസ്റ്റ്  വനികയകാജനിപ്പെസ്റ്റ്  പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചു.
പലക,  ഇകപ്പെകാഴുള്ള  നനിയമയ  കൂടുതല്  ശകനിലപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേകാണസ്റ്റ്
കകേന കമകാകടകാര് വകാഹന നനിയമതനില് മകാറയ വരുതനിലക്കകാണ്ടുള്ള ഒരു പുതനിയ ബനില്
അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ ബനില്ലുയകൂടനി വന്നതനിനുകശഷയ അതനിലലെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകൂടനി
പരനികശകാധനിചസ്റ്റ്  പുതുതകായനി  ഒരു പരനിഷ്കകാരലതക്കുറേനിചസ്റ്റ്  ചെര്ച ലചെയ്യുന്നതകല്ലെ നല്ലെതസ്റ്റ്
എന്ന കേകാരക്ഷ്യയ ഞകാന് തകാങ്കളലട ശദയനില്പ്പെടുത്തുകേയകാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റേകായ  :  തസ്പീര്ചയകായയ. അങ്ങലന കപകാസനിറസ്പീവകായനിടകാലണങ്കനില്
സസകാഗതകാര്ഹമകാണസ്റ്റ്.  പലക  അങ്ങകായനിരുന്നു  ആ  കേകസരയനില്
ഇരുന്നനിരുന്നലതങ്കനില്  ഈ  കപകാസനിറസ്പീവസ്റ്റ്  മറുപടനി  ലെഭനിക്കുമകായനിരുന്നുലവന്നകാണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ്  ഇകപ്പെകാള  കതകാന്നുന്നതസ്റ്റ്.   ദേഗൗര്ഭകാഗക്ഷ്യവശകാല്  ഇകപ്പെകാള  അങ്ങസ്റ്റ്  ആ
കേകസരയനില്  ഇരനിക്കുന്നനില്ലെ  എന്നുള്ളതകാണസ്റ്റ്  അവസ.   ഏതകായകാലയ  ഈ  ചെര്ച
മുകന്നകാട്ടുലകേകാണ്ടുകപകാകേണയ.  ഇതനികപ്പെകാള  സസകേകാരക്ഷ്യ  ബനില്  ആയതുലകേകാണസ്റ്റ്
നകാലളതലന്ന നനിയമമകാകേനില്ലെകല്ലെകാ.  അതുലകേകാണസ്റ്റ് കകേന കമകാകടകാര് വകാഹന നനിയമയ
വരുകമകാള അതനിലലെ നല്ലെ വശങ്ങളകൂടനി ഉളലപ്പെടുതനിലക്കകാണസ്റ്റ് ഇക്കകാരക്ഷ്യങ്ങള ചെര്ച
ലചെയ്തസ്റ്റ് ഇതനിനകായനി പ്രകതക്ഷ്യകേമകായ സയവനിധകാനങ്ങളണകാകേണലമന്നുള്ള നനിര്കദ്ദേശമകാണസ്റ്റ്
ഞകാന്  മുകന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അതനിനുകവണനിയകാണസ്റ്റ്  ഈ സസകേകാരക്ഷ്യ  ബനില് ഇവനിലട
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   3  കകേകാടനികയകാളയ ജനങ്ങള തനിങ്ങനിപ്പെകാര്ക്കുന്ന ജനസകാനത
ഇത്രയധനികേമുള്ള  കകേരളയകപകാലള്ള  ഒരു  സയസകാനതസ്റ്റ്  ലപകാതു  ഗതകാഗത
സയവനിധകാനങ്ങലള കപ്രകാതകാഹനിപ്പെനിക്കുകേ എന്നതസ്റ്റ് വളലര പ്രധകാനമകാണസ്റ്റ്.  പരമകാവധനി
ആ  നനിലെയനിലള്ള  കപ്രകാതകാഹനജനകേമകായ  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കകാനുള്ള
ഉതരവകാദേനിതസയ  സര്ക്കകാരനിനുയ  ഭരണകൂടതനിനുമുണസ്റ്റ്.   ഒകടകാറേനിക  മുതല്  ലമകടകാ
ലറേയനില് വലരയള്ള ലപകാതുഗതകാഗത സയവനിധകാനങ്ങള നമ്മുലട നകാടനിലണസ്റ്റ്.  ഇതനില്
യകാത്രക്കകാര്  കേടന്നുവരണലമങ്കനില്,  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ആതവനിശസകാസകതകാടുകൂടനി  അതസ്റ്റ്
ഉപകയകാഗനിക്കകാന്  കേഴനിയണലമങ്കനില്  ഇതരതനില്  അവരുലട  അവകേകാശങ്ങള
സയരകനിക്കലപ്പെടുന്നുലവന്നസ്റ്റ്  ഉറേപ്പുവരുതകാന്  സകാധനിക്കണയ.   പലക  ഇന്നസ്റ്റ്  ആ
നനിലെയനിലള്ള  ഒരു  സയവനിധകാനമനില്ലെ.  ലപകാതുഗതകാഗത  സയവനിധകാനങ്ങളമകായനി
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ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  വക്ഷ്യകാപകേമകായ  പരകാതനികേള  ഉയര്ന്നുവരുന്നുണസ്റ്റ്.  അവ
പരനിഹരനിക്കലപ്പെടുന്നനില്ലെ.   കൃതക്ഷ്യതകയകാടുകൂടനി  ഒരു  ഏകേജകാലെകേ  സയവനിധകാനയ
ഉണകാകുന്നനില്ലെ  എന്നുള്ളതുലകേകാണകാണസ്റ്റ്  അതനിലനകാരു  അകതകാറേനിറനി  കവണലമന്നുള്ള
ആഗ്രഹയ മുകന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശസ്പീനന്:  സര്,  യകാത്രക്കകാരലന്റെ  അവകേകാശയ
സയരകനിക്കലെകാണകല്ലെകാ അങ്ങയലട ബനില്ലെനിലന്റെ ഉകദ്ദേശക്ഷ്യയ.  യകാത്രക്കകാരലന്റെ അവകേകാശയ
ഇകപ്പെകാള കറേകാഡുകേളനില് ഹനനിക്കുന്നതസ്റ്റ് വകാഹനങ്ങളകാലണന്ന യകാഥകാര്തക്ഷ്യയ തകാങ്കളലട
ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുകണകാ;   ഏറവയ  എളപ്പെതനില്  ബകാങ്കുകേള  കലെകാണ്  നല്കുന്നതസ്റ്റ്
വകാഹനങ്ങളക്കകാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  നനിയനണങ്ങള  ഏര്ലപ്പെടുതനിലക്കകാണ്ടുമകാത്രകമ
വകാഹനലപ്പെരുപ്പെയ  തടയകാന്  കേഴനിയൂ.   അകതകാലടകാപ്പെയ  കറേകാഡനിലന്റെ  പരനിഷ്കരണവയ
ആവശക്ഷ്യമകാണസ്റ്റ്.   അതുലകേകാണസ്റ്റ്  കകേവലെമകായനി  യകാത്രക്കകാരലന്റെ  അവകേകാശങ്ങള
നനിര്ണയനിച്ചുലകേകാണ്ടുള്ള  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മകാണയ  നടതനിയതുലകേകാണ്ടുമകാത്രയ  ഈ
പ്രശ്നയ പരനിഹരനിക്കലപ്പെടുലമന്നസ്റ്റ് തകാങ്കള കേരുതുന്നുകണകാ?

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റേകായ:സര്,  തസ്പീര്ചയകായയ.  അതുതലന്നയകാണസ്റ്റ്  ഞകാന്
പറേയന്നതസ്റ്റ്.  ഒരു develop country എന്നുപറേയന്നതസ്റ്റ്, it is not a country where
the poor has access to car, but it is the country where the rich uses the
public  transport  എന്നകാണസ്റ്റ്.   ആ  നനിലെയനില്   പണക്കകാരടക്കമുള്ളവര്  പബനികേസ്റ്റ്
ടകാന്കസകാര്ടസ്റ്റ്  ഉപകയകാഗനിക്കകാന്  കേഴനിയന്ന  ഒരവസയനികലെക്കസ്റ്റ്  ഇതനിലന്റെ
ഗുണനനിലെവകാരവയ  വനിശസകാസക്ഷ്യതയയ  വര്ദനിക്കണയ.  അതസ്റ്റ്  സരകനിതമകാലണന്നുയ
അവകേകാശകതകാടുകൂടനിതലന്ന പഗൗരന്മേകാര്ക്കസ്റ്റ് അതുപകയകാഗനിക്കകാന് സകാധനിക്കുലമന്നുയ
പറേയന്ന  സകാഹചെരക്ഷ്യയ സൃഷനിക്കണയ.  അതനിനുകവണനിയള്ളതകാണസ്റ്റ് ഈ ബനില്ലെനിലൂലട
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  പ്രധകാനലപ്പെട  ആശയങ്ങള.   ആ  ആശയയ   സര്ക്കകാര്
കപകാസനിറസ്പീവകായനി പരനികശകാധനിക്കണലമന്നകാണസ്റ്റ് ഞകാന് പറേയന്നതസ്റ്റ്.  ഓകരകാ വനിഭകാഗയ
ലപകാതുഗതകാഗത  സയവനിധകാനങ്ങളമകായനി  ബനലപ്പെട്ടുയ  പലെ  തരതനിലള്ള
ആകകപങ്ങളയരുന്നുണസ്റ്റ്.  ഓകടകാറേനിക, ടകാകനി, പപ്രവറസ്റ്റ് ബസസ്റ്റ് അടക്കമുള്ളവയലട
നനിരക്കസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിക്കുന്നതുളലപ്പെലടയള്ള കേകാരക്ഷ്യങ്ങലളക്കുറേനിചസ്റ്റ് തര്ക്കയ വരനികേയകാണസ്റ്റ്.  

മനി  .   ലഡപഷ്യൂടനി സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റേകായ,  ഇനനി  ഒരു  ബനില്ലുകൂടനി
അവതരനിപ്പെനിക്കകാനുണസ്റ്റ്.   കവണലമങ്കനില് തുടര് ചെര്ചയ്ക്കസ്റ്റ്  മകാറനിവയ്ക്കകായ.   ഇനനി  അഞസ്റ്റ്
മനിനനിടസ്റ്റ് കൂടനികയയള.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റേകായ  :  രണ്ടു മനിനനിട്ടുകൂടനി  മതനി.   പറേഞ്ഞവസകാനനിപ്പെനിക്കകായ.
ഞകാന്  പറേഞവന്നതസ്റ്റ്,  ഇതനിലലെകാലക്ക  തസ്പീരുമകാനലമടുക്കുകമകാള  ഒരു  ഭകാഗലത
മകാത്രകമ  കകേളക്കുന്നുള.   ഇതനിലന്റെ  ഗുണകഭകാകകാക്കളകായനിട്ടുള്ള  യകാത്രക്കകാര്
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പലെകപ്പെകാഴുയ ലറേപ്രലസന്റെസ്റ്റ് ലചെയലപ്പെടുന്നനില്ലെ.  ഓകടകാറേനികകാ നനിരക്കസ്റ്റ് തസ്പീരുമകാനനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
എങ്ങലനയകാണസ്റ്റ്;  ഓകടകാറേനികകാ  ലതകാഴനിലെകാളനികേളലട  സയഘടനയമകായനി
ബനലപ്പെടകാണസ്റ്റ്.  അകതകാലടകാപ്പെയ ഓകടകാറേനികയനില്  കേയറുന്നവലര ഒരനിക്കലയ നമ്മള
കകേളക്കുന്നനില്ലെ.  അവനിലട  മസ്പീറര്  പ്രവര്തനിക്കുന്നുകണകാലയന്നസ്റ്റ്  നമ്മള
ഉറേപ്പുവരുത്തുന്നനില്ലെ.  അവരുലട  മകറലതങ്കനിലയ  തരതനിലള്ള  അവകേകാശങ്ങള
ലെയഘനിക്കലപ്പെടുന്നുകണകാ  എന്നുയ  നമ്മള  കകേളക്കുന്നനില്ലെ,   നമ്മള
പരനികശകാധനിക്കുന്നനില്ലെ.   ഒരു  കേണ്സഷ്യൂമര്  എന്ന  നനിലെയ്ക്കസ്റ്റ്  ഇതനില്  ഒരു  പഗൗരലന്റെ
അവകേകാശയ  സയരകനിക്കകാനുയ  വയകലെഷന്സസ്റ്റ്  ഉണകാകുകമകാള  കൃതക്ഷ്യമകായയ
അധനികേകാരകതകാടുകൂടനി  ഇടലപടകാനുമുള്ള  ഒരു  സയവനിധകാനയ  കവണയ.
അതനിനുകവണനിയകാണസ്റ്റ് കേസകാസനി ജുഡസ്പീഷക്ഷ്യല് അധനികേകാരങ്ങകളകാടുകൂടനി ഇതരതനിലള്ള
ഒരു  അകതകാറേനിറനി  കവണലമന്നുള്ളതസ്റ്റ്  ഈ  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഏറവയ  പ്രധകാനലപ്പെട
ആവശക്ഷ്യമകായനി  മുകന്നകാട്ടുവയ്ക്കലപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ്   സര്ക്കകാര്  കപകാസനിറസ്പീവകായനി  ചെര്ച
ലചെയണയ.  ഒരനിക്കലയ ഇതനികനകാടസ്റ്റ് നനികഷധകാതകേമകായ സമസ്പീപനയ സസസ്പീകേരനിക്കരുതസ്റ്റ്.
ഒരു  തുടര്  ചെര്ച  ഇക്കകാരക്ഷ്യതനിലണകാകേണലമന്നസ്റ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പെട  ലചെയറേനിലൂലട
സര്ക്കകാരനികനകാടസ്റ്റ് അഭക്ഷ്യര്തനിക്കുകേയകാണസ്റ്റ്.

(ചെര്ച തുടരുയ)

(d)   2017-  ലലെ ചെനികേനിതകാവകേകാശ മനിഷന് ബനില്  :

ലപ്രകാഫ  .    ആബനിദേസ്റ്റ്  ഹുപസന്  തങ്ങള:  സര്,  2017-ലലെ  ചെനികേനിതകാവകേകാശ
മനിഷന് ബനില്ലെനിനസ്റ്റ് അവതരണകാനുമതനി നല്കേണലമന്ന പ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്:  സര്, ഞകാന് പ്രകമയലത പനിന്തകാങ്ങുന്നു. 

ആകരകാഗക്ഷ്യവയ  സകാമൂഹക്ഷ്യനസ്പീതനിയയ  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സനനില് കുമകാര്): സര്, കദേശസ്പീയ ആകരകാഗക്ഷ്യ നയതനിലന്റെ ഭകാഗമകായനി
ലമഡനിക്കല്,  പകാരകാലമഡനിക്കല്,  ഫകാര്മസനി  തുടങ്ങനിയ  ആകരകാഗക്ഷ്യ  ചെനികേനിതകാ
രയഗവമകായനി ബനലപ്പെട എല്ലെകാ കമഖലെകേളനിലയ ലപകാതു/സസകേകാരക്ഷ്യ കമഖലെകേളളലപ്പെലടയള്ള
ആശുപത്രനികേള,  ലെകാബുകേള,  സകാനനിയഗസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളടക്കമുള്ള  സകാപനങ്ങളനിലയ
വക്ഷ്യകമകായ മകാനദേണ്ഡങ്ങളലട അടനിസകാനതനില് ഗുണനനിലെവകാരയ ഉറേപ്പെകാക്കതക്കവനിധയ
പ്രസ്തുത  സകാപനങ്ങളലട  രജനികസ്ട്രഷന്,  കനിനനിക്കല്  പ്രവര്തനങ്ങളയ  അനുബന
കസവനങ്ങളയ വക്ഷ്യവസകാപനിത നനിയമനനിര്വ്വഹണയ മുകഖന നനിയനനിക്കുകേയയ ആകരകാഗക്ഷ്യ
ചെനികേനിതകാരയഗലത  അനഭനിലെഷണസ്പീയമകായ  പ്രവണതകേളനനിരുതകാഹലപ്പെടുത്തുകേയയ
ലചെയകാന് ലെകക്ഷ്യമനിടസ്റ്റ് സമഗ്രമകായ ഒരു ആകരകാഗക്ഷ്യപരനിപകാലെന നനിയമയ കകേരള കനിനനിക്കല്
എസകാബനിലഷ്മെന്റെസ്റ്റ്  രജനികസ്ട്രഷന്  ആന്ഡസ്റ്റ്  ലറേഗുകലെഷന്  ബനില്  -2017 ഔകദേക്ഷ്യകാഗനികേ
ബനില്ലെകായനി സര്ക്കകാര്  10-8-2017-നസ്റ്റ് സഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിച സകാഹചെരക്ഷ്യതനില്
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ലപ്രകാഫ.  ആബനിദേസ്റ്റ് ഹുപസന് തങ്ങള, 2017-ലലെ ചെനികേനിതകാവകേകാശ മനിഷന് ബനില്
എന്ന അനഗൗകദേക്ഷ്യകാഗനികേ ബനില്ലെനിലൂലട സഭയലട ശദയനില്ലകേകാണ്ടുവരകാന് ശമനിചനിട്ടുള്ള
കേകാരക്ഷ്യങ്ങളക്കുപരനി  കൂടുതല്  കേകാരക്ഷ്യകമമകായ  ആകരകാഗക്ഷ്യ  പരനിപകാലെനതനിനുള്ള
വക്ഷ്യവസകേള ഓകദേക്ഷ്യകാഗനികേ ബനില്ലെനില്  ഉളലപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതനിനകാല് ബഹുമകാനലപ്പെട
എയ.എല്.എ.യലട  അനഗൗകദേക്ഷ്യകാഗനികേ  ബനില്ലെനിനസ്റ്റ്  പ്രസകനിയനില്ലെ.  ആയതനിനകാല്  ടനി
ബനില്ലെനിനസ്റ്റ് അവതരണകാനുമതനി നല്കകേണതനില്ലെ. 

ലപ്രകാഫ  .    ആബനിദേസ്റ്റ്  ഹുപസന്  തങ്ങള:  സര്,  കകേരളതനില്  ഇന്നു
നടന്നുലകേകാണനിരനിക്കുന്ന  പ്രയകാസങ്ങളകാണസ്റ്റ്  ഇന്നലലെയയ  മനിനനിഞ്ഞകാന്നുമകായനി
നമ്മളനിവനിലട ചെര്ച ലചെയ്തതസ്റ്റ്.  കകേരളയ ആകരകാഗക്ഷ്യ രയഗതസ്റ്റ് വളലര മുന്നനിലെകാലണന്നസ്റ്റ്
അവകേകാശലപ്പെടുന്നവരകാണസ്റ്റ്  നമ്മള.  ചെനികേനിതകാരയഗതസ്റ്റ്   ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലെഭനികക്കണ
അവകേകാശങ്ങള  നല്കേകാവന്ന  തരതനിലൂലടയള്ള  ഒരു  സമസ്പീപനയ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ഭകാഗത്തുനനിന്നുണകാകേകാന്  കൂടുതല്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേകാന്  സകാധനിക്കുയ
എന്നുള്ളതുലകേകാണസ്റ്റ് ഇലതകാരു തുടര് ചെര്ചയ്ക്കസ്റ്റ് വനികധയമകാക്കണലമന്നസ്റ്റ് പറേയകേയകാണസ്റ്റ്

(ചെര്ച തുടരുയ)

മനി  .   ലഡപഷ്യൂടനി സസ്പീക്കര്:  ഓര്ഡര്...  ഓര്ഡര്...  സഭ  ഇകപ്പെകാള  പനിരനിയന്നതുയ
16-ാം തസ്പീയതനി രകാവനിലലെ 8.30-നസ്റ്റ് വസ്പീണ്ടുയ സകമ്മളനിക്കുന്നതുമകാണസ്റ്റ്.

(2017  ആഗസസ്റ്റ്  16-ാം  തസ്പീയതനി  ബുധനകാഴ്ച  രകാവനിലലെ  8.30-നസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുയ
സകമ്മളനിക്കുന്നതനിനകായനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷയ 12.30-നസ്റ്റ് പനിരനിഞ.)

*******
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