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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഏഴഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 ആഗസസ്റ്റ് 21 തനിങ്കള

വഭാലലലാം 168] ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് [നമ്പര് 9

പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുടട  ഏഴഭാലാം   സകമ്മേളനലാം  2017  ആഗസസ്റ്റ്
മഭാസലാം  21-ാം  തതീയതനി  തനിങ്കളഭാഴ്ച  രഭാവനിടല   8.30-നസ്റ്റ്   ബഹുമഭാനടപട  സതീക്കര്
ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണടന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയസ്റ്റ് അനുവദനിക്കടപട കചേഭാദലങ്ങളുടട പടനികേയനിടല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1 വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്...... ഓര്ഡര്...... കചേഭാദലലാം നമ്പര്  *271

(കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  ആരലാംഭനിചകപഭാളത്തടന്നെ  ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമനനി
ശതീ.  കതഭാമസസ്റ്റ്  ചേഭാണനിടക്കതനിടര  അനധനികൃത  ഭൂമനി  കേകയ്യേറലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
അകനന്വേഷണലാം  നടത്തണടമന്നെഭാവശലടപടസ്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  മുദഭാവഭാകേലലാം
വനിളനിക്കുകേയുലാം അല്പസമയത്തനിനുകശഷലാം സന്വേസഭാനങ്ങളനില് ഉപവനിഷ്ടരഭാവുകേയുലാം ടചേയ.)

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ജതീവനക്കഭാരുടട ഡഡ്യൂടനി സമയലാം

1 (*271) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി:
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദതീന :
ശതീ  .    എന  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  ദൂരവുലാം സമയവുലാം കനഭാക്കഭാടത വരുമഭാനലാം മഭാതലാം മഭാനദണ്ഡമഭാക്കനി ഡഡ്യൂടനി
നനിശ്ചയനിച  രതീതനി,  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രയഭാസങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുനടവന്നെ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ ഉത്തരവനിടന ജതീവനക്കഭാര് കകേഭാടതനിയനില് കചേഭാദലലാം ടചേയ്യുകേയുണഭാകയഭാ
എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

421/2020.
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(സനി)  പുതനിയ  ഡഡ്യൂടനിക്രമലാം  നനിശ്ചയനിചതനിനുകശഷലാം  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ
വരുമഭാനത്തനില് വര്ദനവുണഭാകയഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഒരഭാഴ്ചയനില്  54  മണനിക്കൂറനില് കൂടുതല് കജഭാലനിടചേയ്യേഭാന പഭാടനിലഭാടയന്നെ
1961-ടല  ടതഭാഴനില്  നനിയമത്തനിനസ്റ്റ്  വനിരുദമഭാണസ്റ്റ്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല
പുതനിയ ഉത്തരവസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് കേരുതുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഏഴുമണനിക്കൂര്  കജഭാലനിക്കസ്റ്റ്  അരമണനിക്കൂര്  വനിശമടമന്നെ  വലവസ
പഭാലനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    കതഭാമസസ്റ്റ്  ചേഭാണനി  ):  സര്, (എ)  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നെ
ഡഡ്യൂടനി  പഭാകറണ്  പ്രകേഭാരലാം  ജതീവനക്കഭാരുടട  അപരലഭാപ്തത  നനിലനനിന്നെനിരുന.
അതനിനഭാല്  ഡഡ്യൂടനി  പഭാകറണ്  ഏകേതീകേരണലാംവഴനി  ശമ്പളത്തനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായ
കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുളള  കേര്മ്മേപദതനി  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനിടക്കഭാണനി
രനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുമൂലലാം ചേനില പ്രയഭാസങ്ങള ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് അനുഭവടപടുന്നെതഭായുള
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) കചേഭാദലലാം ടചേയ്യുകേയുണഭായനി.

(സനി) പുതനിയ ഡഡ്യൂടനിക്രമലാം നനിശ്ചയനിചതനിനുകശഷലാം ശരഭാശരനി 78 ശതമഭാനമഭായനിരുന്നെ
വഭാഹന ഉപകയഭാഗലാം ഇകപഭാള  87  ശതമഭാനമഭായനി ഉയര്ന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ജതീവനക്കഭാരുടട
കുറവുമൂലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴനിയഭാതനിരുന്നെ ബസ്സുകേളുടട എണലാം ആനുപഭാതനികേമഭായനി
കുറഞ്ഞതനിനഭാലുലാം കൂടുതല് സര്വതീസുകേള ഓപകററസ്റ്റ്  ടചേയ്യുവഭാന  കേഴനിഞ്ഞതുമൂലവുലാം
വരുമഭാനത്തനില്  50  ലക്ഷലാം  രൂപയുടട  പ്രതനിദനിന  വര്ദനവസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇത്തരത്തനിലുള  ഡഡ്യൂടനി  പഭാകറണ്  സലാംബനമഭായ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നെതസ്റ്റ്  പുകരഭാഗമനത്തനിലഭായതനിനഭാല്  വലക്തമഭായ  കേണക്കുകേള  കശഖരനിച
വരുന്നെകതയുള.

(ഡനി)  ഒരഭാഴ്ചയനില്  54  മണനിക്കൂര്കപഭാലുലാം  കജഭാലനി  ടചേയ്യുന്നെ  സഭാഹചേരലലാം
ഇകപഭാഴനില.  സനിലാംഗനിള  ഡഡ്യൂടനിക്കസ്റ്റ്  8  മണനിക്കൂര്  എന്നെ  നനിലയനില്  48  മണനിക്കൂര്
ആഴ്ചയനില്  കജഭാലനിടചേകയ്യേണതഭാടണങ്കനിലുലാം  അതയുലാം  മണനിക്കൂറുകേള  ഇകപഭാള
ടചേയ്യേനിക്കുന്നെനില.  ഡബനിള  ഡഡ്യൂടനി  ക്രമത്തനില്  ആഴ്ചയനില്  48  മണനിക്കൂര്  വകരണ
സഭാനത്തസ്റ്റ് ഇകപഭാള 39 മണനിക്കൂറഭാണസ്റ്റ് കജഭാലനി ടചേയ്യേനിചവരുന്നെതസ്റ്റ്.

(ഇ) ഇല. കമഭാകടഭാര് ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം 8 മണനിക്കൂര് കജഭാലനിക്കഭാണസ്റ്റ്
അരമണനിക്കൂര്  വനിശമലാം  അനുവദനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  അത്തരത്തനില്  സനിലാംഗനിള  ഡഡ്യൂടനി
8  മണനിക്കൂറനിനുളളനില്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഏഴര  മണനിക്കൂര്  സനിയറനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡഡ്യൂടനി
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ലഭലമഭാകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് നനിലവനില് ആറര മണനിക്കൂര് മഭാതകമ സനിയറനിലാംഗസ്റ്റ്
ഡഡ്യൂടനിക്കഭായനി ലഭലമഭാകുനളള. സനിലാംഗനിള ഡഡ്യൂടനിക്കസ്റ്റ് കകേവലലാം ആറര മണനിക്കൂടറങ്കനിലുലാം
ജതീവനക്കഭാരുടട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കണലാം എന്നെതഭാണസ്റ്റ് ഡഡ്യൂടനി ഏകേതീകേരണലാംടകേഭാണസ്റ്റ്
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ഉകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി അകനന്വേഷണലാം
നടത്തണടമന്നെസ്റ്റ്  പറഞ്ഞ  സഭാഹചേരലത്തനില്  അതസ്റ്റ്  കവണടമന്നെ  ആവശലമഭാണസ്റ്റ്
ഇവനിടട ഉന്നെയനിചതസ്റ്റ്. ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട സര്വതീസസ്റ്റ് നന്നെഭാകേണടമനലാം നല
രതീതനിയനില്  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേണടമനമുളളതസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിടല  എലഭാവരുലാം  ഒരുകപഭാടല
ആഗ്രഹനിക്കുന്നെ കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  ഏതസ്റ്റ് റൂടനില് ഇഷ്ടലാംകപഭാടല ഓടനിയഭാലുലാം നഷ്ടലാം നനികേത്തഭാന
കേഴനിയഭാത്ത വനിധത്തനില് ടമഭാത്തലാം ആസനിടയക്കഭാള കൂടുതല് കേടബഭാധലതയുടണന്നെ
ടഞെടനിക്കുന്നെ വനിവരമഭാണസ്റ്റ് വനടകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. മറസ്റ്റ് കസറ്റുകേളനില്  ലഭാഭകേരമഭായനി
നടക്കുകമ്പഭാള  കകേരളത്തനില്  മഭാതലാം  നഷ്ടലാം  ഉണഭാകുന്നെതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഗഇൗരവമഭായനി
ചേനിനനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്. ടടഡ്രെെവര്മഭാരുടട അമനിതകവഗലാം ജനങ്ങളുടട ജതീവനസ്റ്റ് ഭതീഷണനിയഭാകുന്നെ
സഭാഹചേരലത്തനില്  ജതീവനക്കഭാരുടട  ഡഡ്യൂടനിയനില്  വര്ദനവസ്റ്റ്  വരുത്തനിയതുടകേഭാണ
മഭാതലാം മഭാറലാം വരുത്തഭാന കേഴനിയുകമഭാ;  ടമഭാത്തലാം ആസനിടയക്കഭാള കൂടുതല് ബഭാധലത
ഉണഭായനിരനിക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഏറവുലാം  കൂടുതല്  ടചേലവുവരുന്നെ  കമഖല
ഏതഭാടണന്നെസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  പരനിഹഭാരലാം  നനിര്കദശനിചനിട്ടുകണഭാ;  ജൂടടല
15  മുതല്  നനിലവനില്വന്നെ  പരനിഷ്കഭാരലാം  അനുസരനിചസ്റ്റ്  ഒരു  മഭാസത്തനിനുളളനില്  ആ
കമഖലയനില്  ടചേലവനിലുണഭായ കുറവസ്റ്റ് എതയഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി: സര്, അങ്ങസ്റ്റ് ആദലലാം പറഞ്ഞ കേഭാരലലാം പനിനവലനിക്കണലാം.
കേഭാരണലാം,  ആസനിടയക്കഭാള  കൂടുതല്  കേടമുടണന്നെസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  അകങ്ങയസ്റ്റ്
കേണക്കറനിയഭാത്തതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യസ്റ്റ്  ഒരു  ലക്ഷലാം  കകേഭാടനി
രൂപയുടട ആസനിയുണസ്റ്റ്.  ഇനളളതസ്റ്റ്  മൂവഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയുടട കേടലാം മഭാതമഭാണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  ഒടരഭാറ  ടകേഭാലലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  കവണനിയുള  കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ടചേയടകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. വഭാഹനവുലാം ജതീവനക്കഭാരനുലാം തമ്മേനിലുളള കദശതീയ ശരഭാശരനി
5:2 ആടണങ്കനില് കകേരളത്തനില് 8:7 ആണസ്റ്റ്.  ആറഭായനിരലാം വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കഭാന
9000  ടടഡ്രെെവറുലാം  കേണകറുലാം  മതനി.  ഇന്നെസ്റ്റ്  6000  വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
13500 ടടഡ്രെെവര്മഭാരുലാം അതനില് കൂടുതല് കേണകര്മഭാരുമുണസ്റ്റ്. അതുടകേഭാണസ്റ്റ് തകേരഭാര്
എവനിടടയഭാടണന്നെസ്റ്റ്  കേണപനിടനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഡഡ്യൂടനി  പരനിഷ്കരണലാംവഴനി  സമയലാം
ലഭാഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം പുറത്തുനനിന്നെസ്റ്റ് ആളുകേടള എടുക്കഭാടത കൂടുതല് വഭാഹനലാം നനിരത്തനി
ലനിറക്കുന്നെതനിനുലാം  കവണനിയുളള  ശഭാസതീയമഭായ  അടടഡന്വേസനിടന്റെ  ബലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
പരതീക്ഷണലാം  നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്.  പരതീക്ഷണലാം  നടത്തഭാടത  എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്  കേഭാരലങ്ങള
ടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്?   അതസ്റ്റ്  കൂടുതല്  വനിജയത്തനികലയസ്റ്റ്  വനടകേഭാണനിരനിക്കുന,  മഭാറങ്ങള
ഉണഭായനിടക്കഭാണനിരനിക്കുന,  78  ശതമഭാനലാം  എനളളതസ്റ്റ്  87  ശതമഭാനത്തനികലയസ്റ്റ്
വന്നെനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി: സര്, എടന്റെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് മറുപടനി പറഞ്ഞനില.  ഏതസ്റ്റ്
കമഖലയനിലഭാണസ്റ്റ് നഷ്ടലാം കൂടുതല് വനടകേഭാണനിരനിക്കുന്നെടതനലാം കേഴനിഞ്ഞ ഒരു മഭാസലാം
ടകേഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പരനിഷ്കരണത്തനിടന്റെ  ഫലമഭായനി  എത  രൂപയുടട
ലഭാഭമുണഭായനി എനമുളള കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് മറുപടനി പറഞ്ഞനില.  ടമഭാത്തലാം ആസനി
ഒരു ലക്ഷലാം കകേഭാടനി  രൂപയഭാടണനലാം അതനിടനക്കഭാള കുറവഭാണസ്റ്റ്  ബഭാധലതടയനമഭാണസ്റ്റ്
അങ്ങസ്റ്റ് ഇവനിടട പറഞ്ഞതസ്റ്റ്. ഇഇൗ പരനിഷ്കരണങ്ങള വരുകമ്പഭാള ഏറവുലാം കൂടുതല് നഷ്ടലാം
സലാംഭവനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  കമഖലയനിലഭാണസ്റ്റ്?  മറസ്റ്റ്  പ്രധഭാനടപട സലാംസഭാനങ്ങടളഭാടക്ക
ഡതീസല്  ടചേലവസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഗലഭാസനികലയസ്റ്റ്  മഭാറുനണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു
മഭാസത്തനിനുളളനില്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുടട  ടചേലവസ്റ്റ്  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുകവണനി
എടനഭാടക്ക  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ടചേയ്യേഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;  അതനിടന്റെ  ടബനനിഫനിറസ്റ്റ്
എതയഭാണസ്റ്റ്; തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള അങ്ങസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കതഭാമസസ്റ്റ്  ചേഭാണനി:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞ  കേഭാരലങ്ങള  ശരനിയല.
ഡതീസല്  ടചേലവസ്റ്റ്  കൂടുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  രണസ്റ്റ്  ദനിവസലാംടകേഭാടണഭാനലാം
സനി.എന.ജനി.-യനികലയ്ക്കുലാം  എല്.എന.ജനി.-യനികലയ്ക്കുലാം   മഭാറഭാന  സഭാധനിക്കനില.   അതനിനസ്റ്റ്
ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാടുകൂടനിയുളള  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട
ആവശലത്തനിലധനികേലാം  ആളുകേള  കജഭാലനി  ടചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  ഇനലയനില്,  കകേരളലാം
ഒഴനിടകേയുളള  28  സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ടപനഷന  ടകേഭാടുക്കുന്നെനില.
കകേരളത്തനില്  സുന്ദരന  നഭാടഭാര്  തുടങ്ങനിവച  പരനിഷ്കഭാരലാംമൂലലാം  ശമ്പളകത്തഭാടടഭാപലാം
66  കകേഭാടനിരൂപ  കേടണത്തണലാം.  അതസ്റ്റ്  ഞെങ്ങളുടട  കുറമഭാകണഭാ?  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയതകല? ഏതഭായഭാലുലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ശമ്പളവുലാം
ടപനഷനുലാം നല്കേനി മുകന്നെഭാട്ടുടകേഭാണകപഭാകേഭാന കേഴനിയുടമന്നെ ഉറച വനിശന്വേഭാസത്തനില്
പരനിഷ്കഭാരവുമഭായനി  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുകമ്പഭാള  പ്രതനിപക്ഷവുലാംകൂടനി  സഹകേരനിക്കണടമന
മഭാതമഭാണസ്റ്റ് പറയഭാനുളളതസ്റ്റ്.

ശതീ.  പഭാറക്കല്  അബ്ദുലയ്ക്കുകവണനി  (  ശതീ  .    പനി  .    ഉടടബദുളള  ):  സര്,
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. കപഭാടലയുളള ടപഭാതുജനകസവന കമഖലയനില്, സലാംതൃപ്തരഭായ
ജതീവനക്കഭാരനിലഭാടത  മുകന്നെഭാട്ടു   കപഭാകേഭാന  കേഴനിയനില.  രഭാതനിയനിലുലാം  ടവളുപഭാന
കേഭാലത്തുമുളള  പല  സര്വതീസുകേളുലാം  ടവടനിക്കുറയ്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  സര്വതീസസ്റ്റ്
ടവടനിക്കുറയ്ക്കുന്നെനിടലങ്കനില്കപഭാലുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഡബനിള  ഡഡ്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായമഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  ഒനരണസ്റ്റ്  ടനിപ്പുകേള  ടവടനിക്കുറയ്ക്കുകേയുലാം  ഡബനിള  ഡഡ്യൂടനി
ഏര്ടപടുത്തുകേയുലാം ടചേയ്തതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നെനില.
ഇതനിടനതനിരഭായനി  എ.ടഎ.ടനി.യു.സനി.  അടക്കമുളള  സലാംഘടനകേള സമരത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.
എ.ടഎ.ടനി.യു.സനി.യുടട സലാംസഭാന ടസക്രടറനി സഖഭാവസ്റ്റ് രഭാകജന്ദ്രന ഉളടപടടയുളള
ആളുകേളുടട  കപരനില്  കകേടസ്സെടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്  അങ്ങയുടട
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ശദയുണഭാകുകമഭാ; അകതഭാടടഭാപലാം സുശതീല് ഖന്നെ റനികപഭാര്ടനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
എടനങ്കനിലുലാം  പരനിഷ്കരണ  നടപടനികേളക്കസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷലാം കകേഭാടനി രൂപയുടട ആസനിയുടണന്നെസ്റ്റ് പറഞ.
പ്രസ്തുത  ആസനി  നഷ്ടടപടഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  കകേഭാര്പകറഷന  ആരുലാം  കേകയ്യേറലാം
ടചേയ്യേഭാതനിരനിക്കഭാനുമുളള  നടപടനി  അങ്ങയുടട  ഭഭാഗത്തുനനിന്നെസ്റ്റ്  ഉണഭാകുകമഭാ  എന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി: സര്, സുശതീല് ഖന്നെ നല്കേനിയ പ്രനിലനിമനിനറനി റനികപഭാര്ടനിടന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാഴടത്ത  പരനിഷ്കഭാരങ്ങടളലഭാലാം  തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള  വനിളനിച  കൂടനിയതനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
അവര്  സഹകേരണലാം  വഭാഗഭാനലാം  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   നനിങ്ങള  അതനിനകേത്തു  കുഴപങ്ങ
ളുണഭാക്കഭാതനിരുന്നെഭാല്  മതനി.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  തതീര്ചയഭായുലാം  ഇഇൗ  ശമലാം  വനിജയനിക്കുലാം.
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട ഭഭാഗത്തുനനിന്നെസ്റ്റ് നല സഹകേരണമഭാണസ്റ്റ് കേനിടനിടക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
അവടര  വനിശന്വേഭാസത്തനിടലടുത്തു  തടന്നെയഭാണസ്റ്റ്  മുകന്നെഭാട്ടു   കപഭാകുന്നെതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളുലാംകൂടനി
സഹകേരനിക്കണടമന്നെഭാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് വതീണലാം പറയഭാനുളളതസ്റ്റ്.

ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദതീന:  സര്,  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്  വരുമഭാനത്തനിടന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഡഡ്യൂടനി പരനിഷ്കരനിച.  ഇതസ്റ്റ് വളടര വലനിയ ടതഭാഴനിലഭാളനി വനിരുദ
നതീക്കമഭായഭാണസ്റ്റ്  വലഭാഖലഭാനനിക്കടപടുന്നെതസ്റ്റ്.  വരുമഭാനലാം 8,000 രൂപയനില് തഭാടഴയഭാടണങ്കനില്
ഒരു അറനഡനസുലാം 8,000-നുലാം 10,000-നുലാം ഇടയനിലഭാടണങ്കനില് ഒന്നെര അറനഡനസുലാം
10,000  രൂപയസ്റ്റ്   മുകേളനിലഭാടണങ്കനില് രണസ്റ്റ്  അറനഡനസുലാം ലഭനിക്കുലാം.  ഒകര  റൂടനില്
രഭാവനിടല  കജഭാലനിടചേയ്യുന്നെ  കേണകര്ക്കുലാം  ടടഡ്രെെവര്ക്കുലാം  10,000-നു  മുകേളനില്
വരുമഭാനമുളതുടകേഭാണസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  ഡഡ്യൂടനി  ലഭനിക്കുലാം.  അകത  റൂടനില്  ഉചയസ്റ്റ്  കപഭാകുന്നെ
ജതീവനക്കഭാടര സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം ആ സമയത്തസ്റ്റ് പഭാസകഞ്ചേഴസ്റ്റ് കുറവഭായനിരനിക്കുലാം,
അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  വരുമഭാനവുലാം  കുറവഭായനിരനിക്കുലാം.  അങ്ങടന  വരുകമ്പഭാള  അവര്ക്കസ്റ്റ്
ഒരു  ഡഡ്യൂടനിയഭായനിരനിക്കുലാം  ലഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  വനികവചേനമകല;  അതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  കകേഭാടതനി  കചേഭാദലലാം  ടചേയ്ത  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  അതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്
എടനങ്കനിലുലാം  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  പ്രസ്തുത  പരനിഷ്കരണത്തനിലൂടട
അധനികേലാം  കേനിടനിയ  ജതീവനക്കഭാടര  ഉപകയഭാഗനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  പുതനിയ  സര്വതീസസ്റ്റ്
നടത്തുകമ്പഭാള  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്-മണഭാര്ക്കഭാടസ്റ്റ്-ആനക്കടനി  റൂടനില്  പുതനിയ  ബസുകേള
അനുവദനിക്കുകമഭാ?  ഒരു  പ്രധഭാനടപട  കേഭാരലലാം  എനനിക്കസ്റ്റ്  കചേഭാദനിക്കഭാനുളതസ്റ്റ്,
അങ്ങയുമഭായനി  ബനടപട  ആകരഭാപണത്തനില്  അകനന്വേഷണലാം  പ്രഖലഭാപനിക്കണടമ
ന്നെഭാവശലടപടസ്റ്റ്  ഇവനിടട  മുദഭാവഭാകേലലാം  വനിളനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇഇൗ  അകനന്വേഷണടത്ത
സലാംബനനിചസ്റ്റ് ഒരു മനനി എനള നനിലയനില് അങ്ങയുടട അഭനിപ്രഭായലാം എനഭാണസ്റ്റ്?  
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മനി  .   സതീക്കര്: കചേഭാകദലഭാത്തരകവള ഇങ്ങടനയഭാകണഭാ ടടകേകേഭാരലലാം ടചേകയ്യേണതസ്റ്റ്?
...പതീസസ്റ്റ്....പതീസസ്റ്റ്...

ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി: സര്,   അധനികേലാം  ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള കേനിട്ടുടമന്നെസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ്
തടന്നെ സമ്മേതനിച.  900 വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങഭാന കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.    മണഭാര്ക്കഭാകടയസ്റ്റ്
വഭാഹനലാം കവണടമങ്കനില് എഴുതനിത്തന്നെഭാല് മതനി,  വഭാഹനലാം തരുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള
വഭാഹനലാം ഇലഭാത്തതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.  വഭാഹനവുമനില,  ടതഭാഴനിലഭാളനിയുമനില.  എന്നെഭാല്
ടതഭാഴനിലഭാളനി  ഇവനിടടത്തടന്നെ  ഉണസ്റ്റ്.   അതനിനുള  പരനിഷ്കരണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
നടത്തനിടക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഒടരഭാറ   ടതഭാഴനിലഭാളനിടയയുലാം  പനിരനിചവനിടഭാടത  എത
ടതഭാഴനിലഭാളനികേള ഇവനിടട അധനികേമുകണഭാ അതയുലാം കപര്ക്കുകവണനി ഇകപഭാള  900
വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങഭാന  കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്  (850  ബസുലാം  50  സഭാനനിയ  ബസുകേളുലാം).
മുദഭാവഭാകേലലാം  വനിളനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  വനിവരകക്കടുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  എന്നെലഭാടത  എനനിക്കസ്റ്റ്  ഒനലാം
പറയഭാനനില. 

ശതീ  .    എന  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ്:  സര്,  ഡഡ്യൂടനി പഭാകറണ് ഏകേതീകേരണലാംടകേഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്  ശമ്പളത്തനിനഭാനുപഭാതനികേമഭായ  കസവനമഭാടണന്നെസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് നല്കേനിയ
ഉത്തരത്തനില് പറയുനണസ്റ്റ്. നഭാഷണടടലസ്ഡസ്റ്റ് റൂട്ടുകേളനില് വനിദലഭാര്തനികേളനില് നനിന്നെസ്റ്റ്
അഡന്വേഭാനസഭായനി ചേഭാര്ജസ്റ്റ് വഭാങ്ങഭാറുണസ്റ്റ്.  അതനിടന്റെ അര്തലാം അതനിടന വരുമഭാനമഭായനി
നമ്മേള കേണക്കഭാക്കുന്നെനില എന്നെഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങടന വരുകമ്പഭാള ആ റൂടനില്  കേളക്ഷന
കുറയുലാം.  അതസ്റ്റ്  തതീര്ചയഭായുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ഡഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കുലാം കേണകര്മഭാര്ക്കുലാം
വനിഷമമുണഭാക്കുന്നെ കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  മടറഭാന്നെസ്റ്റ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
ഡനികപഭായനികലയസ്റ്റ്  അയച  10  ബസ്സുകേളനില് അടഞ്ചേണലാം സുല്ത്തഭാന ബകത്തരനിയനികലയസ്റ്റ്
കേടത്തനി. 5 എണലാം  മഴയുലാം ടവയനിലുകമറസ്റ്റ് അവനിടടത്ത ഡനികപഭായനില് കേനിടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  57  കേണകര്മഭാരുടടയുലാം  57  ടടഡ്രെെവര്മഭാരുടടയുലാം  ഒഴനിവുണസ്റ്റ്.  ***
അങ്ങസ്റ്റ്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ  രക്ഷടപടുത്തഭാന  ശമനിക്കുകമഭാ  എന്നെതഭാണസ്റ്റ്
എടന്റെ കചേഭാദലലാം? 

ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി: സര്, *** * 
മനി  .   സതീക്കര്: പതീസസ്റ്റ്........പതീസസ്റ്റ്......***  
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്: സര്, ***
ശതീ  .    കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി :  സര്, ***  ബഹുമഭാനടപട ടനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ്,  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ

വണനികേള ടവറുടത കേനിടക്കുന, കജഭാലനിക്കഭാരനില എന്നെസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് എഴുതനിത്തരഭാടമങ്കനില്
തതീര്ചയഭായുലാം അക്കഭാരലത്തനില് അടനിയനര നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുലാം.

മനി  .   സതീക്കര്: പതീസസ്റ്റ്.............പതീസസ്റ്റ്............ ഇടതഭാനലാം കരഖയനിലുണഭാകേനില.***

ബഹുമഭാനടപട സതീക്കറുടട നനിര്കദശപ്രകേഭാരലാം  സഭഭാകരഖകേളനില് നനിന്നെസ്റ്റ് നതീക്കലാം ടചേയ.)
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ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന: സര്, ടഭാനസ് കപഭാര്ടസ്റ്റ്  വലവസഭായത്തനിടന്റെ പ്രതനിസനനി
ടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  മനനി  പറയുകേയുണഭായനി.  അതസ്റ്റ്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെ
തനിടനക്കുറനിചള  കചേഭാദലങ്ങളുലാം  ചേര്ചകേളുമഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിടട  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
ഗവണ്ടമടന്റെടുത്ത എലഭാ നടപടനികേടളയുലാം  കകേരളത്തനിടല എലഭാകപരുലാം  അഭനിനന്ദനി
ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നമ്മുടട  ടഭാനസസ്റ്റ് കപഭാര്ടസ്റ്റ്  വലവസഭായലാം  ഇകപഭാള  നന്നെഭായനിടലങ്കനില്
ഇനനി  നന്നെഭാകുകേയനില  എടന്നെഭാരു  അവസയുണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട  സുശതീല്  ഖന്നെ
റനികപഭാര്ടനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പ്രതനിപഭാദനിക്കുകേയുണഭായനി.  എനഭാണസ്റ്റ്  സുശതീല്  ഖന്നെ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്;  സമ്പൂര്ണ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമന്റെനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  അതനിടന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ  ഇകപഭാള നടപടനികേടളടുക്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
സുശതീല്  ഖന്നെ  റനികപഭാര്ടനില്  പറയഭാനനിടയുളതഭായനി  ഞെഭാന  ഉഇൗഹനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ആ
വലവസഭായത്തനിടല മുഴുവന ടതഭാഴനിലഭാളനികേടളയുലാം വനിശന്വേഭാസത്തനിടലടുത്തുകവണലാം ഇഇൗ
വലവസഭായലാം  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന  എന്നെഭാണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  സൂചേനഭാപണനിമുടക്കസ്റ്റ്
നടത്തനിയ  എ.ടഎ.റനി.യു.സനി.  ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള  കൂടകത്തഭാടട  സലലാംമഭാറ്റുകേയുലാം
കനതഭാക്കനഭാരുടട കപരനില് കകേസസ്റ്റ് എടുക്കുകേയുമുണഭായനി.  അതസ്റ്റ് ഇഇൗ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
നയമല,  അതസ്റ്റ്  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണലാം.  ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള  വനിശന്വേഭാസത്തനിടലടുത്തു
ടകേഭാണസ്റ്റ്   ടഭാനസസ്റ്റ് കപഭാര്ടസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന  ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്
തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി: സര്, ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള മഭാറനി എനളതസ്റ്റ് ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.
അവടര അകങ്ങഭാട്ടുമനികങ്ങഭാട്ടുലാം reinstate ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. ജയനിലനില് കപഭായവര്ക്കസ്റ്റ് ജഭാമലലാം
കവണ,  ഞെങ്ങള  ഇവനിടട  കേനിടകന്നെഭാളഭാലാം  എനപറഞ്ഞസ്റ്റ്  പ്രശ്നമുണഭാക്കനിയതു
ടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  സടസന്റെസ്റ്റ്  ടചേയസ്റ്റ് തതസ്റ്റ്.  ആ  പ്രശ്നലാം  രണമൂന  ദനിവസത്തനിനകേലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  സുശതീല്  ഖന്നെ  റനികപഭാര്ടനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  കചേഭാദനിച.
അതനിടന്റെ  പൂര്ണരൂപത്തനിലുള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭനിചനിടനില; പ്രനിലനിമനിനറനി റനികപഭാര്ടഭാണസ്റ്റ്
ലഭനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  പടക്ഷ വളടര എഫകതീവഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാളത്തടന്നെ   78 ശതമഭാനലാം
ആയനിരുന്നെ  ഫതീറസ്റ്റ്  യൂടനിടടലകസഷന   87  ശതമഭാനമഭായനി  ഉയര്ന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
പരതീക്ഷണമകല ; എലഭാകപരുലാംകൂടനി സഹകേരനിചഭാല് തതീര്ചയഭായുലാം ഞെഭാന മുഖലമനനിക്കസ്റ്റ്
ഉറപ്പുടകേഭാടുത്തതുകപഭാടല  അടുത്ത  വര്ഷലാം  ഇഇൗ  സമയത്തസ്റ്റ്  ടടകേ  നതീടഭാടത,
ആരുടടയുലാം  കേഭാശസ്റ്റ്  കേടലാം  വഭാങ്ങഭാടത  ഇഇൗ  പ്രസഭാനവുമഭായനി  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേഭാന
കേഴനിയുടമനള  ഉറച  വനിശന്വേഭാസമഭാണസ്റ്റ്  എനനിക്കുളതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  ടതഭാഴനിലഭാളനികേള
സഹകേരനിക്കണലാം.

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):  സര്, ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല
പണനിമുടക്കനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറയുകേയുണഭായനി.   ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഒരു പ്രകതലകേ
പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകേയഭാടണന്നെസ്റ്റ്  എലഭാകപര്ക്കുലാം  അറനിയഭാലാം.  അവനിടടയുള
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ടതഭാഴനിലഭാളനി  യൂണനിയനുകേള  നല  സഹകേരണലാം  നല്കുനണസ്റ്റ്.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
വലതലഭാസമനിലഭാടത  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുടട  പുനരുദഭാരണത്തനിനസ്റ്റ്  സഹഭായനിക്കുന്നെ
നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ്  അവര് സന്വേതീകേരനിചവരുന്നെതസ്റ്റ്.  അത്തരടമഭാരു ഘടത്തനില് സഭാധഭാരണ
യഭായനി ടതഭാഴനിലഭാളനി പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങള ഉണഭാക്കുന്നെ രതീതനിയനിലുളള പണനിമുടക്കുലാം മറ്റുമുളള
കേഭാരലങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പ്രധഭാനടപട  സലാംഘടനകേടളലഭാലാം  പ്രകതലകേലാം
ശദനിക്കണടമന്നെ ഒരു  അഭലര്തന ഇഇൗ ഘടത്തനില് നടത്തുന.  

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  (  ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചേന്നെനിത്തല  ):  സര്,   അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്
പരമഭാവധനി ശരനിയഭാണസ്റ്റ്. പ്രതനിപക്ഷത്തുള യൂണനിയനുകേളുലാം വളടര ആതഭാര്തമഭായനി
സഹകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  പടക്ഷ  എ.ടഎ.റനി.യു.സനി.-ടക്കതനിരഭായനി  നടത്തനിയ  നടപടനി
വളടരയധനികേലാം  ടതറനിദഭാരണഭാജനകേമഭായ  ഒരു  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാടണന്നെഭാണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ്  കതഭാനന്നെതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  അവര്  ടസക്രകടറനിയറനിനുമുമ്പനില്  സമരലാം
ടചേയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ആ സമരലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാനുള നടപടനി  അങ്ങസ്റ്റ്  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;
അകതഭാടടഭാപലാംതടന്നെ  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  ശമ്പളലാം  കേനിട്ടുന്നെനില,  ടപനഷനുലാം
കേനിട്ടുന്നെനില.  എ.ടഎ.റനി.യു.സനി.ടയ ടസക്രകടറനിയറസ്റ്റ്  പടനിക്കല് ഒരു സമരത്തനികലയസ്റ്റ്
നയനിച  സഭാഹചേരലലാം സര്ക്കഭാര് ഇടടപടസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കഭാമഭായനിരുന്നെനികല?

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ്:  സര്,  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ലഭാഭത്തനിലഭാകേണ
ടമന്നെതസ്റ്റ് നമ്മുടടടയലഭാലാം സന്വേപ്നമഭാണസ്റ്റ്.  എലഭാവരുലാം ഇവനിടട  യൂണനിയടന്റെ കേഭാരലങ്ങടളഭാടക്ക
പറഞ.  ഏതസ്റ്റ് യൂണനിയനഭായഭാലുലാം ചേനില കേഭാരലങ്ങളനിലുള ഇവരുടട അനഭാവശലമഭായ
ഇടടപടലുകേളഭാണസ്റ്റ്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ  പനികന്നെഭാട്ടുനയനിക്കുന്നെടതന്നെഭാണസ്റ്റ്  ഞെഭാന
വനിശന്വേസനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  കശഭാചേനതീയഭാവസയനിലഭായ  ആലുവ  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസസ്റ്റ്  സഭാന്റെനിടന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനുകവണനി  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷടത്ത  എലാം.എല്.എ.
അസറസ്റ്റ്  ഫണനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ഞെഭാന  5  കകേഭാടനി  രൂപ ടകേഭാടുത്തു.   തുകേ ടകേഭാടുത്തസ്റ്റ് ഒരു
വര്ഷമഭായനിട്ടുലാം  അതസ്റ്റ്  പഭാസ്സെഭാക്കനിടയടുക്കഭാകനഭാ  അതനിനുകവണനിയുള  നടപടനി
ടയടുക്കഭാകനഭാ തനിരുവനനപുരലാം ഓഫതീസനിടല ബനടപട ആളുകേള തയ്യേഭാറഭായനില.
അവനിടടത്ത  എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  വര്ഷലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  ടചേയ്യേഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്ത ഈ വര്ക്കസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട മനനിയുടട  സഭാന്നെനിദലത്തനില് കയഭാഗലാം
വനിളനിചകചേര്ത്തസ്റ്റ്  പനി.ഡബബ.ഡനി.-ക്കസ്റ്റ്  ഡകേമഭാറുന്നെ  സഭാഹചേരലമഭാണുണഭായതസ്റ്റ്.
ഇങ്ങടനയുള ഉകദലഭാഗസനഭാടര  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്  വചടകേഭാണനിരുന്നെഭാല്
നമ്മുടട സന്വേപ്നലാം ഒരു കേഭാരണവശഭാലുലാം സഫലമഭാകേഭാന കപഭാകുന്നെനില.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനടപട  മനനി  ഇടടപടസ്റ്റ്  ഇങ്ങടനയുള  ഉകദലഭാഗസര്ടക്കതനിടര  കേര്ശന
നടപടനിടയടുത്തസ്റ്റ്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന  ശമനിക്കുകമഭാ?
ഇവനിടട കനരടത്ത പറഞ്ഞതുകപഭാടല....... (ബഹളലാം)........
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മനി  .    സതീക്കര്:  പതീസസ്റ്റ്....പതീസസ്റ്റ്.....  മതനിയഭാക്കൂ....  അങ്ങസ്റ്റ്  കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിച
കേഴനിഞ.   കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിക്കുന്നെവടരലഭാലാം  ഇങ്ങടനയുള  രതീതനി  സന്വേതീകേരനിചഭാല്
എങ്ങടനയഭാണനിതസ്റ്റ്  നടത്തനിടക്കഭാണകപഭാകേഭാന  സഭാധനിക്കുകേ?  എലഭാവരുലാം  ഇങ്ങടനടയഭാരു
നനിലപഭാടസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചഭാല് എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്? 

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ്:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചേസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  നനിങ്ങള
പ്രതനിപക്ഷത്തനിരുന്നെകപഭാള,  ഇവനിടട  സരനിത  വനിഷയമുണഭായകപഭാള  സരനിതയുടട
കപരുപറഞ്ഞസ്റ്റ്  കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിച  ആളുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇന്നെസ്റ്റ്  ഇതനിടന  വനിമര്ശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
നനിങ്ങള മൂനകപരുലാം അനണഭായനിരുന്നെനില.  ......(ഡമക്കസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്).... ....(ബഹളലാം)........

മനി  .   സതീക്കര് : പതീസസ്റ്റ്....പതീസസ്റ്റ്... മനനി മറുപടനി പറയൂ. .......(ബഹളലാം)........ ഒരു
മണനിക്കൂര്  കചേഭാകദലഭാത്തര  കവളയനില്  പരമഭാവധനി  കചേഭാദലവുലാം  ഉപകചേഭാദലവുലാം
കചേഭാദനിക്കഭാനുള  അവസരടമഭാരുക്കണലാം.   .......(ബഹളലാം)........  അകദഹലാം  കചേഭാദലലാം
കചേഭാദനിച കേഴനിഞ. നനിങ്ങള ഇരനിക്കൂ.  

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  സര്,  കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കുന്നെ സമയത്തസ്റ്റ്  ഇങ്ങടന
ഡമക്കസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ് ടചേയ്യുന്നെ രതീതനി ഒരനിക്കല്കപഭാലുലാം ഉണഭായനിടനില.  .......(ബഹളലാം).......

മനി  .   സതീക്കര് :  അകദഹലാം കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിച കേഴനിഞ്ഞകലഭാ.  .......(ബഹളലാം).......
ഇടതഭാനലാം ശരനിയല.  പതീസസ്റ്റ്...പതീസസ്റ്റ്....ഇരനിക്കൂ.  .....(ബഹളലാം).... അകദഹലാം കചേഭാദലലാം
കചേഭാദനിച  കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  കചേഭാദലവുമഭായനി  ബനമനിലഭാത്ത  പ്രസലാംഗലാം  നടത്തനിയതു
ടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഡമക്കസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ടചേയ്തതസ്റ്റ്.  .....(ബഹളലാം)....  സഭഭാനടത്തനിപനില്
ടചേയറനിടന്റെ  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാനുള  സഭാമഭാനല  മരലഭാദയുണസ്റ്റ്.  പതീസസ്റ്റ്...
പതീസസ്റ്റ്....ഇടതഭാനലാം  ശരനിയല.   .....(ബഹളലാം)...  അങ്ങസ്റ്റ്  ഉത്തരലാം  പറയൂ.   .....
(ബഹളലാം)...ചേടലലാംഘനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കനഭാക്കുകുത്തനിയഭായനി ടചേയര് ഇരനിക്കണടമന്നെഭാകണഭാ? 

ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ്:  സര്,  അപ്പുറത്തുനനിനലാം കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കുകമ്പഭാള
ഇങ്ങടന ടചേയ്യേഭാറുകണഭാ? 

മനി  .    സതീക്കര്:  അപ്പുറത്തുനനിന്നെസ്റ്റ് കചേഭാദനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  ടചേയര് പറയഭാറുണസ്റ്റ്.   .....
(ബഹളലാം)...

ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്: സര്, ഇതുവടര അങ്ങടന ടചേയ്തനിടനില. 

മനി  .    സതീക്കര്:  കേഴനിഞ്ഞ  ഏതഭാനുലാം  ദനിവസമഭായനി  ഞെഭാന  പറഞ
ടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  (  ശതീ  .   രകമശസ്റ്റ് ടചേന്നെനിത്തല  ): സര്, സഭാധഭാരണഗതനിയനില്
ഒരു  അലാംഗലാം  കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള  ഒരനിക്കലുലാം  ഡമക്കസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
ടചേയ്യേഭാറനില.  .....(ബഹളലാം)... 
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മനി  .   സതീക്കര്: അകദഹലാം കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിചകേഴനിഞ്ഞനിരുന.  

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചേന്നെനിത്തല :  സര്,  അതസ്റ്റ്  ശരനിയഭായ നടപടനിയല.   കചേഭാദലലാം
കചേഭാദനിക്കുകേ എനളതസ്റ്റ്  ടമമ്പറുടട  അവകേഭാശമഭാണസ്റ്റ്.   ആ അവകേഭാശടത്ത അങ്ങസ്റ്റ്
ദയവഭായനി ഹനനിക്കരുതസ്റ്റ്.  

മനി  .    സതീക്കര്:  ടചേയര് ബഹുമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന ഓര്മ്മേടപടുത്തുന്നെതസ്റ്റ്,
ഈ  കഫഭാറനില്  നഭാകലഭാ  അകഞ്ചേഭാ  കചേഭാദലങ്ങടളങ്കനിലുലാം  ഒരു  ദനിവസലാം  വരകണ;
എലഭാവരുടടയുലാം  ഉപകചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അവസരലാം ടകേഭാടുക്കകണ?  ഉപകചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ഡകേ ഉയര്ത്തനി എഴുകന്നെറസ്റ്റ് നനില്ക്കുന്നെ ഇരുപക്ഷടത്തയുലാം അലാംഗങ്ങള ദതീര്ഘമഭായനി
പ്രസലാംഗനിക്കഭാന  തുടങ്ങനിയഭാല്  അതസ്റ്റ്  എങ്ങടന  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം?
പ്രസഭാവനകേളുലാം  വലഭാകജഭാക്തനികേളുലാം  ആകരഭാപണങ്ങളുലാം  ഉന്നെയനിക്കഭാനുള  ഒരവസരമഭായനി
ഇതസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴനിയുകമഭാ?   ദയവഭായനി  സഹകേരനിക്കണലാം.   ബതീഫഭായനി
കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിക്കുകേ,   ഉത്തരലാം  പറയുകേ.   അകപഭാള  എലഭാവര്ക്കുലാം  അവസരലാം
ലഭനിക്കുലാം.  ടചേയര് എലഭാവകരഭാടുലാം പറയുനണസ്റ്റ്.  ആര്ക്കുലാം പ്രകതലകേ അനുവഭാദമനില.
പതീസസ്റ്റ്.....പതീസസ്റ്റ്.....

ശതീ  .    കതഭാമസസ്റ്റ്  ചേഭാണനി:  സര്,  ഇവനിടട  ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്
ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.   എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനില്  ചേനില  തകേരഭാറുകേളുണഭായനിരുന്നെതസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കഭാനുള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിച  കേഴനിഞ  എനമഭാതമല  അവടര
നനിയനനിക്കുന്നെ  ഇ.ഡനി.  സനിസടമഭാടക്ക  എടുത്തുകേളഞ്ഞസ്റ്റ്  ജനറല്  മഭാകനജര്,
അസനിസന്റെസ്റ്റ് ജനറല് മഭാകനജര് തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ് അഡന്വേര്ഡടസ് ടമനലാം നടത്തനി
വളടര  സമര്തനഭാരഭായ  എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  ബനിരുദമുളവടരടയലഭാലാം  നനിയമനിക്കഭാനുള
നടപടനി  ഈ  മഭാസലാം  30-ാം  തതീയതനിക്കുമുമ്പുണഭാകുലാം.  അതനിനുകശഷലാം   ടമമ്പര്
ഉന്നെയനിച   പ്രശ്നത്തനിനസ്റ്റ്  അടനിയനര  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീര്ചയഭായുലാം
ഞെഭാനതടന്നെ മുനകേടയ്യേടുക്കഭാലാം.  

ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി  : സര്,  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നെതനിനു
കവണനി  ടതഭാളഭായനിരകത്തഭാളലാം  പുതനിയ  ബസുകേള  ഇറക്കുനടവനപറയുന്നെതസ്റ്റ്
ഏറവുലാം  സകനഭാഷകേരമഭായ  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  പുതനിയ  ബസുകേള  ഇറക്കുന്നെകതഭാടടഭാപലാം
ജതീവനക്കഭാരുടട കേഭാരലലാംകൂടനി ഗഇൗരവമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കണലാം. ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി. സനി.-യുടട
നനിലവനിലുള  പല  ഡനികപഭാകേളനിലുലാം  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാരനില.
എ.ടനി.ഒ.മഭാരുലാം  ഡനി.ടനി.ഒ.മഭാരുമനില.   മതനിയഭായ  കയഭാഗലതയുള  ആളുകേളുണഭായനിട്ടുലാം
ഇവടര നനിയമനിക്കുന്നെനില.  നനിയമനിക്കടപകടണ യൂണനിറസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാടര നനിയമനിക്കണടമന്നെസ്റ്റ്
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഡയറകകഴസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പടക്ഷ ആ തതീരുമഭാനലാം നഭാളനിതുവടര നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില. അതസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാത്തതസ്റ്റ്
എന്തുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്;  എ.ടനി.ഒ.-മഭാടരയുലാം ഡനി.ടനി.ഒ.-മഭാടരയുലാം നനിയമനിക്കുന്നെ കേഭാരലത്തനില്
ശദടചേലുത്തുകമഭാ?  



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 11

ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി: സര്, കകേരളത്തനില് 14 ജനിലകേളഭാണുളതസ്റ്റ്.  14 ജനിലഭാ
ആസഭാനത്തസ്റ്റ്  14  ഡനി.ടനി.ഒ.-മഭാര് മതനി.  ഇകപഭാള  56  കപരുണസ്റ്റ്.  ഒരു എ.ടനി.ഒ.-ക്കസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുന്നെതനിടന്റെ  രണസ്റ്റ്  ഇരടനി  ശമ്പളമഭാണസ്റ്റ്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇടതലഭാലാം
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  അതനിനഭാവശലമഭായ  അകറഞ്ചേസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്  നടത്തനിടക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞതനില് ചേനില വഭാസവങ്ങളുണസ്റ്റ്.  അടതലഭാലാം ഉടനതടന്നെ പരനിഹരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില്:  സര്,  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ഒരു കജഭാലനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
സഭാധഭാരണ  കഫഭാകളഭാഅപസ്റ്റ്  കവണനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
ഡനികപഭാ  ഇടനിഞടപഭാളനിഞവതീഴഭാറഭാടയന്നെസ്റ്റ്  നനിരനരലാം  വഭാര്ത്തകേള  വന്നെതനിടന്റെ
ഫലമഭായനി  അപകേടലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  അതസ്റ്റ്  അവനിടടനനിന്നെസ്റ്റ്  മഭാറഭാന
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ആദലടത്ത ടകേടനിടലാം ടപഭാളനിചമഭാറ്റുകേയുലാം ടചേയ.  പുതനിയ ടകേടനിടലാം
പണനിയഭാന  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഫണസ്റ്റ്  തനികേയഭാത്തതുടകേഭാണസ്റ്റ്  എലാം.എല്.എ.
അസറസ്റ്റ്  ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ്  ഫണലാം  അനുവദനിച.   അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  സഭാങ്ഷനുലാം
ടടകനിക്കല് സഭാങ്ഷനുലാം ലഭനിച, തറക്കല്ലുമനിട്ടു.  എലഭാ നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുലാം
ഇതുവടര  ആ  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാനകപഭാലുലാം  കേഴനിയുന്നെനിടലനള  ഏറവുലാം
കഖദകേരമഭായ  സഭാഹചേരലമഭാണുളതസ്റ്റ്.  മഴയുലാം  ടവയനിലുടമഭാടക്ക  യഭാതക്കഭാര്
കനരനിടുനണസ്റ്റ്.  ജനപ്രതനിനനിധനികേടളന്നെ നനിലയനില് അതനിടന്റെ പഴനി മുഴുവന ഞെങ്ങള
കകേളക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇതുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ സഭയനില്  ഒരു സബ്മനിഷന
ഉന്നെയനിചതനിനസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  മറുപടനി  തന.  L1  മഭാറനി  L2  ടകേഭാടുക്കഭാനഭായനി  ധനകേഭാരല
വകുപനികലയസ്റ്റ് അയചനിട്ടുടണന്നെഭാണസ്റ്റ് ഇപ്രഭാവശലടത്ത സബ്മനിഷനനിലുലാം പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
ഇതനിടന്റെ വര്ക്കസ്റ്റ് എന്നെഭാണസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുകേ? ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ് അവനിടടത്ത
ജനങ്ങകളഭാ  ജനപ്രതനിനനിധനികേകളഭാ  ഒരു  ടതറ്റുലാം  ടചേയ്തനിടനില.  ഒരു  ടസഭാഡസറനി
ഓഫതീസനിടന്റെ കപരുപറഞ്ഞസ്റ്റ് കുടറക്കഭാലലാം  പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തഭാന അനുവദനിചനില.
കസഭാണനിടന്റെ കേഭാരലലാം പറഞ്ഞസ്റ്റ് കുടറക്കഭാലലാം വര്ക്കസ്റ്റ് മുടങ്ങനിക്കനിടന. ഞെങ്ങള ഇടടപടസ്റ്റ്
അടതഭാടക്ക ശരനിയഭാക്കനി.  ഇകപഭാള ഒരു തടസ്സെവുമനില.  പകക്ഷ അതസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാറഭായകപഭാള
ഈ  കററനിനസ്റ്റ്  ടചേയ്യേഭാന  കേഴനിയനിടലനപറഞ്ഞസ്റ്റ്  കേരഭാറുകേഭാരന  പനിനഭാറനി.  അടുത്ത
കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ് ടകേഭാടുക്കഭാന  ഡയറകര് കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനടമടുത്തു.  ആ തതീരുമഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേത്തയച എനള മറുപടനി  കേഴനിഞ്ഞ സഭയനിലുലാം
ഈ  സഭയനിലുലാം  ഞെങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭനിച.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലത്തുലാം  ഞെഭാന
ശമനിചതഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള ഇതുവടര എത്തനിച.  ഈ വര്ക്കസ്റ്റ് എന്നെകത്തയസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയുലാം; ജനങ്ങള ടവയനിലുലാം മഴയുലാം ടകേഭാള്ളുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് അവസഭാനനിപനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം?  

ശതീ  .    കതഭാമസസ്റ്റ്  ചേഭാണനി:  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം  അതനിനസ്റ്റ്  അടനിയനരമഭായനി
നടപടനിയുണഭാകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   L1  കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  L2-നസ്റ്റ്  ടകേഭാടുക്കണടമങ്കനിലുലാം  ധനകേഭാരല
വകുപനിടന്റെ കനിയറനസസ്റ്റ് കവണടമനളതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അതനിനഭായനി  അയചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
അങ്ങസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരലലാം  എടന്റെ  ശദയനില്ടപടുത്തനിയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.  അടനിയനരമഭായനി
അതനിനസ്റ്റ് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.  അതനിനസ്റ്റ്  ശമനിക്കഭാടമന്നെസ്റ്റ് ഉറപസ്റ്റ് നല്കുന.



12       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 21, 2017

ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം വനനിതഭാ സന്വേഭാശയസലാംഘങ്ങടള ഏല്പനിക്കല്

2 (*272) ശതീ  .   ടകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ടകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമതീണകറഭാഡസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണലാം,  അറകുറപണനി  എന്നെനിവ  വനനിതഭാ
സന്വേഭാശയ  സലാംഘങ്ങടള  ഏല്പനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നനിര്കദശലാം
ഏതസ്റ്റ്  രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദശനിക്കുന്നെടതനലാം  ഈ
വനിഷയത്തനില്  എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം  മുകന്നെഭാട്ടുടകേഭാണകപഭാകേഭാന  തഭാല്പരല
ടപടുന്നെടതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  പടത്തഭാമ്പതസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങള  പ്രകതലകേ  നയലാം
രൂപതീകേരനിചതഭായ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ ?

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ): സര്, 

(എ)  ഈ വനിഷയലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ നനിര്കദശങ്ങടളഭാനലാം
തടന്നെ ലഭനിചനിടനില.  എന്നെഭാല് ഉത്തരഭാഖണ്ഡസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അനഭാരഭാഷ്ട്ര ടതഭാഴനില്
സലാംഘടനയുടട  കമല്കനഭാടത്തനില്  PMGSY  കറഭാഡുകേളുടട  പഭാര്ശന്വേഭഭാഗങ്ങളനിടല
അറകുറപണനികേള  വനനിതഭാ  സന്വേഭാശയ  സലാംഘങ്ങടള  ഏല്പനിചനിട്ടുളതുകപഭാടല
കകേരളത്തനിലുലാം ആ രതീതനി അവലലാംബനിക്കുന്നെതനിനുള സഭാദലത പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ബനി)  ഇല.  എന്നെഭാല്  കകേരളത്തനില്  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുടട  അറകുറപണനി
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ നയലാം രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  28-12-2016-ടല ജനി.ഒ.  (എലാംഎസസ്റ്റ്.  )
197/2016/ത.സന്വേ.ഭ.വ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര്:  സര്,  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
പനി.ഡബബ.ഡനി.  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുളകപഭാള  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിടന്റെ  ചുമതല   സന്വേഭാശയ  സലാംഘങ്ങടള,  പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ്  വനനിതഭാ
സന്വേഭാശയ  സലാംഘങ്ങടള  ഏല്പനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  കറഭാഡനിടന്റെ  നനിലവഭാരലാം  കുറയുന്നെതനിനുലാം
നന്നെഭായനി പണനിതനിടലങ്കനില്  ചേതീത്തകപരുകൂടനി അവര്ക്കുണഭാകേഭാനുമുള സഭാദലതയുണസ്റ്റ്.
വനലാം  വകുപനില്  ടറയ്ഞ്ചേസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാടര  നനിയമനിക്കുകമ്പഭാള  ടകേടനിടവുലാം  കറഭാഡുലാം
പണനിയഭാനഭായനി  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ഒരു  ദനിവസടത്ത  പരനിശതീലനലാം  ടകേഭാടുക്കഭാറുണസ്റ്റ്.
ഒരു  ദനിവസടത്ത  പരനിശതീലനലാംടകേഭാടണഭാനലാം  ഇതസ്റ്റ്  ടചേയ്യേഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില.
അതുടകേഭാണസ്റ്റ് നല ടടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് നല്കേനിയകശഷലാം ഇത്തരലാം സന്വേഭാശയ സലാംഘങ്ങടള
പ്രസസ്തുത പണനി ഏല്പനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പദതനിയുകണഭാ?
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കഡഭാ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  PMGSY  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേനിക്കടപടുന്നെ

കറഭാഡുകേളക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  തടന്നെയഭാണസ്റ്റ്  5  വര്ഷലാം  ടമയനിന്റെനനസസ്റ്റ്  നടകത്തണതസ്റ്റ്.

5  വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം  അതനിടന്റെ  പഭാര്ശന്വേഭഭാഗങ്ങള  നന്നെഭാക്കുന്നെതുളടപടടയുള

കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ് വനനിതഭാ സന്വേഭാശയ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് നല്കുന്നെതസ്റ്റ്. നമ്മുടട സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്

ഇകപഭാളത്തടന്നെ  കുടുലാംബശതീ  അറുപത്തനിരകണഭാളലാം  കലബര്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന

ടസഭാഡസറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനില് 46 എണലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണസ്റ്റ്.

അവര്ക്കസ്റ്റ് 52,87,186 രൂപയുടട പ്രവൃത്തനികേള ഇതനിനകേലാം അവഭാര്ഡസ്റ്റ് ടചേയകേഴനിഞ.

കുടുലാംബശതീയുടട ഇത്തരലാം കേണ്സ്ട്രേക്ഷന ടസഭാഡസറനികേടള ടഡവലപസ്റ്റ് ടചേയ്യേഭാനഭാണസ്റ്റ്

ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്  ഉകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലകേളനിടല  ദഭാരനിദല  നനിര്മ്മേഭാര്ജന

ത്തനിടന്റെയുലാംകൂടനി  ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്  PMGSY  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   തതീര്ചയഭായുലാം  അതസ്റ്റ്

നമ്മുടട നഭാടനിടല സതീകേളക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകേ എനളതഭാണസ്റ്റ് ഇതനിലൂടട ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര്:  സര്,  ടതഭാഴനിലുറപ്പുകേഭാര്ക്കുലാം ഈ പരനിശതീലനലാം

നല്കേഭാലാം.  അവരുലാം  കറഭാഡനിടന്റെ  പഭാര്ശന്വേഭഭാഗങ്ങള  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിലുലാംമറ്റുലാം

മനിടുക്കരഭാണസ്റ്റ്.   PMGSY  മഭാതമല,  ഒരു കേനികലഭാമതീറര് മുതല് ഒന്നെര കേനികലഭാമതീറര്

വടര ഡദര്ഘലമുള പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് കറഭാഡുകേളുമുണസ്റ്റ്.   ഡലഫസ്റ്റ് പദതനി വന്നെകതഭാടുകൂടനി

ധഭാരഭാളലാം  പണലാം  മഭാറനിവയ്കക്കണനിവരുന്നെതനിനഭാല്  പഞ്ചേഭായത്തുകേളുടട  പഭാന

ഫണനില്നനിനലാം  കറഭാഡുകേള  പണനിയഭാന  കേഴനിയഭാടത്തഭാരു  സഭാഹചേരലമുണസ്റ്റ്.   ഒരു

പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് ടമമ്പര്ക്കസ്റ്റ് തടന്റെ വഭാര്ഡനിടല കറഭാഡുകേള പൂര്ണമഭായുലാം ടഭാര് ടചേയ്യേഭാകനഭാ

പരനിഷ്കരനിക്കഭാകനഭാ ടമയനിന്റെനനസസ്റ്റ് ടചേയ്യേഭാകനഭാ കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലമുളതുടകേഭാണസ്റ്റ്

ഒരു കേനികലഭാമതീറര്,  മുക്കഭാല് കേനികലഭാമതീറര്  അടലങ്കനില്  15  ലക്ഷലാം രൂപയസ്റ്റ്  മുകേളനില്

ടഭാറനിലാംഗസ്റ്റ്  കവണനിവരുന്നെ  കറഭാഡുകേടളലഭാലാം  പനി.ഡബബ.ഡനി.-ക്കസ്റ്റ്  ഡകേമഭാറനിയഭാല്

വര്ഷഭാവര്ഷലാം അവര്ക്കസ്റ്റ് കേനിട്ടുന്നെ പണത്തനില്നനിനലാം ഇതസ്റ്റ് ടമയനിന്റെനനസസ്റ്റ് നടത്തഭാന

കേഴനിയുലാം.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  വനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂതണലാം  തകേര്ക്കുനടവന്നെ  ചേനിനയുടട

കേഭാരലമനില. കേഭാരലലാം നടക്കഭാടത വരുകമ്പഭാള ജനങ്ങള പ്രതനികഷധനിക്കുലാം. അതുടകേഭാണസ്റ്റ്

പഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കുലാം  ജനിലഭാ  പഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കുലാം  ഇതസ്റ്റ്  ടമയനിന്റെയനിന  ടചേയ്യേഭാന

കേഴനിയുന്നെനിടലന്നെ  കേഭാരലലാം  മനനിയുടട  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;   ഇത്തരത്തനില്

പനി.ഡബബ.ഡനി.-ക്കസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് ഡകേമഭാറഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

കഡഭാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലതീല് : സര്, ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേള 'ഒറത്തവണ നന്നെഭാക്കല്'
പദതനി നമ്മുടട സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആദലമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്    കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.
കതഭാമസസ്റ്റ്  ടഎസകേസ്റ്റ്  ധനകേഭാരലവകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന്നെ  സമയത്തുതടന്നെയഭാണസ്റ്റ്.
അത്തരത്തനില് ഇനനി ഏടതങ്കനിലുലാം കറഭാഡുകേള 'ഒറത്തവണ നന്നെഭാക്കല്' പദതനിയനില്
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ഉളടപടുകത്തണതുകണഭാ എന്നെതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  പനി.ഡബബ.ഡനി.  ഡനിപഭാര്ട്ടുടമനമഭായനി
ആകലഭാചേനിചസ്റ്റ്  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുടട  സഭാന്നെനിദലത്തനില്  അനനിമ തതീരുമഭാനലാം
എടുക്കഭാവുന്നെകതയുള.

ശതീ  .   ടകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി: സര്, 2016 ജനുവരനിയനില് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് പുറത്തനിറക്കനിയ
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരലാം  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  കബഭാക്കസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനില്  ഗ്രഭാമതീണ
കറഭാഡുകേളുടട  ഒരു  മഭാസര്  പഭാന  തയ്യേഭാറഭാക്കണടമനലാം  അതസ്റ്റ്  ഡനിജനിറല്
കഫഭാമനിലഭാക്കണടമനലാം ഉപഗ്രഹ സഭാങ്കതനികേവനിദലയുടട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ഓകരഭാ
കറഭാഡുലാം കകേഭാഡനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തനി സൂക്ഷനിക്കണടമനമുള നനിര്കദശലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
എടനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;  ഇനനി എടനഭാടക്കയഭാണസ്റ്റ് ടചേയ്യേഭാന
ഉകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്?  കലഭാകേബഭാങ്കസ്റ്റ്  സഹഭായകത്തഭാടട  നടപഭാക്കുന്നെ  പ്രധഭാനമനനിയുടട
ഗ്രഭാമതീണകറഭാഡസ്റ്റ്  വനികേസന പദതനി മഭാതൃകേയനില് മുഖലമനനിയുടട  ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡസ്റ്റ്
വനികേസന പദതനി പല സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇകത മഭാതൃകേയനില്
നമ്മുടട സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കലഭാകേബഭാങ്കനിടന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി മുഖലമനനി ഗ്രഭാമതീണ
കറഭാഡസ്റ്റ് വനികേസനപദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന തകദശസന്വേയലാംഭരണ വകുപസ്റ്റ് ഉകദശനിക്കുനകണഭാ?

കഡഭാ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേടള  സലാംബനനിക്കുന്നെ
വലക്തമഭായ  വനിവരലാം,  അതനിടന്റെ  ഇകപഭാഴടത്ത  അവസ  ഇടതഭാടക്ക
എങ്ങടനയഭാടണന്നെസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭായനി
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  പ്രധഭാനമനനിയുടട കപരനിലുള ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുടട പുനരുദഭാരണലാം
കപഭാടല മുഖലമനനിയുടട കപരനില് ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുടട പുനരുദഭാരണലാം എന്നെതസ്റ്റ്
നയപരമഭായ  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  നമ്മുടട  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നെ
ഫണപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ടമചടപട  പ്രവര്ത്തനമഭാണസ്റ്റ്  നടത്തനിടക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
കവകണഭാ കവണകയഭാ എന്നെതസ്റ്റ് നയപരമഭായനി തതീരുമഭാനനിക്കഭാവുന്നെകതയുള.  

ശതീ  .    സനി  .    ടകേ  .    നഭാണു:  സര്,  എടന്റെ മണ്ഡലത്തനില് ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട
ഒരു  ടസന്റെര്  സഭാപനിക്കഭാന  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  കവണമഭായനിരുന.  ഏകതഭാ  ഒരു
കകേഭാണ്ടഭാകര്  അതസ്റ്റ്  ഏടറടുത്തു.   പണനി   പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനില.   ബഹുമഭാനടപട
ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന്നെകപഭാഴഭാണസ്റ്റ്  അതുണഭായതസ്റ്റ്.
നഭാട്ടുകേഭാടരഭാടക്ക പ്രകക്ഷഭാഭത്തനിലഭായനി.  ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡഭായഭാലുലാം മകറതസ്റ്റ്  കറഭാഡഭായഭാലുലാം
ഏടറടുക്കുന്നെവര്  മരലഭാദയസ്റ്റ് കജഭാലനി എടുക്കുന്നെനില.  ഞെഭാന ഒരു സഹകേരണസലാംഘലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ പ്രകദശത്തുള ആളഭാണസ്റ്റ്.   ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ഇനഡലയസ്റ്റ്  അഭനിമഭാനമഭാകുമഭാറസ്റ്റ്  വനികദശരഭാജലങ്ങളനില്  നനിനവടര
(ഏഷലന,  ആഫനിക്കന  രഭാജലങ്ങളനില്)  ഇന്നെസ്റ്റ്   സലാംഘങ്ങള  വന്നെസ്റ്റ്   ഉഇൗരഭാളുങ്കല്
കലബര് കകേഭാണ്ടഭാകസ്റ്റ്  ടസഭാഡസറനി എങ്ങടന പ്രവര്ത്തനിക്കുനടവന്നെസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനി
ക്കുനണസ്റ്റ്.  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  ഇന്നെസ്റ്റ്  ഇനഡലയനിടല  വനകേനിട
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കുത്തകേക്കഭാകരഭാടസ്റ്റ് കകേഭാലാംപതീറസ്റ്റ് ടചേയ്യേഭാന പറ്റുന്നെ സഭാപനമഭായനി അതസ്റ്റ് വളര്ന്നെനിരനിക്കുന.
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണസ്റ്റ്  അതനിടന്റെ  ഡയറകര്മഭാര്.  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള   ഏടതങ്കനിലുടമഭാരു
കകേഭാണ്ടഭാകര് ഏടറടുത്തനിടസ്റ്റ്  പണനി കമഭാശമഭായഭാല് എലാം.എല്.എ.-യഭാണസ്റ്റ് അതനിടന്റെ
ആകക്ഷപമുണഭാകുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  വടകേര,  ടകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിടല
എലാം.എല്.എ.-മഭാരഭായ  എനനിക്കുലാം  ശതീ.  ടകേ.  ദഭാസനുലാം  മരലഭാദയസ്റ്റ്  നടക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്നെനില.  രഭാവനിടല  മുതല്  പഭാതനിരഭാവടര  കചേഭാകറഭാടസ്റ്റ്  കറഭാഡനിടന്റെ
രണഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  വഭാഹനങ്ങള നനിര്ത്തനിയനിടുന്നെതുലാം  ആകനിഡനകേള ഉണഭാകുന്നെതുലാം
പതനിവഭാണസ്റ്റ്.  ഏതസ്റ്റ്  കറഭാഡഭാടണങ്കനിലുലാം   കൃതലസമയത്തസ്റ്റ്  പണനി  തതീര്ക്കണലാം.  പണനി
ഏടറടുത്തനിടസ്റ്റ്  കൃതലസമയത്തസ്റ്റ് ടചേയതതീര്ക്കഭാത്തവര് പനിന്നെതീടസ്റ്റ്  ഈ കമഖലയനികലയസ്റ്റ്
കേടനവരഭാതനിരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കണലാം.  ബഭാക്കസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്
ടചേയ്തഭാലുലാം  തരകക്കടനില.  കകേരളത്തനില്  വളടര  നന്നെഭായനി  പ്രവര്ത്തനിചസ്റ്റ്  വനിജയനിച
സഹകേരണ  പ്രസഭാനങ്ങളുണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാലുള  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളുടണങ്കനില്
അവര്  സതലസനമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുടമങ്കനില്  വര്ക്കസ്റ്റ്   അവര്ക്കസ്റ്റ്  ടകേഭാടുക്കുകേ.
ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാളത്തടന്നെ  മുക്കഭാല്  ഭഭാഗവുലാം  ടകേഭാളയടനിചടകേഭാണകപഭാകുന്നെ
വരഭാടണങ്കനില് അവടര ഒഴനിവഭാക്കുകേ. അതഭാണസ്റ്റ് നമ്മേള പ്രധഭാനമഭായനി ശദനികക്കണതസ്റ്റ്.
സഹകേരണപ്രസഭാനങ്ങള  നലഭായമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെവയഭാണസ്റ്റ്.  പ്രഭാകദശനികേ
നനിലവഭാരത്തനിലുള സഹകേരണ പ്രസഭാനങ്ങള വന്നെഭാല് അവടയ സഹഭായനിക്കണലാം. 

കഡഭാ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  ഊരഭാളുങ്കല്  ടസഭാഡസറനി  ഒകന്നെയുള.
സമഭാനമഭായ  ടസഭാഡസറനികേള  സലാംസഭാനത്തനിടന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്
രൂപലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിചഭാല്  തതീര്ചയഭായുലാം  കകേരളടത്ത  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം
അതസ്റ്റ്  അഭനിമഭാനകേരമഭായ ഒരു കനടത്തനികലയസ്റ്റ്  നയനിക്കുലാം.  സഭാമൂഹനികേ പ്രതനിബദത
യനിലഭാത്ത  ചേനില  ആളുകേള  കറഭാഡുകേളുടട  പണനി  ഏടറടുക്കുകേയുലാം  യഥഭാസമയലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം  തകദശഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  വലനിയ  ബുദനിമുടഭാണസ്റ്റ്  വരുത്തനിടക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  അങ്ങടന
നനിരനരമഭായനി  ഇത്തരത്തനിലുള  പ്രവൃത്തനികേളനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്നെവടര  ടടനഡര്
കപ്രഭാസസനില്നനിന്നെസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ് നമുടക്കഭാരുമനിചസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന:  സര്,  നമ്മുടട  നഭാടനിടല  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള
കേഭാലവര്ഷമഭായകതഭാടുകൂടനി  ടപഭാതുടവ  തകേരഭാറനിലഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്
പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാഡുകേടളലഭാലാം  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  ടചേയ്യുന്നെതുടകേഭാണസ്റ്റ്
ഏടറക്കഭാലലാം  നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.  എടന്റെ  കചേഭാദലലാം,  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡസ്റ്റ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ടബയര്ഫൂടസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ടടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  നല്കേനി
മരഭാമത്തസ്റ്റ്  പണനി  ടചേയ്യേണടമന്നെഭാണസ്റ്റ്  ടപഭാതുടവ  ഒരു  നനിര്കദശലാം  വന്നെനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനില് എത നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്  ടബയര്ഫൂടസ്റ്റ്   എഞ്ചേനിനതീയര്മഭാടര
നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്?
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കഡഭാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലതീല് : സര്, നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  അങ്ങടന
നനിയമനിക്കഭാന കേഴനിയനില. സലാംസഭാനത്തനിടന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് ഇതനിനഭാവശലമഭായ
ക്രമതീകേരണങ്ങള വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ്: സര്, ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നെ പദതനിവനിഹനിതലാം
കമഖലഭാ  വനിഭജന  നനിബനനകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള
പശ്ചഭാത്തല  കമഖലയസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  പരനിഗണന  നല്കേഭാന  പഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്
കേഴനിയുന്നെനില.   അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഗ്രഭാമതീണകറഭാഡുകേളുടട  നവതീകേരണത്തനിനുകവണനിയുള
സമ്മേര്ദലാം എലാം.എല്.എ.മഭാരനികലയസ്റ്റ് കൂടനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ് ആസനിവനികേസന
ഫണകൂടനി അനുവദനിചവന്നെകപഭാള എലാം.എല്.എ.മഭാര്ക്കസ്റ്റ് ആറുകകേഭാടനി രൂപയുടണന്നെ
ധഭാരണയനില്  മുഴുവന  കറഭാഡുകേളുടടയുലാം  സമ്മേര്ദലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരനികലയസ്റ്റ്
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ടമമ്പര്മഭാരുടട  കജഭാലനി  നഭാട്ടുകേഭാടരക്കൂടനി  ശനിപഭാര്ശ
ടചേയ്യേനിക്കുകേ,  നനികവദനലാം  സമര്പനിക്കുകേ  എനളതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരലാം
കേടണത്തഭാന പശ്ചഭാത്തലകമഖലയനിടല  കറഭാഡസ്റ്റ്  നവതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേമഭായനി
ഒരു ഫണസ്റ്റ്  കേടണത്തനി എലഭാ പഞ്ചേഭായത്തുകേടളയുലാം  സഹഭായനിക്കഭാന ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്
മുനകേടയ്യേടുക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  കമഖലഭാ വനിഭജനലാം തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
നല്കുന്നെ പണലാം വനിവനിധ കമഖലകേളുടട അഭനിവൃദനിക്കഭായനി ടചേലവഴനിക്കണടമനള
കേഭാഴ്ചപഭാടനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.  പലകപഭാഴുലാം
ഉല്പഭാദനകമഖലയസ്റ്റ് പണലാം നതീക്കനിവയഭാത്ത  സനിതനിയുണഭായനിരുന. ആ സഭാഹചേരലലാം
തുടരുന്നെതസ്റ്റ്  നമ്മുടട  സലാംസഭാനത്തനിടന്റെ  നനിലനനില്പനിടനകപഭാലുലാം  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുടമനള  തനിരനിചറനിവനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  കമഖലഭാ  വനിഭജനലാം
കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  ധനവനിനനികയഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  പശ്ചഭാത്തല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഇകപഭാളത്തടന്നെ
തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ടമചടപട  ഫണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  ഒരു
പ്രശ്നമുളതസ്റ്റ്,  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുടട  എണലാം
വര്ദനിക്കുകേയുലാം പുതനിയ കറഭാഡുകേളുടട  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന വനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്.
അതനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  അവയുടട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ടമയനിന്റെനനസനിനുലാം
പണലാം ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴനിയുന്നെനിലഭാടയനളതസ്റ്റ് ഒരു യഭാഥഭാര്തലമഭാണസ്റ്റ്.  അക്കഭാരലലാം
ഫനിനഭാനസസ്റ്റ് ഡനിപഭാര്ട്ടുടമനമഭായനി ആകലഭാചേനിചസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി:  സര്,  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേടളക്കുറനിചസ്റ്റ്   അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനിടട
സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതനില്  ഏറവുലാം  പ്രധഭാനലാം,  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുടട
ടമയനിന്റെനനസനിനുകവണനി തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങള നല്കുന്നെ  ടമയനിന്റെനനസസ്റ്റ്
ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്  വളടര അപരലഭാപ്തമഭാണസ്റ്റ്  എന്നെതഭാണസ്റ്റ്.    ഒരു കേനികലഭാമതീററനിലധനികേലാം വരുന്നെ
കറഭാഡുകേള വണ്ഡടലാം എന്നെ നനിലയനില് ടമയനിന്റെനനസസ്റ്റ് ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് എടനങ്കനിലുലാം
പദതനി പനി.ഡബബ.ഡനി.യുമഭായനി ആകലഭാചേനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  അത്തരത്തനിലുള  ഒരു  അഭനിപ്രഭായലാം
വലഭാപകേമഭായനി  ഉയര്നവരുനണസ്റ്റ്.  സഭയുടട  ടമഭാത്തത്തനിലുള  വനികേഭാരലാംകൂടനി
പരനിഗണനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  അക്കഭാരലടത്ത സലാംബനനിചസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  കറഭാഡുകേളുടട  അറകുറപണനികേള  വനനിതഭാ
സന്വേഭാശയസലാംഘങ്ങടള  ഏല്പനിക്കുടമന്നെതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഉകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  രജനിസര്  ടചേയ്തസ്റ്റ്  അവര്ക്കഭാകണഭാ  കുടുലാംബശതീയഭാകണഭാ  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്;
നല്കുന്നെ തുകേയസ്റ്റ്  ലനിമനിറസ്റ്റ്  വചനിട്ടുകണഭാ,  വനനിതഭാ സന്വേഭാശയ സലാംഘങ്ങളുടട കപരനില്
ബനിനഭാമനികേടളടുക്കഭാനുള സഭാഹചേരലമുണഭാകുകമഭാടയന്നെസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?  ഇഇൗ
രലാംഗത്തസ്റ്റ് വലഭാപകേമഭായനി അഴനിമതനി നടനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  സതീകേളുടട കപരനില്
തടനിക്കൂടനി ഒരു സലാംഘമുണഭാക്കനി അവടര ഏല്പനിചഭാല് അതനിടന്റെ മറവനില് വലനിയ
അഴനിമതനിയുണഭാകുലാം.  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  അടലങ്കനില്ത്തടന്നെ  അഴനിമതനിയനില്
ഒന്നെഭാലാംറഭാങ്കനിലഭാണസ്റ്റ് നനിലനനില്ക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  അങ്ങടയ ഞെഭാന  കുറടപടുത്തുകേയല, ഇതസ്റ്റ്
കൂടുതല്  അഴനിമതനിയനികലയസ്റ്റ്  നതീങ്ങഭാനുള  സഭാഹചേരലമുണഭാക്കുകമഭാ,  അതനിനസ്റ്റ്
പഴുതടയ്ക്കുനകണഭാ;  കകേന്ദ്രലാം പറയുന്നെടതലഭാലാം  അതുകപഭാടല നടപനിലഭാക്കുകേടയന്നെതസ്റ്റ്
സലാംസഭാനത്തനിടന്റെ ബഭാദലതയല എന്നെ കേഭാരലലാംകൂടനി ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ് ശദനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലതീല് : സര്, മറ്റുളവര്ക്കസ്റ്റ് എടനഭാടക്ക നനിബനനകേളഭാകണഭാ,
ഏതഭാണസ്റ്റ്  ആ  നനിബനനകേള  പഭാലനിചടകേഭാണതടന്നെയഭാണസ്റ്റ്  ഈ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം വര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.  PMGSY  കറഭാഡുകേളുടട പഭാര്ശന്വേഭഭാഗങ്ങളുടട
അഞ്ചേസ്റ്റ് വര്ഷത്തനിനുകശഷമുള ടമയനിന്റെനനസസ്റ്റ് മഭാതമഭാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ ടസഭാടടസറനികേടള
ഏല്പനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഉത്തരഭാഖണ്ഡനില് അത്തരത്തനിലുള ഒരു ശമലാം നടത്തുകേയുലാം അതസ്റ്റ്
പ്രശലാംസ പനിടനിചപറ്റുകേയുലാം ടചേയ്ത പശ്ചഭാത്തലത്തനിലഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്രലാം ആ കമഭാഡല് എലഭാ
സലാംസഭാനങ്ങളുടട  മുമ്പനിലുലാം  സമര്പനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില്  കുടുലാംബശതീയുടട
കനതൃതന്വേത്തനില്  62  കലബര്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  യൂണനിറ്റുകേള  രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുളളതനില്
46 എണലാം മഭാതകമ പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായനിട്ടുള.  ഇതനിടന്റെ കപരനില് തടനിപ്പുനടക്കുന്നെ
ഒരു  സഭാഹചേരലലാം  ഒരനിക്കലുലാം  ഉണഭാകേഭാടത  കനഭാക്കുലാം.   ശതീ.  സനി.  ടകേ.  നഭാണു
സൂചേനിപനിചതുകപഭാടല  ഇഇൗ കമഖലയനില്  ടസഭാടടസറനികേളുടട   ഇടടപടലുണഭായഭാല്
അതസ്റ്റ് കുറചകൂടനി ഫലവത്തഭായനി മുകന്നെഭാട്ടുടകേഭാണകപഭാകേഭാന കേഴനിയുലാം.  വലക്തനികകേന്ദ്രതീകൃത
കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാടരമഭാതലാം  ആശയനിക്കുന്നെതുടകേഭാണസ്റ്റ്  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിടല
കറഭാഡുകേളുടട  കേണ്സ്ട്രേക്ഷനുലാം  ടമയനിന്റെനനസനിനുടമഭാടക്ക  ബുദനിമുടഭാകുനണസ്റ്റ്.
അവടര കകേഭാലാംപതീറസ്റ്റ് ടചേയ്യേഭാന ഇത്തരലാം ടസഭാടടസറനികേളകൂടനി രലാംഗത്തുവന്നെഭാല് അതസ്റ്റ്
അവരുടട  പ്രവര്ത്തനടത്ത  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  സഹഭായനിക്കുടമന്നെഭാണസ്റ്റ്
കേരുതുന്നെതസ്റ്റ്.  

421/2020.
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ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  സര്,  ഒരു സര്കവ നടത്തനിയഭാല് ഏറവുലാം കൂടുതല്
ഗ്രഭാമതീണകറഭാഡുകേള പുനരുദരനികക്കണ ആവശലകേതയുള ഒരു സന്ദര്ഭമഭാണനിടതന്നെസ്റ്റ്
മനസ്സെനിലഭാകുലാം.   നനിലവനില്   ഫണസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
ഒരു  നനിര്ബനബുദനി  തുടര്നവരുന്നെതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭായനിരനിക്കുലാം  ജനിലഭാ
പഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കുലാം കബഭാക്കസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കുലാം പുനരുദരനിക്കഭാവുന്നെ  കറഭാഡുകേളുടട
വതീതനി  8  മതീററഭായനി  നനിജടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇവനിടട  പലതവണ കചേഭാദലങ്ങള
വടന്നെങ്കനിലുലാം  അങ്ങസ്റ്റ്  അതനില്ത്തടന്നെ ഉറചനനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   അതനില്നനിനമഭാറനി
4  മതീറര്  വടരടയങ്കനിലുലാം  പരനിമനിതടപടുത്തനിയഭാല്  ജനിലഭാ  പഞ്ചേഭായത്തനിനുലാം  കബഭാക്കസ്റ്റ്
പഞ്ചേഭായത്തനിനുലാം  കുറചസ്റ്റ്  കറഭാഡുകേടളങ്കനിലുലാം  ഏടറടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
അതനിനഭാവശലമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അങ്ങസ്റ്റ്  ആരഭായുകേയുലാം  അതസ്റ്റ്  നനിര്വഹനിക്കുകേയുലാം
ടചേയ്യേണലാം.   അങ്ങടനയഭാടണങ്കനില്  കുറടചങ്കനിലുലാം  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  കേഴനിയുലാം.
അത്തരത്തനിടലഭാരു  നതീക്കലാം  അങ്ങയുടട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉണഭാകുകമഭാ  എന്നെഭാണസ്റ്റ്
അറനികയണതസ്റ്റ് ? 

കഡഭാ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ കറഭാഡുകേളുടട  വതീതനി  8  മതീറര്  കവണടമന്നെഭായനിരുന  കനരടത്തയുള
വലവസ.   പനിന്നെതീടഭാണസ്റ്റ്  എലഭാവരുടടയുലാം  അഭനിപ്രഭായടത്ത  മഭാനനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്
6  മതീററനികലയസ്റ്റ്  ചുരുക്കനിയതസ്റ്റ്.  6  മതീററനിനുലാം  തഭാകഴയസ്റ്റ്  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലുലാം
ടകേഭാണവരഭാനഭാകേനിടലന്നെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിന്റെ  ബനടപട  ഉകദലഭാഗസര്  കേണനിശമഭായനി
പറഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വളടര  ടചേറനിയ  കറഭാഡുകേള  യകഥഷ്ടലാം  നമ്മേള  ടഭാറനിട്ടുടകേഭാടുക്കുന്നെ
സഭാഹചേരലമുണഭായഭാല്പനിടന്നെ വതീതനിയുള കറഭാഡുകേള നമ്മുടട നഭാടനില് ഉണഭാകുകേയനില.
ഇകപഭാള  6  മതീറടറങ്കനിലുലാം  കവണടമനള വലവസ നനിലനനില്ക്കുന്നെതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
അതടയങ്കനിലുലാം  സലലാം  തരഭാന  ആളുകേള  തയ്യേഭാറഭാകുന്നെതസ്റ്റ്.  ആ  മഭാനസനികേഭാവസ
യനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ആളുകേടള  പനിനനിരനിപനിചഭാല്  പനിന്നെതീടസ്റ്റ്  വതീതനിയുള  ഒരു  കറഭാഡുലാം
ഉണഭാകുകേയനിടലന  മഭാതമല,  ഒരു  വഭാഹനലാം  കേടനകപഭാകുകമ്പഭാള  അപ്പുറത്തു
നനിനവരുന്നെ  മടറഭാരു  വഭാഹനത്തനിനസ്റ്റ്  കേടനകപഭാകേഭാന  കേഴനിയഭാത്തവനിധത്തനില്
നമ്മുടട  സലാംസഭാനത്തുള   കറഭാഡുകേള  മഭാറുടമന്നെഭാണസ്റ്റ്  അനുഭവത്തനില്നനിനലാം
അറനിയഭാന സഭാധനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :  സര്, ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം വനനിതഭാസന്വേഭാശയ
സലാംഘങ്ങടള  ഏല്പനിക്കുന്നെതടക്കമുള  ധഭാരഭാളലാം  കജഭാലനികേള  ഇന്നെസ്റ്റ്  നമ്മുടട
പഞ്ചേഭായത്തടക്കമുള തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുണസ്റ്റ്.  ഇവനിടട ഒരു പ്രധഭാനടപട
പ്രശ്നലാം,  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  ഉളടപടട  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ടചേകയ്യേണ  ഡസണ്  കേണക്കനിനസ്റ്റ്
പദതനികേളുളകപഭാള  കകേരളത്തനിടല  പതനിനഭാലസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിലുലാം  ജനിലഭാ  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്മഭാരനില  എന്നെഭാണസ്റ്റ്  ഞെഭാന മനസ്സെനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   പനിടന്നെ എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്
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ഇക്കഭാരലങ്ങള  നടക്കുന്നെതസ്റ്റ്?  ഡനിസ്ട്രേനികസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  എന്നെ   പദവനി
കകേരളത്തനിടല  പതനിനഭാലസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിലുലാം  ഇലഭാതഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്
മനനിയഭായനി വന്നെകപഭാള വലനിയ പ്രതതീക്ഷയഭായനിരുന. അതുടകേഭാണസ്റ്റ് ഇക്കഭാരലത്തനില്
എന്തുനടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിക്കഭാന ഉകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്?

കഡഭാ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  ഡനി.ഡനി.പനി.മഭാരുടട കുറവുമഭാതമല നമ്മുടട
സലാംസഭാനത്തുണഭായനിരുന്നെതസ്റ്റ്. 190-ഓളലാം ടസക്രടറനിമഭാരുടട  തസനികേകേള ഒഴനിഞ
കേനിടക്കുകേയഭായനിരുന.  കകേഭാടതനി  കകേസുമഭായനി  ബനടപടഭായനിരുന ഇഇൗ പദവനികേള
ഒഴനിഞകേനിടന്നെനിരുന്നെതസ്റ്റ്.  കകേഭാടതനിയനില്  ഫലപ്രദമഭായ  ഇടടപടല്  നടത്തുകേയുലാം
ടസക്രടറനിവടരയുള കപഭാസ്റ്റുകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടലങ്കനില് മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേഭാ
നഭാകേനിടലന്നെ വനിവരലാം കകേഭാടതനിടയ ധരനിപനിക്കുകേയുലാം ടചേയ്തതനിടന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
ടസക്രടറനിവടരയുള  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  ടപ്രഭാകമഭാടസ്റ്റ്  ടചേയലാം  ഏറവുലാം  കലഭാവസസ്റ്റ്
കപഭാസനികലയസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുകഖനയുലാം  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി
കേനിട്ടുകേയുണഭായനി.  ഏതഭാണസ്റ്റ്  പകത്തഭാ  പതനിനകഞ്ചേഭാ  ടസക്രടറനിമഭാരുടട  കപഭാസ്റ്റുകേളഭാ
യനിരനിക്കുലാം  ഇകപഭാള  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനിടയലഭാ  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലുലാം
ടസക്രടറനിമഭാരുടട തസനികേകേള നനികേത്തഭാന കേഴനിഞ.  പടക്ഷ ഡനി.ഡനി.പനി.-മഭാരുടട
തസനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നെതനിനഭായനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു  അനനിമവനിധനി
ടപടടന്നെസ്റ്റ്   കവണടമന്നെഭാവശലടപടസ്റ്റ്  പലതവണ കകേഭാടതനിടയ  സമതീപനിച.  പടക്ഷ,
അതനിനസ്റ്റ്  ഇതുവടര  കകേഭാടതനി  തയ്യേഭാറഭാകേഭാത്തതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഡനി.ഡനി.പനി.മഭാരുടട
ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  ടകേഭാടുത്തുടകേഭാണസ്റ്റ്  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകകേണ  സഭാഹചേരലലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
അവടര  ടപ്രഭാകമഭാടസ്റ്റ്  ടചേയ്യുകേടയനളതസ്റ്റ്  തകദശവകുപനിടന്റെതടന്നെ  ഏറവുലാം
പ്രധഭാനടപട  ഒരു  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  കേഭാരണലാം,  അവടര  ടപ്രഭാകമഭാടസ്റ്റ്  ടചേയ്തഭാല്  മഭാതകമ
നമുക്കസ്റ്റ്  കലഭാവസഭായ  എനടനി  കപഭാസനികലയസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുകഖന  നനിയമനലാം
നടത്തഭാന   കേഴനിയുകേയുള.  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  തകദശ
സഭാപനത്തനില്  ഏറവുമധനികേലാം  എനടനി  കപഭാസ്റ്റുകേളനികലയസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുകഖന
നനിയമനലാം  നടത്തഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്  എനള  വനിവരലാം  കൂടനി  ഞെഭാന  സഭടയ
അറനിയനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.    

കകേരള ടവററനിനറനി ആന്റെസ്റ്റ് അനനിമല് സയനസസ്റ്റ് യൂണനികവഴനിറനി

3 (*273) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ഡടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  കകേരള  ടവററനിനറനി  ആന്റെസ്റ്റ്  അനനിമല്  സയനസസ്റ്റ്  യൂണനികവഴനിറനിയുടട
പ്രവര് ത്തനങ്ങള  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഉകദശലലക്ഷലങ്ങളുടട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
സഫലതീകേരണലാം സഭാധലമഭാകയഭാ എന്നെസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  ഗകവഷണഫലങ്ങള  ടപഭാതുസമൂഹത്തനികലയസ്റ്റ്
പ്രകതലകേനിചലാം,  കേര്ഷകേരനികലയ്ക്കുലാം  കേനകേഭാലനി  ക്ഷതീരവനികേസന  കമഖലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെവരനികലയ്ക്കുലാം  എത്തനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എടനഭാടക്ക  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
സന്വേതീകേരനിചവരുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  മഭാനവവനിഭവകശഷനി,  കൃഷനി  സലലാം,  ഫഭാമുകേള,
മറസ്റ്റ് വനിഭവങ്ങള എന്നെനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭായനി ഉപകയഭാഗടപടുത്തനി സര്വകേലഭാശഭാലടയ
മനികേവുറ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നെടതന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  ടവററനിനറനി സയനസസ്റ്റ്,  ഡയറനി സയനസസ്റ്റ്,  പഇൗളടനി സയനസസ്റ്റ് എന്നെതീ
വനിഷയങ്ങളനില്  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ഗകവഷണലാം,  വനിജഭാനവലഭാപനലാം  എന്നെതീ
കമഖലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  പ്രവര്ത്തനലാം പ്രധഭാനമഭായുലാം  നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്.
സര്വകേലഭാശഭാല  ആകസ്റ്റ്  ചേഭാപ്റര്  II  5(i)  to  (vi)-ല്  പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്നെ
സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  ഉകദശലലക്ഷലങ്ങളുടട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  സഫലതീകേരണലാം
സഭാദലമഭാക്കുന്നെ  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള  സര്വകേലഭാശഭാല  ആവനിഷ്കരനിചനടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ആയതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  വനികേസന  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.
സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളുടട  പ്രവര്ത്തന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സര്വകേലഭാശഭാല  ഭരണസമനിതനി,  മഭാകനജസ്റ്റ് ടമന്റെസ്റ്റ്  കേഇൗണ്സനില്  എന്നെനിവയനില്
സമര്പനിചസ്റ്റ്  ചേര്ച നടത്തുകേയുലാം വഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  എലഭാ വര്ഷവുലാം
അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ടചേയവരുന.  സര്വകേലഭാശഭാല
ശഭാസജരുടട പ്രവര്ത്തന മനികേവസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനഭായനി പ്രകതലകേ കസഭാറനിലാംഗസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനവുമുണസ്റ്റ്.  അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ വനിഭഭാഗങ്ങളുടട  പ്രവര്ത്തന മനികേവസ്റ്റ്
വര്ദനിപനിക്കഭാന പ്രകതലകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.

(ബനി)1. കേര്ഷകേര്ക്കുള പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള.

2. കേര്ഷകേ ടസമനിനഭാറുകേള, പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള.

3. ടമഭാഡബല് ആപസ്റ്റ്സസ്റ്റ്.

4. കറഡനികയഭാ/ടനി.വനി. പരനിപഭാടനികേള.

5. ദനിനപത കലഖനങ്ങള.

6. ആവശലടപടുന്നെ കേര്ഷകേര്ക്കുള സഭാകങ്കതനികേ ഉപകദശലാം നല്കേല്.

7. ഫതീല് ഡസ്റ്റ് കേലഭാമ്പുകേള.
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8. ടമഭാഡബല് ആമ്പുകലററനി കനിനനിക്കുകേള.

9. ഇ-ടവറസ്റ്റ് കേഭാള ടസന്റെറുകേള.

(സനി)  സര്വകേലഭാശഭാലടയ  മനികേവുറ കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി

വരുന്നെ പദതനികേള തഭാടഴപറയുന്നെവയഭാണസ്റ്റ് :

1.  സര്വകേലഭാശഭാല  ഫഭാമുകേടള  മനികേവനിടന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നെ

ഉകദശലകത്തഭാടട വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

2.  ഫഭാലാം ടൂറനിസലാം പദതനികേള സര്വകേലഭാശഭാലയുടട തൂമ്പൂര്മുഴനി,  കകേഭാലഭാഹലകമടസ്റ്റ്,

പൂകക്കഭാടസ്റ്റ്, തനിരുവനിഴഭാലാംകുന്നെസ്റ്റ് കേലഭാമ്പസുകേളനില് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദശനിക്കുന.

3.  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  അഞ്ചേസ്റ്റ്  ലഭാബുകേളക്കസ്റ്റ്  NABL  അടക്രഡനികറഷന

ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

4.  സര്വകേലഭാശഭാലയ്ക്കുലാം  കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം  ഇനലന  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ

കേഇൗണ്സനിലനിടന്റെ അലാംഗതീകേഭാരമുണസ്റ്റ്.

5. അദലഭാപന-ഗകവഷണ-വനിജഭാനവലഭാപന കമഖലകേളനില് സര്വകേലഭാശഭാല

ഇതനികനഭാടകേലാം  എഡനിനബര്ഗസ്റ്റ്  സര്വകേലഭാശഭാല,  ടവകസണ്  ആകസ്ട്രേലനിയ

സര്വകേലഭാശഭാല,  കേഭാല്ഗറനി  സര്വകേലഭാശഭാല  എന്നെതീ  അനഭാരഭാഷ്ട്ര

സര്വകേലഭാശഭാലകേളുമഭായനി സഹകേരണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

6.  One  Health  പദതനി,  ഏരനിയ  ടസസനിഫനികേസ്റ്റ്  ധഭാതുലവണ  മനിശനിതലാം

എന്നെനിവ പ്രകതലകേലാം എടുത്തുപറകയണതുണസ്റ്റ്.

7.  തതീറപ്പുല്,  ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള പ്രനിസനിഷന ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്

ഗകവഷണ പദതനികേള നടനവരുന.

8.  ഗുണനനിലവഭാരമുള  കേനകുടനികേടള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  പദതനികേള

എലഭാ ഫഭാമുകേളനിലുലാം ആരലാംഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.

 9.അടുത്തകേഭാലത്തസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച  ഫതീഡസ്റ്റ് മനില്  ഗുണനനിലവഭാരമുള

കേഭാലനിത്തതീറ  കുറഞ്ഞ  വനിലയസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം,  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  നല്കുവഭാന

സഹഭായനിക്കുലാം.

10. ഡജവകൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ പഞ്ചേഗവലലാം തുടങ്ങനിയ ഉല്പന്നെങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്

വനിതരണലാം ടചേയവരുന.
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11. സര്വകേലഭാശഭാലയുലാം സഭാര്ടസ്റ്റ്-അപസ്റ്റ് വനിപണന പദതനികേള, മൃഗസലാംരക്ഷണ-
കകേഭാഴനി  വളര്ത്തല്  പദതനികേള  ടഇൗണുകേളനിലുലാം  നടപഭാക്കുന്നെതനിനുള  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലകേള, കകേഭാഴനി കവസനില്നനിന്നെസ്റ്റ് ബകയഭാ ഡതീസല് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ പദതനി എന്നെനിവ
ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

12.  വനിദൂര പഠന രതീതനിയടക്കലാം സര്വകേലഭാശഭാല സലാംവനിധഭാനലാം ടചേയ്തനിരനിക്കുന്നെ
ഡവവനിദലമഭാര്ന്നെ  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം,
യുവതതീയുവഭാക്കളക്കുലാം കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ഏടറ പ്രകയഭാജനലാം ടചേയ്യുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ഡടസണ് മഭാസര് :   സര്,  മൃഗസലാംരക്ഷണ -ക്ഷതീരകമഖലയനില്
നവതീനങ്ങളഭായ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള  ദനിനലാംപ്രതനി  കേടനവരുനണസ്റ്റ്.   ഇതനിടന്റെ
ഫലമഭായനി  ഈ  കമഖലയനില്  പുത്തനുണര്വ്വുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം  സഭാകങ്കതനികേ
ഡവദഗലവുലാം  പുതനിയ  ഗകവഷണ  ഫലങ്ങളുലാം  സഭാധഭാരണ  കേര്ഷകേരനികലയസ്റ്റ്
എത്തനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അതനിലൂടട  ടതഭാഴനിലവസരങ്ങള  വനിപുലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാംകവണനി
യൂണനികവഴനിറനി വനിഭഭാവനലാം ടചേയ്യുന്നെ പുത്തന പരനിപഭാടനികേള, പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ് ഏടതലഭാലാം
കകേഭാഴ്സുകേളഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള നനിലവനിലുളടതന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  സര്,  ടവററനിനറനി  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട
ഗകവഷണ  ഫലമഭായനി  ഉണഭാകുന്നെ  കേടണത്തലുകേള  കേര്ഷകേരനികലയസ്റ്റ്
എത്തനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  വനിജഭാന  വലഭാപന  സലാംരലാംഭകേതന്വേ  വനിഭഭാഗലാം  വളടര
ഫലപ്രദമഭായ  നനിരവധനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിടക്കഭാണനിരനിക്കുന.  വനിശദമഭായ
റനികപഭാര്ടഭായതുടകേഭാണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  പറയഭാന  ഉകദശനിക്കുന്നെനില.  സര്വകേലഭാശഭാല
കേടണത്തുന്നെ  വനിവരങ്ങള  കൃഷനിക്കഭാരനികലയസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന്നെതനിനുള,  പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ്
പുതനിയ തലമുറടയ ഇതനികലയസ്റ്റ് ആകേര്ഷനിക്കഭാന കേഴനിയുന്നെ വനിധത്തനിലുള നനിരവധനി
സഭാര്ടസ്റ്റ് അപസ്റ്റ് കപ്രഭാജക്ടുകേളടക്കലാം സര്വകേലഭാശഭാലയുടട സലാംരലാംഭകേതന്വേ വനിഭഭാഗത്തനിടന്റെ
കനതൃതന്വേത്തനില്  നടനടകേഭാണനിരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഗ്രഭാജുകവഷന  കകേഭാഴ്സുകേളഭായ
ബനി.വനി.എസ് സനി.,  ബനി.ടടകേസ്റ്റ്.  ഡയറനി  സയനസസ്റ്റ്,  ബനി.എസ് സനി.  പഇൗളടനി
ടപ്രഭാഡക്ഷന ആന്റെസ്റ്റ് ബനിസനിനസ്സെസ്റ്റ് മഭാകനജ് ടമന്റെസ്റ്റ്  അതുകപഭാടല പനി.ജനി. കകേഭാഴ്സുകേളഭായ
എലാം.വനി.എസ് സനി.,  എലാം.എസ് സനി.  ബകയഭാ  സഭാറനിസനികസ്റ്റ്,  കേന്വേഭാളനിറനി  സനിസലാം  ഇന
ഡയറനി ആന്റെസ്റ്റ് പഇൗളടനി, എലാം.എസ് സനി. ബകയഭാ ടകേമനിസ്ട്രേനി, കമഭാളനികേഡ്യൂളര് ബകയഭാളജനി
തുടങ്ങനിയ ഏഴസ്റ്റ് എലാം.എസ് സനി കകേഭാഴ്സുകേളുലാം എലാം.ടടകേസ്റ്റ് ഡയറനി ടടകകഭാളജനി കകേഭാഴ്സുകേളുലാം
പനി.ജനി.  ഡനികപഭാമ  ഡകമറസ്റ്റ്  സയനസസനിടന്റെയുലാം  പനി.ജനി.  ഡനികപഭാമ  മതീറസ്റ്റ്
കപ്രഭാസസനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  കടഡനിലാംഗുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  പനി.ജനി.  ഡനികപഭാമ  ഇന  വണ്
ടഹല്ത്തസ്റ്റ്,  ഡനികപഭാമ  ഇന  ലഭാബസ്റ്റ്   ടടകകഭാളജനി,  ഡനികപഭാമ  ഇന  പഇൗളടനി
ടപ്രഭാ  ഡക്ഷന,  ഡനികപഭാമ  ഇന  ഡയറനി  സയനസസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം
സര്വകേലഭാശഭാല നടത്തുനണസ്റ്റ്. 
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ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ഡടസണ് മഭാസര്  :  സര്,  ഔഷധ ഗുണകമറനിയ ആടനിനപഭാല്
കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം വനിപണനിയനില് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം കകേരള ടവററനിനറനി
ആന്റെസ്റ്റ്  അനനിമല്  സയനസസ്റ്റ്  സര്വകേലഭാശഭാല  എടനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളളടതനലാം  മലബഭാറനി  ആടുകേടള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം
വലഭാപകേമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  കഗ്രഡസ്റ്റ്-II  മനില്ക്കനിടന്റെ  വലഭാപനത്തനിനുലാം  യൂണനികവഴനിറനിയുലാം
സര്ക്കഭാരുലാം സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേടള സലാംബനനിചലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില് കുമഭാര്:  അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനില് നഭാടന പഭാല്
എന്നെ  നനിലയനില്  എ 2  കഗ്രഡസ്റ്റ്  പഭാലനിടന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം  വര്ദനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
മലബഭാറനി,  അടപഭാടനി  ബഭാക്കസ്റ്റ്  എന്നെനിവയഭാണസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിടന്റെ  തനതഭായനിട്ടുള
ആടനിനങ്ങള  എനപറയുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇവ  രണലാം  ഏറവുലാം  നല  പ്രതനികരഭാധകശഷനിയുള
ആടനിനങ്ങളഭായതുടകേഭാണസ്റ്റ്  ഇവയുടട ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി നനിരവധനി
ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇതനികനഭാടകേലാം  നടനകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കക്രഭാസസ്റ്റ്
ബതീഡനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തനി  ഉല്പഭാദനിപനിച  ആടനിനത്തനിനസ്റ്റ്  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധകശഷനി
കുറവഭാടണന്നെസ്റ്റ് കേടണത്തനിയതനിടനത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് പ്രചേരനിപനിക്കഭാന സര്വകേലഭാശഭാല
മുനകേടയ്യേടുത്തനിടനില.  അകതസമയലാം  അടപഭാടനി,  മലബഭാറനി  ബഭാക്കസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ
കകേരളത്തനിടന്റെ  തനതസ്റ്റ്  ആടനിനങ്ങടള  വലഭാപനിപനിക്കഭാനുള  പരനിപഭാടനികേള
സര്വകേലഭാശഭാല മുകന്നെഭാട്ടു വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശതീ.  മുലക്കര  രതഭാകേരനുകവണനി  (  ശതീ  .    ടകേ  .    രഭാജന  ) :  ടവററനിനറനി
സര്വകേലഭാശഭാലയുടട കനതൃതന്വേത്തനില് ഇകപഭാള നടത്തനിടക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെ  ഈ രലാംഗടത്ത
ഗുണകേരമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങടളടയലഭാലാം സര്ക്കഭാര് ടപഭാതുവനില് സഹഭായനിക്കുനണസ്റ്റ്.
പടക്ഷ കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ്,  സര്ക്കഭാര്കപഭാലുലാം  അറനിയഭാടതയഭാണസ്റ്റ്  
പല കകേഭാഴ്സുകേളുലാം കകേഭാകളജുകേളുലാം ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്. ഇതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കപഭാസ്റ്റുകേള കപഭാലുലാം
ക്രനികയറസ്റ്റ്  ടചേയ്യേഭാത്ത  സനിതനിയുണഭായനി.  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവഭായനിരുന്നെ
സഖഭാവസ്റ്റ് വനി.  എസസ്റ്റ്.  അചതഭാനന്ദടന കേഭാമ്പസനിനകേത്തസ്റ്റ് കേയറഭാടത മഭാറനിനനിര്ത്തനിയ
ധഭാര്ഷ്ടലവുലാം  ധനിക്കഭാരവുമഭാണസ്റ്റ്  അക്കഭാലടത്ത യൂണനികവഴനിറനി  കനതൃതന്വേലാം  കേഭാണനിചതസ്റ്റ്.
ഇതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായ അകനഭാമലതീസസ്റ്റ് നനിരവധനിയഭാണസ്റ്റ്.  അതുമഭാതമല കപഭാസനിലാംഗുമഭായനി
ബനടപടസ്റ്റ് വലഭാപകേമഭായ പരഭാതനികേള അക്കഭാലത്തസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന.ആര്.ഐ.
സതീറനില്  ടഡകപഭാസനിറസ്റ്റ്  വഭാങ്ങനിടയന്നെ  പരഭാതനിയുണഭായനി.  ഫഭാഡഞ്ചേസനികേള
ആരലാംഭനിചതുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  തര്ക്കങ്ങളുണസ്റ്റ്.   എടന്റെ  കചേഭാദലലാം,  കകേരളത്തനിടല
ടവററനിനറനി യൂണനികവഴനിറനിയുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ്
ഉയര്നവന്നെ  പ്രശ്നങ്ങടള  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിടല  ഗവണ്ടമന്റെനിനസ്റ്റ്
കബഭാദലമുകണഭാ;  അങ്ങസ്റ്റ്  അതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ്  സമഗ്രമഭാടയഭാരു  അകനന്വേഷണത്തനിനസ്റ്റ്
നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില് കുമഭാര് :  സര്, ഇവനിടട പറഞ്ഞതുകപഭാടല കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  നനിരവധനി  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  പുതനിയ  കകേഭാകളജുകേളുലാം
ആരലാംഭനിടചങ്കനിലുലാം  അദലഭാപകേടര  നനിയമനിക്കഭാനുള  കപഭാസസ്റ്റ്  ക്രനികയഷന
നടത്തനിയനിരുന്നെനില.  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്  പുതനിയ  കപഭാസ്റ്റുകേള  ക്രനികയറസ്റ്റ്
ടചേയടകേഭാണസ്റ്റ്  ആ  സഭാപനങ്ങടളലഭാലാം  തുടര്നടകേഭാണകപഭാകേഭാനഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്,  അലഭാടത അടചപൂടഭാനല.  കപഭാസസ്റ്റ് ക്രനികയഷന നടത്തഭാടതയഭാണസ്റ്റ്
കകേഭാഴ്സുകേള തുടങ്ങനിയടതന്നെതസ്റ്റ് നനിര്ഭഭാഗലകേരമഭാണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ് അവനിടട കചേര്ന്നെ
കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  പഠനനനിലവഭാരവുലാം  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  ലഭനിക്കഭാടത  കപഭാകുനണസ്റ്റ്.
അടതലഭാലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള  ഊര്ജനിതമഭായനി  നടനടകേഭാണനി
രനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  ബനി.വനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
അഡനിഷനുമഭായനി  ബനടപട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്  'കേതീലാം'  ലനിസനില്  നനിന്നെലഭാടത   പത്തുലക്ഷലാം
രൂപ  ടഡകപഭാസനിറസ്റ്റ് വഭാങ്ങനിടക്കഭാണസ്റ്റ് എന.ആര്.ഐ.  സതീടറന്നെ നനിലയനിലുലാം കനഭാണ്
ടഡഭാമനിഡസല്  സതീടറന്നെ  നനിലയനിലുലാം  രണസ്റ്റ്  കേഭാറഗറനിയനില്ടപടുത്തനി  അഡനിഷന
നല്കുകേയുണഭായനി.  നനിലവനിലുള  ഒരു  ചേടവുലാം  പഭാലനിക്കഭാടതയഭാണസ്റ്റ്    അഡനിഷന
നടത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ടഡകപഭാസനിറസ്റ്റ്  വഭാങ്ങഭാന  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  അനുമതനി
ഉണഭായനിരുന്നെനില.  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ അനുമതനിയനിലഭാടതയഭാണസ്റ്റ് ടഡകപഭാസനിറസ്റ്റ്  വഭാങ്ങനി
കുടനികേടള  പ്രകവശനിപനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   കനഭാണ് ടഡഭാമനിഡസല്  കേഭാറഗറനിയനില്ടപട
സതീറനികലയസ്റ്റ്  പ്രകവശനലനിസനില്  നനിനകപഭാലുമല  ടഡകപഭാസനിറസ്റ്റ്  വഭാങ്ങനി
വനിദലഭാര്തനികേടള പ്രകവശനിപനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  എനടനസസ്റ്റ് എകഭാമനികനഷന കപഭാലുലാം
എഴുതഭാത്ത  കുടനികേടളയഭാണസ്റ്റ്  അതനില്  പ്രകവശനിപനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   ഡവസസ്റ്റ്
ചേഭാനസലകറഭാടുലാം  രജനിസ്ട്രേഭാകറഭാടുലാം  അതുസലാംബനനിച റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്   ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് കേനിടനിയഭാലുടന അതുസലാംബനനിചസ്റ്റ് അകനന്വേഷണലാം നടത്തുന്നെതഭായനിരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .   ഇ  .   ടകേ  .   വനിജയന :  പുതനിയ ഇനലാം നഭാടന മുടകക്കഭാഴനി, നഭാടന ആടുകേള
എന്നെനിവയുടട  വലഭാപനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന എന്തു നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;
എടതലഭാലാം ഇനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാഴുളതസ്റ്റ്?

ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  നഭാടന കകേഭാഴനിയുമഭായനി  കക്രഭാസസ്റ്റ്  ബതീഡസ്റ്റ്
ടചേയ്ത അതുലല,  ഗ്രഭാമശതീ,  ഗ്രഭാമലകനി  എന്നെതീ മൂന്നെനിനലാം മുടകക്കഭാഴനികേള ടവററനിനറനി
സര്വകേലഭാശഭാലയുടട ഏറവുലാം വലനിയ സലാംഭഭാവനയഭാണസ്റ്റ്.  ഡനിപഭാര്ട്ടുടമന്റെസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
ഈ  മൂന്നെനിനങ്ങളുലാം  നന്നെഭായനി  പ്രചേരനിപനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇവ
സര്വകേലഭാശഭാല  പുതനിയതഭായനി  കേടണത്തനിയ  ഇനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  കൂടുതല്  മുടകക്കഭാഴനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയുന്നെ  ബതീഡുമഭായനി  ബനടപട  ഗകവഷണങ്ങള
സര്വകേലഭാശഭാല നടത്തനിടക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
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ശതീ.  എല്കദഭാ  എബഹഭാമനിനുകവണനി  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :   സര്,
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എവനിടടടയലഭാമഭാണസ്റ്റ്  പുതനിയ  കകേഭാകളജുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;  നനിലവനിലുളള  കകേഭാകളജുകേളനില്  അദലഭാപകേരുടട  കുറവസ്റ്റ്
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  തനിരുവനനപുരലാം കതഭാന്നെയല് ഡലഫസ്റ്റ് സയനസസ്റ്റ് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്
എന്നെകത്തയസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം?

ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില് കുമഭാര്  :  സര്, കനരടത്ത ആരലാംഭനിച കകേഭാകളജുകേളക്കു
പുറടമ  ഇന്നെടത്ത  സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം  ആവശലകേതയുലാം  കേണക്കനിടലടുത്തസ്റ്റ്  പുതനിയ
കപഭാസ്റ്റുകേള  ക്രനികയറസ്റ്റ്  ടചേയ്യുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  കകേഭാലഭാഹലകമടസ്റ്റ്,  കുളത്തൂപ്പുഴ  ഫുഡസ്റ്റ്
ടടകകഭാളജനി  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളകൂടനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
ടചേറചല്  എന്നെ  സലത്തുള  ഡയറനി  സയനസസ്റ്റ്  കകേഭാകളജനിനസ്റ്റ്  സന്വേനമഭായനി
ടകേടനിടമനിലഭാത്തതുടകേഭാണസ്റ്റ്  വഭാടകേടക്കടനിടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്   പ്രവര്ത്തനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
ഡയറനി  സയനസസ്റ്റ്  ഫഭാക്കല്റനികേളുടട  ഗണലമഭായ  കുറവുളതനിനഭാല്  അവനിടട
കപഭാസസ്റ്റ്  ക്രനികയഷനുകശഷമഭായനിരനിക്കുലാം  ഇതസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഗകവഷണങ്ങളക്കു
കവണനി ലകബഭാറടറനിയനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ മൃഗങ്ങടള വനികദശത്തുനനിനലാം ഇറക്കുമതനി
ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വലനിയ  ടചേലവഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരുലാം  സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലാം
വഹനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്  പരതീക്ഷണങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആവശലമഭായനി
വരുന്നെ  ലകബഭാറടറനി  ആനനിമല്സനിടന  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കതഭാന്നെയലനില്
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി.യുമഭായനി  സഹകേരനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  ഡലഫസ്റ്റ്  സയനസസ്റ്റ് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  ബകയഭാ  ടമഡനിക്കല്  റനിസര്ചസ്റ്റ്  ടസന്റെര്  എന്നെ  നനിലയനില്
അതനിടന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആറുമഭാസത്തനിനകേലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭായനിരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    സനി  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :    സര്,  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് കേഭാലനിത്തതീറയുടട  വനില
വലനിയ പ്രശ്നമഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ് ഇവനിടട സൂചേനിപനിചതുകപഭാടല വനിലകുറഞ്ഞ
കേഭാലനിത്തതീറയുടട  ഉല്പഭാദനലാം  ഒരു  വലനിയ  പദതനിയഭായനി  ഏടറടുക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില്  കുമഭാര്  :  സര്,  കേഭാലനിത്തതീറയുടട  വനിലവര്ദനവസ്റ്റ്
പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  ചുരുങ്ങനിയ  വനിലയസ്റ്റ്  ഏറവുലാം
ഗുണനനിലവഭാരമുള  നഡ്യൂടതീഷലസഭായ  കേഭാലനിത്തതീറ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുളള  ഏറവുലാം
പുതനിയ  യൂണനിറസ്റ്റ്  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  മണ്ണുത്തനിയനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനിടന്റെ  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ഒരു  മഭാസലാം  മുമ്പസ്റ്റ്  നടത്തുകേയുണഭായനി.  കേഭാലനിത്തതീറ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടട വനിലവര്ദനവഭാണസ്റ്റ്  ഏറവുലാം
പ്രധഭാനടപട  ഘടകേമഭായനി  വനടകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  അടതലഭാലാം  പരനിഗണനിച
ടകേഭാണള റനിസര്ചനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിടയഭാരു കേഭാലനിത്തതീറ  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല വനികേസനിപനിടചടുത്തുടവനമഭാതമല ഉല്പഭാദനവുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സെനി :  എടന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  തുമ്പൂര്മുഴനി

ഏറവുലാം മുനനിയതരലാം തതീറപ്പുല് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ പ്രകദശമഭാണസ്റ്റ്.  തുമ്പൂര്മുഴനി കേലഭാറനില്

ബതീഡസ്റ്റ് ഫഭാലാം ഏറവുലാം മുനനിയതരലാം പശുക്കടള വളര്ത്തനി പഭാല് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.

കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  മഭാതൃകേയഭായനി  മഭാലനിനല  സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനലാം  രൂപകേല്പന ടചേയ്തസ്റ്റ്

തുമ്പൂര്മുഴനി  കമഭാഡല്  ഇന്നെസ്റ്റ്  പ്രസനിദമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കവണത  അടനിസഭാന

സഇൗകേരലങ്ങളനിലഭാടത  അവനിടട  ആരലാംഭനിച  ഫുഡസ്റ്റ്  ടടകകഭാളജനി  കകേഭാകളജനില്

പഠനിക്കുന്നെ കുടനികേള ഇന്നെസ്റ്റ് കേഷ്ടടപടുന്നെ അവസയഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ് രണതവണ സലലാം

സന്ദര്ശനിചസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരലങ്ങടളഭാടക്ക  മനസ്സെനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതുമഭാണസ്റ്റ്.  ടൂറനിസലാം

കകേന്ദ്രകത്തഭാടുകചേര്ന്നെസ്റ്റ്  കേലഭാറനില്  ബതീഡസ്റ്റ്  ഫഭാലാം  എന്നെ  നനിലയനില്  അവനിടടത്ത

കപഭാരഭായ്മകേള  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  ഫഭാലാം  ടൂറനിസലാം  ഉളടപടടയുള  സഭാദലതകേള

പ്രകയഭാജനടപടുത്തനി  അതനിടന്റെ  വനികേസനലാം  മുകന്നെഭാട്ടുടകേഭാണകപഭാകുന്നെതനിനസ്റ്റ്

ആവശലമഭായ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില് കുമഭാര് :  സര്, സര്വകേലഭാശഭാലയുടട കേതീഴനില്വരുന്നെ

ഫഭാമുകേളനിടല  ഫഭാലാം  ടൂറനിസലാം  സഭാദലതകേടളലഭാലാം  പരനികശഭാധനിചടകേഭാണള

നടപടനികേളനികലയസ്റ്റ്   കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ചേഭാലക്കുടനിയനിടല  വഭാഴചഭാല്-അതനിരപനിളനി

ടൂറനിസലാം  കമഖലയുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  കേടനകപഭാകുന്നെ  കറഭാഡനികനഭാടസ്റ്റ്

കചേര്നടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  മകനഭാഹരമഭായ  തുമ്പൂര്മൂഴനി  ഫഭാലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ഫഭാമനിനകേത്തസ്റ്റ് ടൂറനിസവുമഭായനി ബനടപട പ്രവര്ത്തനലാം ഇകപഭാളത്തടന്നെ ആരലാംഭനിച

കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുടണങ്കനിലുലാം കൂടുതല് ടമചടപട നനിലയനില് വനികേസനിപനിക്കഭാനുള നനിര്കദശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  അടനിയനരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭായനിരനിക്കുലാം.

ഫുഡസ്റ്റ് ടടകകഭാളജനി കകേഭാകളജനിടന സലാംബനനിചസ്റ്റ് ഞെഭാന കനരടത്ത സൂചേനിപനിചതഭാണസ്റ്റ്.

ലകബഭാറടറനി ഇല, കുടനികേളക്കസ്റ്റ് പഠനിക്കഭാന കഭാസസ്റ്റ് മുറനികേളനില തുടങ്ങനിയ അടനിസഭാന

സഇൗകേരലങ്ങളനിലഭാത്ത  ഗഇൗരവമഭായ  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാനകവണനി  ഫണസ്റ്റ്

അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഫണസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ടകേടനിടത്തനിടന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെകതഭാടുകൂടനി  ഇകപഭാഴുള  അസഇൗകേരലങ്ങളടക്കലഭാലാം  പരനിഹഭാരലാം

ഉണഭാകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

മനി  .    സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്  ...ഓര്ഡര്...,  കചേഭാകദലഭാത്തരകവളയുടട  സമയലാം

അവസഭാനനിച.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ.)



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 27

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുടട ഉത്തരങ്ങള

തതീരക്കടല് ചേരക്കു ഗതഭാഗതത്തനിനഭായനി ടചേറുകേനിട തുറമുഖ വനികേസനലാം
4 (*274.) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ :

ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ടകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ്  കകേഭായ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിടല  ചേരക്കസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതത്തനിടന്റെ  ഇരുപതു  ശതമഭാനലാം
തതീരക്കടലനിലൂടടയുലാം  കേനഭാലുകേളനിലൂടടയുമഭാക്കുടമന്നെ  പ്രഖലഭാപനലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നെതനിനഭായനി ആരലാംഭനിച പ്രവര്ത്തനങ്ങള എടനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ആയതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ടചേറുകേനിട  തുറമുഖ  വനികേസനത്തനിനുലാം
ചേഭാനലനിടന്റെയുലാം  കബസനിടന്റെയുലാം  ആഴലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമുള  പ്രവൃത്തനികേളുടട
പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലക്ഷദന്വേതീപുകേഭാര് യഭാതയ്ക്കുലാം ചേരക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം ഏടറ ആശയനിക്കുന്നെ
കബപ്പൂര് തുറമുഖ വനികേസനലാം തന്വേരനിതഗതനിയനിലഭാക്കഭാന നടപടനിടയടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  500  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല് മുടക്കസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ  അഴതീക്കല് തുറമുഖ
വനികേസന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നെപളനി  ):  

(എ)  കകേരളത്തനിടല ചേരക്കസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതത്തനിടന്റെ  20%  തതീരക്കടലനിലൂടടയഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നെതനിനുള  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനി  2013  മുതല്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  വനിഴനിഞ്ഞലാം,  ടകേഭാലലാം,  ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കബപ്പൂര്,  അഴതീക്കല്  എന്നെതീ
തുറമുഖങ്ങളനില്  ചേരക്കസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതത്തനിനഭാവശലമഭായ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കകേഭാവളലാം  മുതല്  ടകേഭാലലാം  വടരയുള  74.18  കേനി.മതീ.  ജലപഭാത
സലാംസഭാന ജലപഭാത നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ് ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  മുതല്
വടകേര  വടരയുള  ജലപഭാതയുടട  വനികേസനത്തനിനുമഭാവശലമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള
സലാംസഭാന ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ് നടത്തനിവരുന.  ടകേഭാലലാം - കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജലപഭാത
കദശതീയ  ജലപഭാതയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള
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സന്വേതീകേരനിചവരുന. വടകേര മുതല് മഭാഹനി വടരയുള 17.61  കേനി.മതീ.  നതീളമുള പുതനിയ
കേനഭാലനിടന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  5  റതീചകേളനിലഭായനി  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്  പുകരഭാഗമനിച
ടകേഭാണനിരനിക്കുന. മഭാഹനി മുതല് വളപടണലാം വടരയുള ജലപഭാതയനില് 3  അണ്കേടസ്റ്റ്
ഭഭാഗങ്ങളുടട  നനിര്മ്മേഭാണമുളടപടടയുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിടന്റെയുലാം  സനിയഭാലനിടന്റെയുലാം
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടട  ഒരു  ടപഭാതുകമഖലഭാ  കേമ്പനനി   (SPV)  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

(ബനി)  ടകേഭാലലാം തുറമുഖത്തസ്റ്റ് പഭാസഞ്ചേര് ടടര്മനിനലനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കബപ്പൂര്
തുറമുഖത്തസ്റ്റ്  വഭാര്ഫനിടന്റെ  നതീളലാം  കൂടല്  എന്നെനിവ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
നടനവരുന.  ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.  അഴതീക്കല്  തുറമുഖ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഒരു  SPV
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.   

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.   

(ഡനി)  അഴതീക്കല്  തുറമുഖലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയഭായ  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളടപടുത്തനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  496  കകേഭാടനി
രൂപയുടട ഭരണഭാനുമതനി നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു ടസഷലല് പര്പസസ്റ്റ്
ടവഹനിക്കനിള (SPV) രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  

വനിളനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കുള നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

5(*275) ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   ശശതീന്ദ്രന:
ശതീ  .   ടകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ്:
ശതീ  .   മുരളനി ടപരുടനലനി:
ശതീ  .    ടകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  അനുഭവടപട  കേടുത്ത  വരളച  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലടയ
എപ്രകേഭാരടമലഭാലാം പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിളനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  അര്ഹമഭായ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
യഥഭാസമയലാം നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് എടനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിള  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പുനരഭാവനിഷ്ക്കരനിചസ്റ്റ്
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ഇതുമൂലലാം കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് എടനലഭാലാം പ്രകയഭാജനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി) പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം കൃഷനി നശനിച കേര്ഷകേര്ക്കുളള നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ
കുടനിശനികേ  ആയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  എത  കകേഭാടനി  രൂപ
അടനിയനര ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  കേടുത്ത  വരളചമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജലദഇൗര്ലഭലലാം  വളടരയധനികേലാം
അനുഭവടപടുകേയുലാം വലഭാപകേമഭായ കൃഷനിനഭാശലാം ഉണഭാകുകേയുലാം ടചേയ.  ടതങ്ങസ്റ്റ്,  വഭാഴ,
പചക്കറനി, കുരുമുളകേസ്റ്റ്, റബ്ബര് തുടങ്ങനിയ വനിളകേളക്കഭാണസ്റ്റ് കൂടുതല് നഭാശലാം സലാംഭവനിചതസ്റ്റ്.
ഉല്പഭാദനലാം കുറഞലാം ഉണങ്ങനി നശനിചലാം ഇവ സലാംസഭാനത്തനിടന്റെ സമ്പദ്ഘടനടയ
ത്തടന്നെ ബഭാധനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  

മഴക്കുറവുമൂലലാം  മണനിടന്റെ  അമഭാലാംശലാംകൂടനി  ടനല്കൃഷനിടയ  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന.  കൂടഭാടത  കേള  കൂടുതല്  വളരുന്നെതസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധലത  വരുത്തുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  ഹ്രസന്വേകേഭാല  വനിളകേളക്കസ്റ്റ്  30  ശതമഭാനലാം  മുതല്
50  ശതമഭാനലാം  വടരയുലാം  ദതീര്ഘകേഭാല വനിളകേളക്കസ്റ്റ്  20  ശതമഭാനകത്തഭാളവുലാം  വനിളവസ്റ്റ്
കുറയുടമന്നെഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  

(ബനി) വരളചമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സ ലാംഭവനിച കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ
ദുരനിതഭാശന്വേഭാസത്തനിനുള  അകപക്ഷകേള   കൃഷനിഭവന  വഴനി  സന്വേതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കനി ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള നടനവരുന.  

(സനി)  സലാംസഭാനടത്ത  എലഭാ  പ്രധഭാനടപട  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുലാം
ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി
വര്ദനിപനിചലാം സലാംസഭാന വനിള ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പദതനി പുനരഭാവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  22-3-2017
തതീയതനിയനില്  സ.ഉ.  (എലാം.എസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  37/2017/കൃഷനി  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്
(അനുബനലാം) *

ഇഇൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിടല പ്രധഭാനടപട 25 കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളഭായ
ടതങ്ങസ്റ്റ്,  ടനലസ്റ്റ് ല,  വഭാഴ,  റബ്ബര്,  കുരുമുളകേസ്റ്റ്,  കേമുകേസ്റ്റ്,  ഏലലാം,  കേശുമഭാവസ്റ്റ്,  ടടകേതചക്ക,
കേഭാപനി,  കതയനില,  മരചതീനനി,  മഞ്ഞള,  ടകേഭാകക്കഭാ,  നനിലക്കടല,  എളസ്റ്റ്,  പചക്കറനി,
ജഭാതനി, ഗ്രഭാമ്പൂ, ടവറനില, പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള, കേനിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള (കചേന, മധുരക്കനിഴങ്ങസ്റ്റ്)
കേരനിമ്പസ്റ്റ്, പുകേയനില, ടനലസ്റ്റ് ല എന്നെതീ വനിളകേളക്കസ്റ്റ് ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുലാം.  

വരളച, ടവളടപഭാക്കലാം, ഉരുളടപഭാടല്, മണനിടനിചനില്, ഭൂമനികുലുക്കലാം, ഭൂകേമ്പലാം,
കേടലഭാക്രമണലാം,  ചുഴലനിക്കഭാറസ്റ്റ്,  ടകേഭാടുങ്കഭാറസ്റ്റ്,  ഇടനിമനിന്നെല്,  കേഭാട്ടുതതീ  എന്നെതീ
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങളടകേഭാണലാം  വനലമൃഗങ്ങളുടട  ആക്രമണലാംടകേഭാണലാം  ഉണഭാകുന്നെ
നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ് ഇഇൗ പദതനിയുടട പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ഡനി)  നനിലവനില്  റവനഡ്യൂ  വകുപനിടന്റെ  ശതീര്ഷകേത്തനില്  നനിന്നെസ്റ്റ്  44.8  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  ശതീര്ഷകേത്തനില്  നനിന്നെസ്റ്റ്  28.45  കകേഭാടനി  രൂപയുമഭാണസ്റ്റ്
നല്കേഭാനുളതസ്റ്റ്.  

കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വരളച,  കവനല്മഴ,  കേഭാലവര്ഷലാം മുതലഭായ
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങളമൂലലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപനിടന്റെ  ശതീര്ഷകേത്തനില്  നനിന്നെസ്റ്റ്  58  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  റവനഡ്യൂ  വകുപനിടന്റെ
ശതീര്ഷകേത്തനില് നനിന്നെസ്റ്റ് 25 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ധനസഹഭായമഭായനി വനിതരണലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കനി കുടനിശനികേ നല്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

യൂണനിഡഫഡസ്റ്റ് ടമകടഭാടപഭാളനിറന ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനി

6(*276) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന:
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന:
ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല്:
ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  മുഹസനിന പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യൂണനിഡഫഡസ്റ്റ് ടമകടഭാടപഭാളനിറന ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി  (UMTA)
എന്നെ  കപരനില്  വനിവനിധ  ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സലാംകയഭാജനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  ഒറ
ടനിക്കറനില് യഭാത സഭാധലമഭാക്കുന്നെ സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ടമകടഭാടപഭാളനിറന  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി  സലാംബനനിച  നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  സലാംവനിധഭാനത്തനിടന്റെ  സവനികശഷതകേള  എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി  ):  

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായുള  കേരടസ്റ്റ്  കകേരള  ടമകടഭാടപഭാളനിറന  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്
അകതഭാറനിറനി ബനില് സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.   
(സനി)  യനവത്കൃതമലഭാത്തതുളടപടടയുള  വനിവനിധ  ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാന

ങ്ങളുടട  ഏകകേഭാപനലാം,  പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനുകവണനി  സലലാം  ഏര്ടപടുത്തല്,
വനികവകേപൂര്ണമഭായ  ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  (ഇന്റെലനിജന്റെസ്റ്റ്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്
സനിസലാം)  അധനിഷനിതമഭായതുലാം  എലഭാ  ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുലാം  കയഭാജനിചതുലാം
ഏകകേഭാപനിപനിചതുമഭായ ടനിക്കറസ്റ്റ് വനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം, സനിറനി ബസ്സുകേളുടട ഗതഭാഗത
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കസവനലാം ടമചടപടുത്തല് മുതലഭായവ ഏര്ടപടുത്തഭാനുതകുന്നെ ഒരു നനിയമഭാധനിഷനിത
സലാംവനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ്  കകേരള ടമകടഭാടപഭാളനിറന ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി.   കൂടഭാടത,
ഒറ  ടനിക്കറസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്   ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള  റൂകപ  സഭാര്ടസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  യഭാതടചേയ്യുവഭാന  ഉകദശനിക്കുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  യഭാതയുടട  ആരലാംഭലാം  മുതല്
അവര്  യഭാതയ്ക്കുകവണനി  ആശയനിക്കുന്നെതഭായ-ഓകടഭാറനിക്ഷകേള,  കബഭാട്ടുകേള
ബസ്സുകേള, ടമകടഭാ ടടയനിന എന്നെനിങ്ങടനയുള വനിവനിധ യഭാതഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില്
ഒകര  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  തടന്നെ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാകുലാം  എന്നെതസ്റ്റ്  ഇതനിടന്റെ  പ്രധഭാന
സവനികശഷതയഭാണസ്റ്റ്.

കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നെ പദതനികേള

7(*277) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമ  തനി സനി  .    ടകേ  .    ആശ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു വര്ഷത്തനിനുളനില് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നെ
പ്രധഭാന പദതനികേള ഏടതഭാടക്കയഭാടണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേരളത്തനിടല കേര്ഷകേരുടട ഉല്പന്നെങ്ങള മറുനഭാടനിലുള മലയഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
കൂടനി  ലഭലമഭാകുന്നെ  തരത്തനില്  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  വനിപണനശഭാലകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടചേറുകേനിട കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ടനലസ്റ്റ് ല കുത്തനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുലാം ടചേറുകേനിട
വനിപണനത്തനിനുലാം കനരനിടുന്നെ ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  മനിനനി  ഡറസസ്റ്റ്
മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കകേരടഫഡസ്റ്റ് ഉല്പന്നെമഭായ 'കകേര' ടവളനിടചണ കൂടുതല് ജനകേതീയമഭാക്കുന്നെ
തനിനസ്റ്റ് എടനലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുടമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുടട  അഭനിവൃദനിക്കഭായനി
തഭാടഴപറയുന്നെ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

1. ടനല്കൃഷനി വനികേസനലാം

2. പ്രഭാകദശനികേ പ്രഭാധഭാനലമുള വനിളകേളുടട കൃഷനി വനികേസനലാം
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3. പചക്കറനി വനികേസനലാം

4. കേനിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങളുടടയുലാം പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങളുടടയുലാം കൃഷനി വനികേസനലാം

5. നഭാളനികകേര വനികേസനലാം

6. സുഗനവലഞ്ജന വനികേസനലാം

7. ടടഹടടകേസ്റ്റ് അഗ്രനിക്കളചര്

8. പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള, പൂക്കള, ഒഇൗഷധസസലങ്ങള എന്നെനിവയുടട വനികേസനലാം

9. മണനികന്റെയുലാം സസലകവരുകേളുകടയുലാം ആകരഭാഗലപരനിപഭാലന പദതനി

10. വനിള ആകരഭാഗലപരനിപഭാലന പദതനി 

11. ടടജവകൃഷനിയുലാം ഉത്തമ കേഭാര്ഷനികേ മുറകേളുലാം

12. ഗുണകമനയുള നടതീല് വസ്തുക്കളുടട ഉല്പഭാദനവുലാം വനിതരണവുലാം

13. കേഭാര്ഷനികേ വനി  ജഭാന വലഭാപനലാം ശക്തനിടപടുത്തല്

14. കേഭാര്ഷനികേ കസവനകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം കസവന സലാംവനിധഭാനവുലാം

15. സലാംസഭാന വനിള ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പദതനി

16.  നഭാടന  വനിത്തനിനങ്ങളുടട  ടടജവടടവവനിധല  സലാംരക്ഷണവുലാം
കപ്രഭാതഭാഹനവുലാം 

17. കേഭാര്ഷനികേ ഉത്പന്നെങ്ങളുടട വനിപണനി വനികേസനലാം ശക്തനിടപടുത്തല്

18.  കേഭാര്ഷനികേ ഉത്പന്നെങ്ങളുടട മൂലലവര്ദനവനിനുള പദതനി

19. വയനഭാടസ്റ്റ് പഭാകക്കജസ്റ്റ് പദതനി

20. പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖല 

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി *കചേര്ക്കുന. 

(ബനി)  കകേരളത്തനിടന്റെ തനതഭായ ഉല്പന്നെങ്ങള മറുനഭാടനിടല മലയഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഡല്ഹനി,  കബഭാലാംടബ,  ടചേടടന്നെ,  ടകേഭാല്ക്കത്ത  തുടങ്ങനിയ
സലങ്ങളനില്  വനിപണനശഭാലകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

(സനി)  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷടത്ത
ടനല്കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ടനലനിടന്റെ  സലാംസരണത്തനിനുലാം

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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പഭാക്കനിലാംഗനിനുലാം  ബഭാനഡസ്റ്റ്  നഭാമത്തനിലുള  വനിപണനത്തനിനുമഭായനി  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി
മനിനനി  ടടറസസ്റ്റ്  മനില്ലുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിനഭായനി  ബജറനില്  300  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉകദശലാം
1.00  ലക്ഷലാം രൂപ ടചേലവുവരുന്നെ  15  മനിനനി  ടടറസസ്റ്റ്  മനില്ലുകേള കകേഭാര്പകറഷനനിലുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം അനുകയഭാജലമഭായ സലത്തസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  

കൂടഭാടത ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് ശരഭാശരനി  5  ലക്ഷലാം രൂപ ടചേലവസ്റ്റ്  വരുന്നെ  57
ടചേറുകേനിട ടടറസസ്റ്റ് മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  

സഹകേരണസഭാപനങ്ങള,  പഭാടകശഖര  സമനിതനികേള,  മറസ്റ്റ്  രജനിസര്  ടചേയ്ത
കേര്ഷകേ  ഗ്രൂപ്പുകേള,  പഭാടകശഖര  സമനിതനികേള  ശനിപഭാര്ശ  ടചേയ്യുന്നെ  വലക്തനിഗത
സലാംരലാംഭകേര് എന്നെനിവരഭാണസ്റ്റ് പദതനിയുടട അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.

ഇഇൗ  പദതനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഫതീല്ഡസ്റ്റ്  തലത്തനില്  ഇതനിനഭായുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.     

(ഡനി)  കേണ്സഡ്യൂമര്  ടഫഡസ്റ്റ്  വഴനിയുലാം  സനിവനില്സടടപസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന
വഴനിയുലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളവഴനിയുലാം  കകേര  ഉത്പന്നെങ്ങള  ജനങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
സുലഭമഭായനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  

ഓപകറഷന സുരക്ഷ പദതനി
8(*278) ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   നഭാണു :

ശതീ  .   ടകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   ടകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപസ്റ്റ്  തുടക്കമനിടനിട്ടുള  'ഓപകറഷന  സുരക്ഷ'
പദതനിടയപറനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ പദതനിക്കസ്റ്റ്,  വഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെവരുടടയുലാം
ടപഭാതുജനങ്ങളുടടയുമനിടയനില് കൂടുതല് പ്രചേഭാരലാം നലഭാന സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ടകേഭാണവരഭാന കപഭാകുന്നെ കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ബനിലനില്
കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷയഭായനി എടനഭാടക്ക ചേടങ്ങള ഉളടക്കഭാളനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് അറനിയുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

421/2020.
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ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി  ):   

(എ)  ബഹുമഭാനടപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  നനിയമനിചനിട്ടുള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ
കേമ്മേനിറനി ടറഡസ്റ്റ് ടടലറസ്റ്റ് ലലാംഘനലാം, അമനിത കവഗത, അമനിത ഭഭാരവുലാം ചേരക്കു വഭാഹനങ്ങളനില്
യഭാതക്കഭാടര  കേയറലുലാം,  മദലപനിച  വഭാഹനകമഭാടനിക്കല്,  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നെ
സമയത്തസ്റ്റ് ടമഭാടടബല് കഫഭാണ് ഉപകയഭാഗനിക്കല് മുതലഭായ ഗതഭാഗത ലലാംഘനങ്ങള
നടത്തുന്നെവരുടട  ടടഡ്രെെവനിലാംഗസ്റ്റ്  ടടലസനസസ്റ്റ്  സടസന്റെസ്റ്റ്  ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നനിര്കദശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  നടത്തുന്നെ  ടടഡ്രെെവര്മഭാര്ടക്കതനിടര
കേര്ശന  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്
'ഒഭാപകറഷന  സുരക്ഷ'.  ഇതനിനഭായനി  എലഭാ  റതീജനിയണല്/സബസ്റ്റ്  റതീജനിയണല്
ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗത്തനിലുള  ഉകദലഭാഗസടര
ഉളടപടുത്തനി  ഒരു  ടസഷലല്  ടസല്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വഭാഹന  പരനികശഭാധനഭാ
സമയത്തസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസര്  കുറലാം  കേടണത്തുകമ്പഭാളത്തടന്നെ  ടടലസനസസ്റ്റ്  സടസന്റെസ്റ്റ്
ടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച കനഭാടതീസസ്റ്റ്  കുറഭാകരഭാപനിതനസ്റ്റ്  നല്കേനി സമയബനനിതമഭായനി
ടടലസനസസ്റ്റ്  സടസന്റെസ്റ്റ്  ടചേയ്യുവഭാനുള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുന.  നനിരതീക്ഷണ
കേലഭാമറകേള വഴനി ലഭലമഭാകുന്നെ നനിയമലലാംഘനങ്ങളനില് അകഞ്ചേഭാ അതനില് കൂടുതകലഭാ
തവണ നനിയമ ലലാംഘനങ്ങള വരുത്തുന്നെ ടടഡ്രെെവര്മഭാരുടട ടടലസനസുലാം സടസന്റെസ്റ്റ്
ടചേയ്യുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള  കമല്പറഞ്ഞ  ടസഷലല്  ടസല്  വഴനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്  ഓപകറഷന  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.
കേലഭാമറ  വഴനി  ലഭലമഭാകുന്നെ  ഓകരഭാ  നനിയമലലാംഘനത്തനിനുലാം  വകുപസ്റ്റ്  നല്കുന്നെ
കനഭാടതീസുകേളനികനല്  പ്രതനികേരനിക്കഭാത്ത  വഭാഹന  ഉടമ/ടടഡ്രെെവര്മഭാര്ടക്കതനിടര
കപ്രഭാസനികേഡ്യൂഷന  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   ടടഡ്രെെവനിലാംഗസ്റ്റ്  ടടലസനസസ്റ്റ്
സടസനഷനുമഭായനി  ബനടപട  ഹനിയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  അയചനിട്ടുലാം  ഹഭാജരഭാകേഭാത്ത
ടടഡ്രെെവര്മഭാരുടട  ടടലസനസസ്റ്റ്  15  ദനിവസലാം  കേഴനിഞ്ഞഭാലുടന  റദഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചവരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനി  ആരലാംഭനിച  2017  ജൂടടല
മഭാസത്തനില് 1868 ടടലസനസുകേള സടസനഡസ്റ്റ് ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

(ബനി)  പുതനിയ ബനിലനില് അപകേടലാം പറനിയതനിനുകശഷമുള ഒരു മണനിക്കൂറനിടന
'കഗഭാളഡന അവര്'  എന്നെഭാണസ്റ്റ് വലഭാഖലഭാനനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  'കഗഭാളഡന അവര്'
സമയത്തുണഭാകുന്നെ  ചേനികേനിതഭാ  ടചേലവുകേള  കേലഭാഷസ്റ്റ് ടലസ്സെസ്റ്റ്  ടതീറസ്റ്റ്ടമന്റെഭായനി
പരനിഗണനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ഒരു സതീലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പുതനിയ ബനില് ശനിപഭാര്ശ
ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഒരു  കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിള  ആകനിഡന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിക്കണടമന്നെസ്റ്റ് ബനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത ഫണസ്റ്റ് കഗഭാളഡന അവര്
ടതീറസ്റ്റ്ടമന്റെനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  സതീമുകേളക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി  അപകേടത്തനില്
മരനിക്കുന്നെവര്ക്കുലാം  മഭാരകേമഭായനി  പരനികക്കറവര്ക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള
വലക്തനികേളക്കുലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നെതനിനുലാം ഉപകയഭാഗടപടുത്തുന്നെതഭായനിരനിക്കുലാം.
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കമല്പറഞ്ഞവ  കൂടഭാടത  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഒരു  നഭാഷണല്  കറഭാഡസ്റ്റ്  കസഫനി
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കണടമന്നെസ്റ്റ്  ബനില്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  ഒരു  ടചേയര്മഭാനുലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ഒരു പ്രതനിനനിധനിയുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നെ
അലാംഗങ്ങളുലാം അടങ്ങനിയ ഇഇൗ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര, സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളക്കസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ്
കസഫനിയുമഭായനി ബനടപട എലഭാ കമഖലകേളനിലുലാം ഉപകദശലാം നല്കുന്നെതഭായനിരനിക്കുലാം.
കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിയമങ്ങള അനുസരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  നനിര്ബനമഭാക്കുകേ  എന്നെ ഉകദശലകത്തഭാടട
കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കുള  പനിഴത്തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  പുതനിയ  ബനില്
ശനിപഭാര്ശ ടചേയ്യുന.   

ടതരുവുനഭായളുടട ശലലലാം നനിയനനിക്കുന്നെതനിനഭായനി നടപടനി

9(*279) ശതീ  .   ടകേ  .   ടജ  .   മഭാകനി :
 ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
 ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
 ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ടതരുവുനഭായള മനുഷലടര കേടനിച ടകേഭാല്ലുന്നെ സലാംഭവങ്ങള
ആവര്ത്തനിക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇവയുടട  ശലലലാം  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
സന്വേതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നെ നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളുടട  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടട  ടതരുവുനഭായ
നനിയനണലാം  നടപനില്  വരുത്തുടമന്നെ  പ്രഖലഭാപനലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനഭായനി
സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എടനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  മൃഗജനന  നനിയനണ  (എ.ബനി.സനി.)  പദതനി  ഫലപ്രദമഭാകേഭാടത
കപഭായതനിടന്റെ കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):  

(എ)  ടതരുവുനഭായ  ശലലലാം  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  തഭാടഴപറയുന്നെ
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന:

തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള ജനിലഭാ പഞ്ചേഭായത്തുകേളുടട കനതൃതന്വേത്തനില്
കുടുലാംബശതീ  മനിഷന,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  എന്നെനിവയുടട  സഹഭായകത്തഭാടട
എ.ബനി.സനി.  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്
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എ.ബനി.സനി. റൂള ചേടലാം 4 പ്രകേഭാരലാം കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് സമനിതനി രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് എ.ബനി.സനി.
കപ്രഭാഗ്രഭാമനിടന്റെ പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിവരുന.  ടപഭാതുസലങ്ങളനിടല  മഭാലനിനല
നനികക്ഷപത്തനിടനതനിടര  കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  വളര്ത്തു
നഭായകേളക്കസ്റ്റ്  ടടലസനസുലാം  വഭാകനികനഷനുലാം  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കുടുലാംബശതീ
ടടമകക്രഭാ യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് ടതരുവുനഭായടള വനലലാംകേരനിക്കുന്നെതനിനുള പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  

(ബനി)  വനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂതണ  സലാംസഭാനതല  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന
കേമ്മേനിറനിയുടട  12-4-2017-ടല  15.1  നമ്പര്  തതീരുമഭാനത്തനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്,
ടതരുവുനഭായശലലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള  എ.ബനി.സനി.  പരനിപഭാടനിയുടട
നനിര്വഹണ  ഏജനസനിയഭായനി  കുടുലാംബശതീടയക്കൂടനി  ഉളടപടുത്തനിടക്കഭാണലാം
കുടുലാംബശതീ  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ  എ.ബനി.സനി.  ടടമകക്രഭാ  സലാംരലാംഭകേ  യൂണനിറ്റുകേടള
അലാംഗതീകൃത ഏജനസനിയഭായനി ഉളടപടുത്തനിടക്കഭാണലാം 5-5-2017-ടല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.)
1450/17/തസന്വേഭവ.  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനടത്ത  പതനിടനഭാന്നെസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിലഭായനി  കുടുലാംബശതീ  ജനിലഭാ  മനിഷന
ഓഫതീസുകേള  മുകഖന  സന്നെദരഭായ  കുടുലാംബശതീ  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കസ്റ്റ്  ടതരുവുനഭായ
നനിയനണ പദതനിക്കഭായനി പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.  

(സനി)  മൃഗജനന നനിയനണ (എ.ബനി.സനി.)  പദതനി വളടര ഫലപ്രദമഭായഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെതസ്റ്റ്. എങ്കനിലുലാം കേവകറജസ്റ്റ് ഇനനിയുലാം വര്ദനിപനികക്കണതുണസ്റ്റ്.

നഭാണലവനിളകേളുടട വനിലയനിടനിവസ്റ്റ്

10(*280) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : 
ശതീ  .   ടകേ  .   മുരളതീധരന : 
ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് : 
ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാണലവനിളകേളുടട  വനിലയനിടനിവസ്റ്റ്  സലാംസഭാനടത്ത  കേര്ഷകേരുടട
സഭാമ്പത്തനികേ ഭദതടയ എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് ബഭാധനിചനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേടടക്കണനിയനിലഭായ  കേര്ഷകേടര  സഹഭായനിക്കുവഭാന  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള
നടപടനികേള എടനഭാടക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  നഭാണലവനിളകേളുടട  വനില  യുക്തനിസഹമഭായ  നനിലയനില്  ഉയര്ത്തനി
കേര്ഷകേടര  സഹഭായനിക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കണടമന്നെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശലടപടനിട്ടുകണഭാ; ഇടലങ്കനില് ആവശലടപടുകമഭാ?
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ):  

(എ)  നഭാണലവനിളകേളുടട  വനിലയനിലുണഭാകുന്നെ ഏറക്കുറചനിലുകേള സലാംസഭാനടത്ത

കേര്ഷകേടര  ബുദനിമുടനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.   സന്വേഭാഭഭാവനികേ  റബ്ബറനിനഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  വനില

കുറഞനനില്ക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  കമഖലയനിലുള  കേര്ഷകേരുടട  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭ ദതടയ

ഇതസ്റ്റ് ബഭാധനിക്കുനണസ്റ്റ്.  

(ബനി) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം കേഭാര്ഷനികേ കേടങ്ങള

എഴുതനിത്തള്ളുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന  കേര്ഷകേ  കേടഭാശന്വേഭാസ  കേമ്മേതീഷന

തനിരുവനനപുരലാം,  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടസ്റ്റ്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്,

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  എന്നെതീ  ജനിലകേളനില്ടപട  2986  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  ആടകേ

8.7656643  കകേഭാടനി  രൂപയുടട കേടഭാശന്വേഭാസത്തനിനസ്റ്റ്  ശനിപഭാര്ശ ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഓകരഭാ

ജനിലയ്ക്കുലാം അനുവദനിച തുകേയുലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുടട എണവുലാം ചുവടട കചേര്ക്കുന:  

ജനില ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള അനുവദനിച തുകേ (കകേഭാടനി

രൂപയനില് )

തനിരുവനനപുരലാം 621 3.0540825

ഇടുക്കനി 810 1.2782700

വയനഭാടസ്റ്റ് 602 1.8847936

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 83 2.588375

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 23 0.829050

കേണ്ണൂര് 642 1.7876863

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 245 4.190894

ആടകേ 3026 15.6131514

കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പകേള  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്

ടചേറുകേനിട-നഭാമമഭാത  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  മൂന്നെസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വടരയുള  വഭായ്പകേളക്കസ്റ്റ്

7% പലനിശയുലാം കൃതലമഭായ തനിരനിചടവനിനസ്റ്റ് 3% പലനിശയനിളവുലാം നല്കേനിവരുന.  
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കനഭാടസ്റ്റ്  പനിനവലനിചതുമഭായനി  ബനടപട്ടുണഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രശ്നങ്ങളനില്നനിനലാം

കമഭാചേനടമകന്നെഭാണലാം 2 016 നവലാംബര്, ഡനിസലാംബര് മഭാസങ്ങളനില് ടചേറുകേനിട നഭാമമഭാത

കേര്ഷകേരുടട  കേഭാര്ഷനികേ  കലഭാണുകേളക്കസ്റ്റ്  റനിസര്വസ്റ്റ്  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനലയുടട

നനിര്കദശപ്രകേഭാരലാം ടമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖലഭാപനിച.

(സനി)  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാധഭാനലമുള  നഭാണലവനിളകേളഭായ  റബ്ബര്,

സുഗനവലഞ്ജനങ്ങള,  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  എന്നെനിവകയയുലാം  കേഭാപനി,  കതയനില,  നഭാളനികകേരലാം

എന്നെനിവ  ഉളടപട  പ്രധഭാന  വനിളകേകളയുലാം  ഇറക്കുമതനി  നയലാംമൂലമുണഭാകുന്നെ

വനിലയനിടനിവനില്നനിനലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേണടമന്നെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്

പലതവണ  ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറടമ  കകേന്ദ്രമനനിമഭാരുമഭായനി  കനരനിടസ്റ്റ്

ചേര്ചകേളുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   

മഭാലനിനലസലാംസരണത്തനിനസ്റ്റ് മനികേച സഭാകങ്കതനികേ വനിദല

11(*281) ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നെപനിളനില്   :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന   :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന   :

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളലാം  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നെ  ഏറവുലാം  ഗുരുതരമഭായ  പ്രശ്നലാം  മഭാലനിനല

സലാംസരണമഭാടണന്നെതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തൃശ്ശൂര് കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനിടല കഡഭാ.  ഫഭാനസനിസസ്റ്റ് കസവലര്

കേടണത്തനിയ തൂമ്പര്മുഴനി കമഭാഡല് എയകറഭാബനികേസ്റ്റ് കേലാംകപഭാസസ്റ്റ് വനിജയപ്രദമഭാകണഭാ;

(സനി)  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനസ്റ്റ്  കലഭാകേടമമ്പഭാടുമുള സഭാകങ്കതനികേസഭാധലതകേള

പഠനിചസ്റ്റ്  12  മനികേച  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേളുടട  പടനികേ  കകേരള  ശുചേനിതന്വേ  മനിഷന

തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില് അവയനില് സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് അനുകയഭാജലമഭായ മനികേച വനിദല

നടപനിലഭാക്കനി മഭാലനിനല പ്രശ്നങ്ങളക്കുലാം അതുമൂലമുണഭാകുന്നെ സഭാലാംക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങളുടട

വലഭാപനലാം തടയുന്നെതനിനുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി   (  കഡഭാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):    

(എ) ഉണസ്റ്റ്. 

(ബനി) നന്നെഭായനി നടപഭാക്കുന്നെ സലങ്ങളനില് വനിജയകേരമഭാണസ്റ്റ്.  

(സനി  &  ഡനി)  ഇല.  എന്നെഭാല് കകേരള കേഭാലഭാവസയനുസൃതമഭായ സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലകേളുലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം കേടണത്തനി പടനികേടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്
അനുകയഭാജലമഭായ  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്/ബകയഭാടമഥകനഷന  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേളനില്
അധനിഷനിതമഭായ  മഭാലനിനല  സലാംസരകണഭാപഭാധനികേള  ഉപകയഭാഗനിചള  മഭാലനിനല
സലാംസരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.  

അതനികവഗ യഭാതഭാ കേപല് സര്വതീസസ്റ്റ്
12(*282) ശതീ  .   ഡഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  തതീരടത്ത  തുറമുഖങ്ങടള  ബനനിപനിചസ്റ്റ്  അതനികവഗ
യഭാതഭാകേപലുകേള സര്വതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഏടതഭാടക്ക  തുറമുഖങ്ങടളയഭാണസ്റ്റ്  അതനിനഭായനി
കേടണത്തനിയനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) യഭാതഭാ കേപല് സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുന്നെ പ്രസസ്തുത തുറമുഖങ്ങളനില് എടനലഭാലാം
അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ഏർടപടുകത്തണതുടണന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അതനിനഭായനി  എടനഭാടക്ക  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   രഭാമചേന്ദ്രന കേടന്നെപളനി  ):  

(എ)  തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി കകേരള തതീരത്തുള
തുറമുഖങ്ങടള  ബനനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  അതനികവഗ  യഭാതഭാ  കേപല്  സര്വതീസസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കകേഭാവളലാം (വനിഴനിഞ്ഞലാം)-കേനലഭാകുമഭാരനി, ടകേഭാചനി-തനിരുവനനപുരലാം,
ടകേഭാചനി-കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എന്നെതീ സലങ്ങടള ബനനിപനിചസ്റ്റ് അതനികവഗ യഭാതഭാ കേപല്
സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  (കബപ്പൂര്),  വനിഴനിഞ്ഞലാം  (കകേഭാവളലാം),  ടകേഭാലലാം,  ടകേഭാചനി

തുറമുഖങ്ങടളയഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനഭായനി ടതരടഞ്ഞടുത്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   

(സനി & ഡനി)  നനിലവനിലുള സഇൗകേരലങ്ങള ഉപകയഭാഗടപടുത്തനിടക്കഭാണതടന്നെ

അതനികവഗ യഭാതഭാ കേപലുകേളുടട സര്വതീസുകേള നടത്തഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  യഭാതക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്

വന്നെനിറങ്ങുന്നെതനിനുലാം കേയറുന്നെതനിനുമുള വഭാര്ഫുലാം പഭാസഞ്ചേര് ടടര്മനിനലുമഭാണസ്റ്റ് യഭാതഭാ

കേപല് സര്വതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി തുറമുഖങ്ങളനില് കവണ അടനിസഭാന സഇൗകേരലലാം.

കബപ്പൂര്,  വനിഴനിഞ്ഞലാം  തുറമുഖങ്ങളനില്  വഭാര്ഫസ്റ്റ്,  പഭാസഞ്ചേര്  ടടര്മനിനല്  എന്നെനിവ

നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടകേഭാലലാം തുറമുഖത്തസ്റ്റ് പഭാസഞ്ചേര് ടടര്മനിനലനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടന

വരുന.  കൂടഭാടത  ഇഇൗ  പദതനികേളക്കഭായനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  (ടവളയനില്),  ടകേഭാചനി,

തനിരുവനനപുരലാം എന്നെതീ തുറമുഖങ്ങളനില് ഫ്കളഭാടനിലാംഗസ്റ്റ്  ടജടനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടകേഭാചനി-കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  കമഖലയനില്  സര്വതീസസ്റ്റ്  നടത്തഭാനുള

വനികദശനനിര്മ്മേനിത  ജലയഭാനങ്ങളുടട  പരനികശഭാധനകേള  അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര കമഖലയസ്റ്റ് ഉഇൗന്നെല് നല്കേനിയഭാണസ്റ്റ് ഇഇൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

വനിഴനിഞ്ഞലാം-കേനലഭാകുമഭാരനി, ടകേഭാചനി-തനിരുവനനപുരലാം, ടകേഭാചനി - കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എന്നെതീ

സര്വതീസുകേള വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരനികേടള ലക്ഷലലാം വചളതഭാണസ്റ്റ്.

ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപ്പുവഴനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

13(*283) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :

ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :

ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിടലത്തനിയകശഷലാം  ഗ്രഭാമവനികേസന

വകുപ്പുവഴനി നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏടതലഭാടമന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസസ്റ്റ്  കയഭാജന  (പനി.എലാം.എ.ഡവ.)  പ്രകേഭാരലാം  എത

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭാണസ്റ്റ്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചടതനലാം

കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  എത  തുകേ  വതീതമഭാണസ്റ്റ്  നല്കുന്നെടതനലാം

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 41

(സനി)  ഇന്ദനിര  ആവഭാസസ്റ്റ്  കയഭാജന  പ്രകേഭാരലാം  ഉണഭായനിരുന്നെ  സനില്  ഓവര്
വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സന്വേതീകേരനിച നടപടനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):    

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിടലത്തനിയകശഷലാം,  മുന വര്ഷത്തനില്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള തഭാടഴപറയുന്നെ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലാം സലാംസഭാന പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുനണസ്റ്റ്:

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള :

• മഹഭാതഭാ ഗഭാനനി കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി

• പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന (ഗ്രഭാമതീണ്)

• പ്രധഭാനമനനി ഗ്രഭാമ സഡകേസ്റ്റ് കയഭാജന

• പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചേഭായനി കയഭാജന

• സന്വേചസ്റ്റ് ഭഭാരതസ്റ്റ് മനിഷന

• നഭാഷണല്  അര്ബന മനിഷന

• സനസദസ്റ്റ് ആദര്ശസ്റ്റ് ഗ്രഭാലാം കയഭാജന

സലാംസഭാന പദതനി:

ആര്. ടഎ. ഡനി. എഫസ്റ്റ് - നബഭാര്ഡസ്റ്റ് പദതനി

(ബനി)  പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന  (ഗ്രഭാമതീണ്)  ഭവന പദതനി പ്രകേഭാരലാം
നഭാളനിതുവടര  13183  വതീടുകേള  അനുവദനിച.   60:40  എന്നെ  അനുപഭാതത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  72,000  രൂപയുലാം,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  48,000  രൂപയുലാം  നല്കുന.
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇഇൗ  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
ബുദനിമുട്ടുളതനിനഭാല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് തഭാടഴപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം തുകേ വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്
നല്കുന.   1,20,000  രൂപയനില്  അധനികേരനിചസ്റ്റ്  നല്കകേണ  തുകേ  ഗ്രഭാമ/കബഭാക്കസ്റ്റ്/
ജനിലഭാ പഞ്ചേഭായത്തുകേളുലാം പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുകേളുലാം കചേര്ന്നെസ്റ്റ് നല്കുന.  

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗലാം - 3 ലക്ഷലാം രൂപ 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗലാം - 3.5 ലക്ഷലാം രൂപ 
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ടപഭാതു വനിഭഭാഗലാം        - 2 ലക്ഷലാം 

(സനി) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകപഭാള ഇന്ദനിര ആവഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന
പ്രകേഭാരലാം  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്  അനുവദനിച  വതീടുകേളനില്  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്
28753  വതീടുകേളുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില് 8534 വതീടുകേളുലാം ടപഭാതു വനിഭഭാഗത്തനില്
29291 വതീടുകേളുലാം കചേര്ത്തസ്റ്റ് ആടകേ 66578 വതീടുകേള സനില് ഒഭാവറഭായനി ഉണഭായനിരുന.
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാടത  സനില്  ഓവറഭായനി  നനിലനനിന്നെനിരുന്നെ  വതീടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  സനില്  ഓവര്  കേലഭാടമ്പയനിനുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സന്നെദസലാംഘടനകേള/ബഭാങ്കുകേള/വലക്തനികേള/വലവസഭായസഭാപനങ്ങള
എന്നെനിവരുടട  സഹഭായങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  സനില്  ഓവര്  വതീടുകേളഭായനി
തുടരുന്നെ  വതീടുകേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള   നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സനില് ഓവര് വതീടുകേളക്കസ്റ്റ് അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി നല്കകേണ
തുകേ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചതനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണഭായനിരുന്നെ  66578  വതീടുകേളനില്  50813  വതീടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനിയുള  വതീടുകേള  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചവരുന.  

സമഗ്ര ശുചേനിതന്വേ പദതനി
14(*284) ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . :

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീമതനി  സനി  .    ടകേ  .    ആശ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമഗ്ര  ശുചേനിതന്വേ  പദതനി  എന്നെ കപരനില്  പദതനി  നടപഭാക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത പദതനിയുടട ഉകദശല ലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  എടനലഭാലാം  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):  

(എ)  നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങളുടട കനതൃതന്വേത്തനില്
ബഹുജന  പങ്കഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി,  ടടജവ  മഭാലനിനലങ്ങളുടട  ഉറവനിടത്തനിടല
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സലാംസരണവുലാം  അടടജവ  മഭാലനിനലലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്,  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്,  റതീടടസകനിലാംഗസ്റ്റ്
കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്  ടടകേമഭാറലാം  ടചേയ്യേലുലാം  അതനിടനഭാടക്ക  സഹഭായകേമഭായ  ടപഭാതുജന
സഇൗഹൃദ  ആസനികേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  നടത്തുകേവഴനി  അടുത്ത  അഞ
വര്ഷത്തനിനുളനില്  കകേരളലാം  രഭാജലത്തനിനു  മഭാതൃകേയഭാകേത്തക്ക  വനിധത്തനില്
മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   

(ബനി)  മഭാലനിനലപ്രശ്നലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുകേടയന്നെ
ലക്ഷലകത്തഭാടടയഭാണസ്റ്റ്  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷടന്റെ  ഉപദഇൗതലമഭായനി  ശുചേനിതന്വേ
പരനിപഭാലനവുലാം മഭാലനിനല സലാംസരണവുലാം ഉളടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിടന്റെ
സവനികശഷതകേളഭായനി  പ്രകേതീര്ത്തനിക്കടപടനിരുന്നെ  വൃത്തനിയുലാം  ജലസമൃദനിയുലാം
വതീടണടുക്കുകേ,  സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുടട  ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ
എന്നെനിവയഭാണസ്റ്റ് ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷടന്റെ മുഖല ലക്ഷലങ്ങള.  വനികകേന്ദ്രതീകൃത ഉറവനിട
ടടജവമഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നെകതഭാടടഭാപലാം  കബഭാധവല്ക്കരണവുലാം
ശുചേനിതന്വേമഭാലനിനല  സലാംസരണ  കസവന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുലാം.
ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് മഭാലനിനലലാം നനികക്ഷപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് കേര്ശനമഭായനി തടയുലാം.  കുളങ്ങളുലാം
കതഭാടുകേളുലാം ആദലഘടത്തനില് പുനരുജതീവനിപനിക്കുകേയുലാം രണഭാലാംഘടത്തനില് നദനികേള,
കേഭായലുകേള  തുടങ്ങനി  മറസ്റ്റ്  ജലകസഭാതസ്സുകേളുടട  സലാംരക്ഷണവുലാം  സുസനിരമഭായ
വനിനനികയഭാഗവുലാം  ഉറപഭാക്കുലാം.  പചക്കറനികൃഷനിയുലാം  ടനലസ്റ്റ് ല,  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള  തുടങ്ങനി
അടനിസഭാന  കൃഷനി  ഉല്പന്നെങ്ങളുടടയുലാം  ടടജവകൃഷനി  വലഭാപകേമഭാക്കുന്നെകതഭാടടഭാപലാം
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ടമചടപട  വനില  ലഭനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്  വനിപണനി  സലാംവനിധഭാനലാം
പരനിഷ്കരനിക്കുലാം.   

(സനി)   നവകകേരള  കേര്മ്മേ  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായുള  നഭാലസ്റ്റ്  വനികേസന
മനിഷനുകേള 28-9-2016-ല് സ.ഉ. (പനി.)നമ്പര് 41/2016/ആ.സഭാ.വ. പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില്
വന.   ഇതനില്  ശുചേനിതന്വേലാം-മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം,  കൃഷനി  വനികേസനലാം,  ജലവനിഭവ
സലാംരക്ഷണലാം എന്നെതീ മൂന്നെസ്റ്റ് കമഖലകേളക്കസ്റ്റ് ഊന്നെല് നല്കേനിടക്കഭാണളതഭാണസ്റ്റ് ഹരനിത
കകേരളലാം  മനിഷന.  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷന  ഉപദഇൗതലമഭായ  ശുചേനിതന്വേ  മഭാലനിനല
സലാംസരണ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  2420/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ.
തതീയതനി 15-7-2017 പ്രകേഭാരലാം പുറടപടുവനിചകേഴനിഞ.  

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എലഭാ  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം
പഭാന  ഫണനിടന്റെ  10%  തുകേ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി
വകേയനിരുത്തണടമന്നെസ്റ്റ് നനിര്കദശനിചനിരുന. 2017-18 വര്ഷത്തനില് ജനി. ഒ. (എലാംഎസസ്റ്റ്.)
നമ്പര്  79/2017/തസന്വേഭവ,  തതീയതനി  3-4-2017,  ജനി.  ഒ.  (എലാംഎസസ്റ്റ്.)നമ്പര്
72/2017/തസന്വേഭവ,  തതീയതനി  29-3-2017  പ്രകേഭാരവുലാം യഥഭാക്രമലാം നഗരസഭകേളക്കുലാം
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തനിതല  പഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കുമുള  പദതനി  രൂപതീകേരണ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
പുറടപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസസ്തുത ഉത്തരവുകേളനില് ടപഭാതുവനിഭഭാഗലാം പഭാന ഫണനില്
നനിനലാം  നഗരസഭകേള  15  ശതമഭാനവുലാം  പഞ്ചേഭായത്തുകേള  10  ശതമഭാനവുലാം  തുകേ
മഭാലനിനലസലാംസരണത്തനിനസ്റ്റ് ഉഇൗന്നെല് നല്കേനി മഭാറനിവയ്ക്കുന്നെതനിനഭായുലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതുകപഭാടല  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷടന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ശുചേനിതന്വേ-മഭാലനിനല  സലാംസരണ
ഉപമനിഷന നനിര്വഹണ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ സ.ഉ. (സഭാധഭാ.)നമ്പര് 2420/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ.
തതീയതനി 15-7-2017 പ്രകേഭാരവുലാം നനിര്കദശങ്ങള പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള നനിയമങ്ങള കേര്ശനമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെകതഭാടടഭാപലാം  മഭാലനിനലങ്ങള  ടതരുകവഭാരങ്ങളനിലുലാം  ടപഭാതുസലങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം
വലനിടചറനിയുന്നെതസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസരണലാം ഫലപ്രദമഭായുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കവണ  അടനിയനര  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്   നനിര്കദശലാം  നല്കേനിടക്കഭാണസ്റ്റ്
സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2511/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ.  തതീയതനി  22-7-2017  പ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര്  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്
576/ഡനി.സനി1/16/ത.സന്വേ.ഭ.വ.  തതീയതനി  24-9-2016  പ്രകേഭാരലാം  പഭാസനികേസ്റ്റ്  കവസസ്റ്റ്
മഭാകനജസ്റ്റ് ടമന്റെസ്റ്റ് റൂളസസ്റ്റ്  2016-ടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പഭാസനികേസ്റ്റ് കേലഭാരനി ബഭാഗുകേളടട
ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാടത  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  പ്രനിനസനിപല്  ടസക്രടറനി  ടചേയര്മഭാനഭായനി  പഭാസനികേസ്റ്റ്
കവസസ്റ്റ്  മഭാകനജസ്റ്റ് ടമന്റെസ്റ്റ്  ചേടലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട
കമഭാണനിററനിലാംഗനിനുമഭായനി സലാംസഭാനതല കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങളുടട കനതൃതന്വേത്തനില് സമഗ്ര മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന
പദതനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷടന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്
ആരലാംഭനിച പ്രകതലകേ കേലഭാമ്പയനിനഭാണസ്റ്റ് മഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം സന്വേഭാതനലലാം.  ആഗസസ്റ്റ്
15-ടന്റെ  സന്വേഭാതനലദനിനഭാകഘഭാഷ  ചേടങ്ങുകേളക്കുകശഷലാം  ബഹുമഭാനടപട  മനനിമഭാര്
മഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം സന്വേഭാതനലലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം തുടര്ന്നെസ്റ്റ് എലഭാ തകദശഭരണ
വഭാര്ഡുകേളനിലുലാം  ജനങ്ങള  സന്വേയലാംസമര്പണകത്തഭാടട  നടത്തുന്നെ  പ്രഖലഭാപനങ്ങളുലാം
ഉണഭായനി.   ഇതനിനു  മുകന്നെഭാടനിയഭായനി  2017  ആഗസസ്റ്റ്  6  മുതല്  ആഗസസ്റ്റ്  13  വടര
സന്നെദ  പ്രവര്ത്തകേടര  പടങ്കടുപനിചസ്റ്റ്  ഗൃഹസന്ദര്ശനവുലാം  നനിലവനിടല  മഭാലനിനല
സലാംസരണത്തനിടന്റെ  അവസഭാനനിര്ണയ  പഠനവുലാം  നടത്തുകേയുലാം  ഓകരഭാ  വതീടനിലുലാം
സഭാപനത്തനിലുലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കടപടുന്നെ മഭാലനിനലങ്ങള എങ്ങടന സലാംസരനിക്കടപടുടമന്നെതസ്റ്റ്
സലാംബനനിചലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  കസവന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എടനഭാടക്കയഭാടണനലാം
പരനിചേയടപടുത്തുകേയുലാം ടചേയ്യുന.  
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കതീന കകേരള കേമ്പനനി
15(*285) ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജന :

ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ഡടസണ് മഭാസര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കതീന കകേരള കേമ്പനനി എന്നെ കപരനില് ഒരു കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേമ്പനനിയുടട രൂപതീകേരണ ലക്ഷലങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  കേമ്പനനിയുടട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി
നടക്കുനടണന്നെസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുകമഭാ?

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):  

(എ) ഉണസ്റ്റ്. 

(ബനി) സലാംസഭാനടത്ത  ശുചേനിതന്വേ പരനിപഭാലന രലാംഗത്തസ്റ്റ് സമഗ്രമഭായ പുകരഭാഗതനി
ടടകേവരനിക്കുവഭാന മഭാലനിനലങ്ങളുടട  ഉത്ഭവത്തനില് കുറവുവരുത്തുകേയുലാം ഉത്ഭവനിക്കുന്നെ
മഭാലനിനലങ്ങള ശഭാസതീയമഭായനി പുനനഃചേലാംക്രമണലാം ടചേയ്യുവഭാനുലാം പരനിസനിതനിക്കസ്റ്റ് കകേഭാടലാം
തടഭാടത  ശഭാസതീയമഭായനി  സലാംസരനിക്കുവഭാന  ഉതകുന്നെ  രതീതനിയനിലുള  ആസൂതണലാം
നടത്തുവഭാനുലാം  ഇതനിനഭായനി  വനിവനിധ  നൂതന  സന്വേയലാംപരലഭാപ്തമഭായ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിടകേഭാണലാം  ശുചേനിതന്വേപരനിപഭാലനടത്തയുലാം  പഭാരനിസനിതനികേ  സലാംരക്ഷണടത്തയുലാം
കുറനിചസ്റ്റ്  ടപഭാതുജനങ്ങളനില്  ശരനിയഭായ  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിചടകേഭാണലാം
ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗലരലാംഗത്തസ്റ്റ്  പുകരഭാഗതനി  ടടകേവരനിക്കുന്നെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിടക്കഭാണലാം  നൂതനവുലാം  വനിജയകേരവുമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ
ടടകകഭാളജനികേളുടട  ഉപകയഭാഗത്തനിലൂടട  സലാംസഭാനടത്ത  ശുചേനിതന്വേ  പരനിപഭാലന
കമഖലയനില്  കേഭാതലഭായ  മഭാനങ്ങള  വരുത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്  കേമ്പനനിയുടട  പ്രഖലഭാപനിത
ലക്ഷലലാം.

മഭാതൃകേഭാ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുകേ;  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇഇൗ
മഭാതൃകേഭാ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനിയുള പ്രകചേഭാദനങ്ങള നല്കുകേ.  

ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  സമൂഹത്തനിനസ്റ്റ്  ഉതകുന്നെ  രതീതനിയനിലുള
മഭാലനിനല കശഖരണലാം നടപനിലഭാക്കുകേ.  
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മഭാലനിനല  സലാംസരണ-പുനനഃചേലാംക്രമണ  കമഖലകേളനില്  കൂടുതല്  ടതഭാഴനില്
അവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുകേ.  

ടചേറുകേനിട  മഭാലനിനല  സലാംരലാംഭകേടര  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  കമഖലയനികലയസ്റ്റ്
ആകേര്ഷനിക്കുവഭാനുള പദതനികേളുലാം കപഭാളനിസനികേളുലാം ഉണഭാക്കുകേ.  

മഭാലനിനല സലാംസരണ-പുനനഃചേലാംക്രമണ പദതനികേടളക്കുറനിചള കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തുകേ എന്നെനിവയുലാം കേമ്പനനിയുടട പ്രധഭാന ലക്ഷലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നടത്തുന്നെ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  മുകഖന
ഉറപ്പുവരുത്തുനണസ്റ്റ്.   

മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി
16(*286) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്
പദതനിയനില്  നടത്തനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുടട  ഫലപ്രഭാപ്തനി  വനിലയനിരുത്തഭാന
ഉകദശനിചടകേഭാണളള  Work-time-motion  study  നടത്തനിയനിരുകന്നെഭാ;  പഠന
റനികപഭാര്ടനിടല പ്രധഭാന കേടണത്തല് എനഭാടണന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ  പദതനി  കൂടുതല്  ഉല്പഭാദനപരമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനഭായനി
മൃഗപരനിപഭാലനലാം,  ടനല്കൃഷനി തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനിടല വനിവനിധ പണനികേളുലാം കേയര്,
ടടകേത്തറനി, ഖഭാദനി തുടങ്ങനിയ പരമ്പരഭാഗത കമഖലകേളനിടല കജഭാലനികേളുലാം ടതഭാഴനിലുറപ്പു
പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തഭാന കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശലടപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില്
ഏടതഭാടക്ക കമഖലകേള ഉളടപടുത്തഭാന അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  തഭാരതകമലന  കുറഞ്ഞ  കൂലനിയുലാം  കൂലനി  നല്കുന്നെതനിടല  വലനിയ
കേഭാലതഭാമസവുലാം ഇഇൗ പദതനിയുടട ഉകദശലങ്ങടള ദുര്ബലടപടുത്തുനടവന്നെതനിനഭാല്
അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  ആവശലടപടുകമഭാ;  രണഭാഴ്ചയകേലാം
കവതനലാം  വനിതരണലാം  ടചേയ്തനിടലങ്കനില്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേണടമന്നെ  വലവസ
പഭാലനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ): 

(എ)  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്  പഠനത്തനിടന്റെ  കേടണത്തലുകേടള
അടനിസഭാനമഭാക്കനി മഹഭാതഭാ ഗഭാനനി കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയുടട
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്നനിനലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ  അദന്വേഭാനത്തനിടന്റെ  കതഭാതനില്
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് പ്രതനിദനിന കൂലനി ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ആവശലമഭായ അദന്വേഭാനത്തനിടന്റെ
കതഭാതസ്റ്റ്  നനിലവനിടല  CPWD-Data-യനില്  നനിനലാം  കുറഞ്ഞ  അളവനികലയസ്റ്റ്
എത്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഠന  റനികപഭാര്ടനിടല  പ്രധഭാന  കേടണത്തല്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്*. 

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മൃഗപരനിപഭാലനലാം,
ടനല്കൃഷനി ഉളടപടടയുള കനരനിട്ടുള കേഭാര്ഷനികേ പ്രവൃത്തനികേള, കേയര്, ടടകേത്തറനി,
ഖഭാദനി തുടങ്ങനിയ പരമ്പരഭാഗത കമഖലകേളനിടല കജഭാലനികേള ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയനില്
പ്രവൃത്തനി  ഇനങ്ങളഭായനി  ഉളടപടുത്തുവഭാന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  ആവശല
ടപടനിരുനടവങ്കനിലുലാം അനുമതനി ലഭനിചനിടനില.   

(സനി)  കുറഞ്ഞകൂലനി  എന്നെതസ്റ്റ്  ടതഭാഴനിലുറപനിടന  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിടനില.
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  യഥഭാസമയലാം  ഫണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകേഭാത്തതുമൂലലാം  കൂലനി
നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുള  കേഭാലതഭാമസലാം  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയുടട
പ്രവര്ത്തനടത്ത  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  വനിഷയലാം  നനിരവധനി  തവണ
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ശദയനില്ടപടുത്തനിയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.
രണസ്റ്റ്  ആഴ്ചയകേലാം  കൂലനി  വനിതരണലാം  ടചേയ്തനിടലങ്കനില്  അതനിനുള  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
കേണക്കഭാക്കുന്നെതനിനുള  സലാംവനിധഭാനലാം  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  എന.ആര്.ജനി.എ.യുടട
കേമ്പഡ്യൂടര് കസഭാഫസ്റ്റ് ടവയറനില് നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
ആദലലാം  ടകേഭാടുക്കുകേയുലാം  പനിന്നെഭാടല  പ്രസ്തുത  തുകേ  കേഭാലതഭാമസത്തനിനസ്റ്റ്
ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ  ഉകദലഭാഗസരനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  തനിരനിടകേ  ഇഇൗടഭാക്കുകേയുലാം
ടചേയ്യുന്നെതനിനുള ചേടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള നടപടനികേള നടനവരുന. 

ചേക്കയുടട ഒഇൗഷധഗുണങ്ങള
17(*287) ടപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുഡസന തങ്ങള :

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   അബ്ദു റബ്ബസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേക്കയുടട ഔഷധഗുണങ്ങടളപറനി പഠനങ്ങടളടനങ്കനിലുലാം നടന്നെനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് അതസ്റ്റ് സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  കതഭാടവനിള  ഉല്പന്നെമഭായ  ചേക്കയനില്
കേതീടനഭാശനിനനിപ്രകയഭാഗലാം  സര്വസഭാധഭാരണമഭാടണന്നെ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(സനി) സലാംസഭാനടത്ത ചേക്ക ഉല്പന്നെങ്ങള വനിഷരഹനിതമഭായതനിനഭാല് വനിഷമുക്ത
ഭക്ഷലവനിഭവടമന്നെനനിലയനില്  ചേക്കയ് ക്കുലാം  കുരുവനിനുലാം  സര്ടനിഫനികക്കഷന  നലഭാനുലാം
ചേക്കകശഖരണലാം,  കപ്രഭാസസനിലാംഗസ്റ്റ്,  വനിപണനലാം  എന്നെനിവയഭായുള  ടചേറുകേനിട
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നലഭാനുലാം തയഭാറഭാവുകമഭാ?

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

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനില്  ചേക്കയുടട  ഒഇൗഷധഗുണങ്ങടളപറനി  പഠനലാം
നടത്തനിയനിടനില.  എന്നെഭാല്  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  അമ്പലവയല്
കകേന്ദ്രത്തനില്  ചേക്കയുടട  ഒഇൗഷധ  ഗുണടത്തപറനിയുള  പഠനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി  വകുപ്പുലാം  യൂണനികവഴനിറനിയുലാം  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  ചേക്ക
മകഹഭാതവവുലാം അനഭാരഭാഷ്ട്ര വര്ക്കസ്റ്റ്കഷഭാപ്പുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.   

(സനി)  കകേരളത്തനില്  വനിഷമുക്ത  ഭക്ഷല  വനിഭവടമന്നെ  നനിലയനില്  ചേക്കയസ്റ്റ്
വളടരകയടറ പ്രഭാധഭാനലമഭാണുളതസ്റ്റ്.  ചേക്കപഴലാം  മഭാതമല,  പചക്കറനിയുലാം  ഒഇൗഷധവുലാം
പ്രധഭാന  ഭക്ഷണമഭാടണന്നെ  സകന്ദശലാം  ജനങ്ങളനിടലത്തനിചസ്റ്റ്  ഒരു  ചേക്കകപഭാലുലാം
പഭാഴഭാക്കഭാടത ഭക്ഷണമഭാകയഭാ മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങളഭാക്കനികയഭാ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ജനങ്ങടള  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല,  കേഭാര്ഷനികേ വനിജഭാന കകേന്ദ്രങ്ങള തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളുടടയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാടട അനഭാരഭാഷ്ട്ര ചേക്കകമള വയനഭാടസ്റ്റ് അമ്പലവയലനില് ആഗസസ്റ്റ്  9
മുതല്  14  വടര  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ.   കൂടഭാടത  ചേക്കയഭായനി  ഒരു
അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കസ്റ്റ് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചേക്കയ്ക്കുലാം
കുരുവനിനുലാം  സര്ടനിഫനികക്കഷന  നല്കേല്,  ചേക്കകശഖരണലാം,  കപ്രഭാസസ്സെനിലാംഗസ്റ്റ്,
വനിപണനലാം,  മൂലലവര്ദനവസ്റ്റ്  മുതലഭായവ  അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നെകതഭാടുകൂടനി
പരനിഹരനിക്കടപടുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  

ഡലഫസ്റ്റ് മനിഷന പദതനി
18(*288) ശതീ  .   ടകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലൂടട  നടത്തനിയ  ഡലഫസ്റ്റ്  മനിഷന
സര്ടവയനില്  എത  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  പഭാര്പനിടലാം  ഇലഭാത്തതഭായനി
കേടണത്തനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;
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(ബനി)  പദതനിക്കഭായനി  ഇതനിനകേലാം  എത  ഏക്കര്  ഭൂമനി  കേടണത്തനി;
പദതനിക്കഭായനി  സഇൗജനലമഭായനി  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  യജലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ധനസമഭാഹരണത്തനിനഭായനി  വലഭാപഭാരനികേളുടടയുലാം  വലവസഭായനികേളുടടയുലാം
സഹകേരണലാം  കതടനിയനിട്ടുകണഭാ;  അവരുടട  പ്രതനികേരണലാം  എനഭാണസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്
ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  എന്നെകത്തയസ്റ്റ്  പദതനിയുടട  പ്രഭാരലാംഭഘടടമങ്കനിലുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന
കേഴനിയുടമന്നെഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്?

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):  

(എ)  കുടുലാംബശതീ നടത്തനിയ സര്കവയനില് പ്രഭാഥമനികേമഭായനി ഭവനരഹനിതരഭായനി
506904  കപടരയഭാണസ്റ്റ്  കേടണത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  373138  ഭൂരഹനിത
ഭവനരഹനിതരുലാം 133766 ഭൂമനിയുള ഭവന രഹനിതരുമഭാണുളതസ്റ്റ്.  

(ബനി)  123 ഏക്കര് ഭൂമനി ഇതുവടര കേടണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭവനസമുചയങ്ങളുടട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  സന്വേകമധയഭാ ഭൂമനി  സലാംഭഭാവന ടചേയ്യുന്നെതനികലയഭായനി  ഒരു യജലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം ആയതനിനസ്റ്റ് 2017 ഒകകഭാബര് 2-നസ്റ്റ് ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനിയുടട
ഉദ്ഘഭാടനകത്തഭാടട തുടക്കലാം കുറനിക്കുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

(സനി)  ധനസമഭാഹരണത്തനിനഭായനി  വലഭാപഭാരനികേളുടടയുലാം  വലവസഭായനികേളുടടയുലാം
സഹകേരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.   

(ഡനി)  പദതനിയുടട പ്രഭാരലാംഭഘടമഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള കേടണത്തല്  2 017
ടസപ്റലാംബറനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  പദതനി  അഞവര്ഷലാംടകേഭാണസ്റ്റ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന. 

ജലഗതഭാഗത സഇൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള

19(*289) ശതീ  .   കജഭാണ് ടഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ടകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഭാഡുകേളനിടല അമനിതമഭായ തനിരക്കു കുറയ്ക്കുകേ എന്നെ ലക്ഷലലാം മുനനനിര്ത്തനി
ജലഗതഭാഗത  സഇൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കഭാനകവണ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാ
നുകദശനിക്കുനകണഭാ;

421/2020.
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(ബനി)  നനിലവനില്  ജലഗതഭാഗത  വകുപനിനസ്റ്റ്  എത  കബഭാട്ടുകേള  ഉടണനലാം
അവയുടട  കേഭാലപഴക്കടമതടയനലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  യഭാതക്കഭാരുടട  സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കഭാന ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുള സജതീകേരണങ്ങള എടനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി  ):  

(എ)  കറഭാഡസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതലാം  വഴനിയുള  തനിരക്കസ്റ്റ്  കുറയ്ക്കുന്നെതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ജലമഭാര്ഗ്ഗലാം  വഴനി  ദൂരലാം  കുറവുള റൂട്ടുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ടഫറനി,  സര്ക്കുലര്
സര്വതീസുകേള നടത്തനിവരുന. വകുപനിടന്റെ ടടവക്കലാം-തവണക്കടവസ്റ്റ്, കഫഭാര്ട്ടുടകേഭാചനി-
മടഭാകഞ്ചേരനി,  ടടവറനില-കേഭാക്കനഭാടസ്റ്റ്  എന്നെതീ സര്വതീസുകേള ഇതനിനസ്റ്റ്  ഉദഭാഹരണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.
കേരമഭാര്ഗ്ഗലാം  ഏകേകദശലാം  15  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  സഞ്ചേരനികക്കണ  ടടവക്കലാം-
തവണക്കടവസ്റ്റ്  റൂടനില്  നനിലവനിലുള  കബഭാട്ടുകേളക്കുപുറടമ  അതലഭാധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളടങ്ങനിയ  കസഭാളഭാര്  കബഭാട്ടുകൂടനി  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ജലമഭാര്ഗ്ഗലാം
4  കേനികലഭാമതീറര്  മഭാതലാം  ടടദര്ഘലമുള  ടഫറനി  സര്വതീസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  നടത്തനിവരുന.
കഫഭാര്ട്ടുടകേഭാചനി-ടടവപനിന-മടഭാകഞ്ചേരനി  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടല  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്
മഭാര്ഗ്ഗമുള  യഭാതഭാകകശലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  എറണഭാകുളലാം  സനിറനിയുമഭായനി
ബനടപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വകുപനിടന്റെ  സര്ക്കുലര്  സര്വതീസുകേള  സഹഭായനിക്കുന.
ടടവറനില-കേഭാക്കനഭാടസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  മുകഖന  ഏകേകദശലാം  20  മനിനനിടസ്റ്റ്  ടകേഭാണസ്റ്റ്
ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കസ്റ്റ്  മുതലഭായ  ഗതഭാഗത  തനിരകക്കറനിയ  പ്രകദശങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
കേരമഭാര്ഗ്ഗമുള  തനിരക്കസ്റ്റ്  മറനികേടന്നെസ്റ്റ്  എത്തനികചരുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  സര്വതീസുകേള
സഹഭായനിക്കുന.  ഒകരസമയലാം  എടസ്റ്റ്  ടടബക്കുകേള  കേയറഭാവുന്നെ  6  പഭാസഞ്ചേര് -കേലാം-
ടവഹനിക്കനിള  കേലഭാരനിയര്  കബഭാട്ടുകേള  ഉപകയഭാഗനിചള  വകുപനിടന്റെ  സര്വതീസുകേള
നനിരത്തുകേളനിടല  തനിരക്കുകേള  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം  സഹഭായകേരമഭാണസ്റ്റ്.  ജലമഭാര്ഗ്ഗമുള
കവഗതകയറനിയ യഭാതഭാസഇൗകേരലങ്ങള ടമചടപടുത്തുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ടടവക്കലാം-
എറണഭാകുളലാം,  ആലപ്പുഴ-കുമരകേലാം-കകേഭാടയലാം  എന്നെതീ  റൂട്ടുകേളനില്  അതനികവഗ
യഭാതഭാകബഭാടസ്റ്റ് സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകേയുലാം
സര്ക്കഭാര് അനുമതനിയുടട അടനിസഭാനത്തനില് ഇതനിനഭായുള രണസ്റ്റ്  120  പഭാസഞ്ചേര്
കേപഭാസനിറനിയുള  എ.സനി.  കബഭാട്ടുകേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരനികേയുമഭാണസ്റ്റ്.
ടകേഭാലലാം  കമഖലയനില്  സതീ-അഷ്ടമുടനി  എന്നെ  കപരനില്  2  പഭാസഞ്ചേര്-കേലാം-ടൂറനിസലാം
കബഭാട്ടുകേള  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ആലപ്പുഴ  കമഖലയനില്  ടൂറനിസത്തനിനഭായനി
അതലഭാധുനനികേ  ക്രൂയ്സസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുകേള  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുലാം  മുഹമ്മേ,  ആലപ്പുഴ,
എറണഭാകുളലാം എന്നെതീ പ്രധഭാന കസഷനുകേളനില് പുതനിയ വഭാടര് ടഭാകനി സര്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ഇഇൗ  സര്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെകതഭാടുകൂടനി  കറഭാഡുകേളനിടല  അമനിതമഭായ  തനിരക്കസ്റ്റ്  കുറയ്ക്കുവഭാനഭാകുടമന്നെസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  
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(ബനി) സലാംസഭാന ജലഗതഭാഗത വകുപനിനസ്റ്റ് നനിലവനില് 96 കബഭാട്ടുകേളഭാണുളതസ്റ്റ്.

ഇവ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  52  ടഷഡഡ്യൂളുകേളനിലഭായനി  വകുപസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  നടത്തനിവരുന.

സര്വതീസസ്റ്റ് കബഭാട്ടുകേളനില്  15  വര്ഷത്തനിനസ്റ്റ് തഭാടഴ മഭാതലാം പഴക്കലാംടചേന്നെ  37  സതീല്

കബഭാട്ടുകേളുലാം  10  വര്ഷത്തനിനുലാം  39  വര്ഷത്തനിനുമനിടയനില്  പഴക്കമുള  16

തടനി കബഭാട്ടുകേളുലാം പുതനിയതഭായനി 2015-ല് നനിര്മ്മേനിച ഒരു ടടഫബര് കസഭാളഭാര് കബഭാട്ടുലാം

ഉളടപടുന.  കബഭാടപകേടങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെ

തനികലയ്ക്കുമഭായനി  കകേരള  ഇനലഭാന്റെസ്റ്റ്  ടവസല്  റൂള  201 0  അനുശഭാസനിക്കുന്നെ  എലഭാ

സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  വകുപസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുകേള  പഭാലനിചവരുന.  യഭാതക്കഭാര്ക്കുലാം

ജതീവനക്കഭാര്ക്കുമഭായനി ജതീവനരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളഭായ ടടലഫസ്റ്റ് ജഭാക്കറ്റുകേള, ടടലഫസ്റ്റ്

കബഭായസ്റ്റ്,  കബഭായന്റെസ്റ്റ്  അപഭാരറസസ്റ്റ്,  ഫയര്  എകേസ്റ്റ് സനിങ്ങസ്റ്റ്കേഡ്യൂഷര്  എന്നെനിവ  എലഭാ

കബഭാട്ടുകേളനിലുലാം  സജതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  തുറമുഖ  വകുപനിടന്റെ  ഫനിറസ്റ്റ്നസ്സെസ്റ്റ്

പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം  അതുവഴനി  ലഭനിക്കുന്നെ  ഫനിറസ്റ്റ്നസസ്റ്റ്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കുലാം

വനികധയമഭായനി മഭാതമഭാണസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് കബഭാട്ടുകേള അനുവദനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   മുഹമ്മേ,

ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം  എന്നെതീ  പ്രധഭാന  കസഷനുകേളനില്  പുതനിയ  വഭാടര്  ടഭാകനി

സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇനലയനില്  തടന്നെ

ആദലമഭായനി  കസഭാളഭാര്  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിച  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ

കബഭാട്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  വകുപനിടന്റെ  ടടവക്കലാം  റൂടനില്  സര്വതീസസ്റ്റ്  നടത്തനിവരുന.

G.  O.  (Rt.)  No.450/2016/Trans.  Dtd.29-11-2016  പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനിലുള

14  കബഭാട്ടുകേള  മഭാറനി  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുലാം  അതനികവഗതയുമുള

കബഭാട്ടുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  അനുമതനി  ലഭനിചതനിടനത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ്

ആയതനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന. 

കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയുടട ചുമതലകേള

20(*290) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :

ശതീ  .   ടകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :

ശതീ  .   ടകേ  .   ആനസലന :

ടപ്രഭാഫ  .    ടകേ  .    യു  .    അരുണന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയുടട ചുമതലകേള എടനലഭാലാം എനലാം ഈ

ചുമതലകേള ഫലപ്രദമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനില് അകതഭാറനിറനി  വനിജയനിചനിട്ടുകണഭാ

എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങളുലാം  അതുവഴനിയുള  മരണങ്ങളുലാം  അനുദനിനലാം  വര്ദനിച
വരുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനിൽ  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയുടട  ഇടടപടല് കൂടുതൽ
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അകതഭാറനിറനിയുടട  ഫണനിടന്റെ  കസഭാതസ്സുലാം  അതസ്റ്റ്  കൃതലമഭായനി
ലഭനിക്കുനകണഭാടയനലാം  ഫണസ്റ്റ്  നനിര്ദനിഷ്ട  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  തടന്നെ  നനിശ്ചനിത
സമയത്തനിനുളനില് വനിനനികയഭാഗനിക്കുനകണഭാ എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി  ):  

(എ)  2007-ടല  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  ആകനിടന്റെ  വകുപസ്റ്റ്
4  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുടട  ചുമതലകേള  തഭാടഴ
പറയുന്നെവയഭാണസ്റ്റ്: 

(i) കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ നയങ്ങളനികനല് സര്ക്കഭാരനിടന ഉപകദശനിക്കുകേ;

(ii)  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  നനിലവഭാരവുലാം  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  നനിര്ണയനിക്കുകേയുലാം
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുകേ; 

(iii)  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനടപട  പദതനികേളുലാം  കപ്രഭാജക്റ്റുകേളുലാം
പരനിപഭാടനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുകേ;

(iv)  കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷയുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ് കേര്ത്തവല നനിര്വഹണലാം നടത്തുന്നെ
എലഭാ ഏജനസനികേളുടടയുലാം സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുടടയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ;

(v) കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ;

(vi)  ഫണനിടന്റെ നടത്തനിപസ്റ്റ്;           

(vii)  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  പദതനികേളുലാം,  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടപനില്
വരുത്തുന്നെതനിനുള ടചേലവസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുകേ; 

(viii)  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  കപ്രഭാജക്റ്റുകേളക്കുകവണനിയുലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയുമഭായനി
ബനടപട  സഭാമഗ്രനികേളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുലാം  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കവണനിയുലാം ടചേലവസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുകേ; 

(ix)  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനടപട  സലാംഗതനികേളനില്  പഠനങ്ങളുലാം
കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം ഗകവഷണവുലാം നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് ടചേലവസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുകേ; 

(x)  കടഭാമ-ടകേയര് പരനിപഭാടനികേളകക്കഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളകക്കഭാ ഉള ടചേലവസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുകേ;

(xi) അകതഭാറനിറനിയുടട ഭരണപരമഭായ ടചേലവുകേള അനുവദനിക്കുകേ;    
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(xii)  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  നടപടനികേളുമഭായനി  ബനടപട  സലാംഗതനികേളക്കുള
ടചേലവസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുകേ; 

(xiii)  അകതഭാറനിറനിയുടട  കനതൃതന്വേത്തനില്  അപകേട  സലടത്ത
രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി സന്വേയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുകേ;

കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  അതനിടന്റെ  അനുബന  വകുപ്പുകേളഭായ
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനലാം,  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്,  ആകരഭാഗലലാം  എന്നെനിവയുടടയുലാം
അനുബന  ഏജനസനിയഭായ  നഭാറസ്റ്റ്പഭാകേനിടന്റെയുലാം  ജനിലഭാ  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ
കേഇൗണ്സനിലുകേളുടടയുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിചടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് വനിവനിധ കറഭാഡസ്റ്റ്
സുരക്ഷഭാ പദതനികേള നടപനില് വരുത്തുന്നെതസ്റ്റ്.  ദൃശല-ശവല മഭാധലമങ്ങളുടട സഭാധലത
ഉപകയഭാഗടപടുത്തനി  ജനങ്ങളനില്  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാവകബഭാധലാം  വളര്ത്തനിടയടുക്കഭാന
കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  ശമനിചവരുന.  കബഭാധവല്ക്കരണ
യതങ്ങളക്കു  പുറടമ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്-കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  നനിരതീക്ഷണ
കേലഭാമറകേള,  ആളകക്കഭാമതീററുകേള,  ഇന്റെര്ടസപ്റര്  വഭാഹനങ്ങള  മുതലഭായവ
വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  കസഫനി  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കപഭാലതീസസ്റ്റ്-
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനലാം,  ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  എന്നെതീ  വകുപ്പുകേടള  ഏകകേഭാപനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ്
2017  ടഫബ്രുവരനി  15  മുതല് മഭാര്ചസ്റ്റ്  15  വടര കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷ മുനനനിര്ത്തനി കറഭാഡസ്റ്റ്
കസഫനി  ആക്ഷന  പഭാന  നടപനില്  വരുത്തുകേയുണഭായനി.   കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷ
അകതഭാറനിറനിയുടട  അനുബന  ഏജനസനിയഭായ  നഭാറസ്റ്റ്പഭാകേസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗതഭാഗത
മനഭാലയത്തനിടന്റെ  നനിര്കദശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായുലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വകുപനില്  നനിനള
വനിവരകശഖരണത്തനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  കകേരളത്തനിടല  കറഭാഡുകേളനില്
355  ബഭാക്കസ്റ്റ് കസഭാട്ടുകേള കേടണത്തനി സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതസ്റ്റ്  18-1-2017-ല്
നടന്നെ മുപത്തനിരണഭാമതസ്റ്റ് കകേരള കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി കയഭാഗലാം ചേര്ചടചേയ്തസ്റ്റ്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഇവ  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  (കദശതീയ  പഭാതകേള)  ചേതീഫസ്റ്റ്
എഞ്ചേനിനതീയര്,  ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  (കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം)  ചേതീഫസ്റ്റ്
എഞ്ചേനിനതീയര്,   തകദശസന്വേയലാംഭരണവകുപസ്റ്റ്  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്,  നഭാറസ്റ്റ്പഭാകേസ്റ്റ്
ഡയറ്കര്, എന്നെനിവരടങ്ങുന്നെ ഒരു ഉപസമനിതനിയുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറടമ
സലാംസഭാനടത്ത കറഭാഡുകേളക്കുകവണനി കറഭാഡസ്റ്റ് കസഫനി കപഭാളനിസനിയുലാം, ബഭാക്കസ്റ്റ്കസഭാടസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനു കവണനിയുള കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാളുലാം കറഭാഡസ്റ്റ് കസഫനി കപഭാളനിസനിയുലാം
തയ്യേഭാറഭാക്കനി  നഭാറസ്റ്റ്പഭാകേസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിരുന.   ഇവ  മുപത്തനിരണഭാമതസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി
കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അനനര  നടപടനികേളക്കഭായനി  അനുബന
വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് അയചടകേഭാടുക്കുകേയുലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  
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രഭാജലടത്ത  കറഭാഡുകേളനിടല  ബഭാക്കസ്റ്റ്  കസഭാട്ടുകേള  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

ടചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി 1100 കകേഭാടനി രൂപയുടട ഫണസ്റ്റ് നനിലവനിലുളതഭായനി മനിനനിസ്ട്രേനി ഓഫസ്റ്റ്

കറഭാഡസ്റ്റ് ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് & ടടഹകവസസ്റ്റ് അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭായ

ടപ്രഭാകപഭാസല്  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിടന

ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ജനിലഭാതലത്തനില്  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി  എലഭാ

ജനിലകേളനിടലയുലാം ജനിലഭാ കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ കേഇൗണ്സനിലുകേളക്കസ്റ്റ് തുകേ നല്കേനിവരുന.

അപകേട കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്,  ആയവ ഭഭാവനിയനില് ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന

ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  സലാംസഭാന

തലത്തനിലുലാം ആകനിഡന്റെസ്റ്റ് റനിവഡ്യൂ കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് സമതീപലാം

ഉണഭാകുന്നെ  അപകേടങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന  ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  മുഖഭാനരലാം

സ്കൂള കസഫ സ്റ്റ് കസഭാണ് നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള നടപടനികേള ടടകേടക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ആകരഭാഗലവകുപ്പുവഴനി  കടഭാമഭാടകേയര്  യുണനിറ്റുകേള  ശക്തനിടപടുത്തുവഭാനുലാം,

ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപ്പുവഴനി ക്രഭാഷസ്റ്റ് ബഭാരനിയറുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള നടപടനികേള

സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  ശുഭയഭാത  എന്നെ  ടഭാഫനികേസ്റ്റ്

കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനി  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനിയനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്

നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ശബരനിമല  കസഫസ്റ്റ്  കസഭാണ്  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  കമഭാകടഭാര്

വഭാഹന വകുപനിനസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിച വരുന.  കകേന്ദ്ര ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിടന്റെ

നനിര്കദശമനുസരനിചസ്റ്റ്  എലഭാ  വര്ഷവുലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാവഭാരലാം  ആചേരനിക്കുന്നെതനിടന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിനസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചവരുന.  ഇതനിനുപുറടമ

കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ സലാംബനമഭായ അനുബന വകുപ്പുകേളുടടയുലാം ഏജനസനികേളുടടയുലാം

ശനിപഭാര്ശകേളക്കസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനിയുടട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  ഫണസ്റ്റ്

അനുവദനിചനിരുന. കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി വനിവനിധ അനുബന വകുപ്പുകേളവഴനി

നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനഫലമഭായനി  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  അപകേട  നനിരക്കുലാം  അപകേടത്തനില്

മരണമടഞ്ഞവരുടട  എണവുലാം  മുനവര്ഷടത്ത  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  കുറയ്ക്കുവഭാന

സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  ജൂടടല  മഭാസലാം  വടര  23340  അപകേടങ്ങളനില്

2595  മരണങ്ങള  ഉണഭായകപഭാള  2017  ജൂടടലയനില്  ഇതസ്റ്റ്  യഥഭാക്രമലാം  22353

അപകേടങ്ങളനില് 2338 മരണമഭായനി കുറഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതഭായതസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷടത്ത

അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  അപകേടലാംമൂലമുള  മരണനനിരക്കസ്റ്റ്  ഏകേകദശലാം
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10  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം കുറയ്ക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടുതല് അപകേടങ്ങള നടക്കുന്നെ

സലങ്ങളനില് കപഭാലതീസസ്റ്റ്, കമഭാകടഭാര് വഭാഹനലാം, ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് എന്നെതീ വകുപ്പുകേളുടട

പ്രവര്ത്തനഫലമഭായനി  വഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെവരുടട  ബുദനിമുട്ടുകേള  ഒരു

പരനിധനിവടര പരനിഹരനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  28-1-2017-ടല  ജനി.  ഒ.  (എലാംഎസസ്റ്റ്.)  6/2017  എന്നെ  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവനിലൂടട  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയനില്  അഞ്ചേസ്റ്റ്  വനിദഗരുടട

തസനികേകേള തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇഇൗ തസനികേകേള നനിലവനില് വരുന്നെകതഭാടട കകേരള കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയുടട

പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായനിത്തതീരുലാം.

(സനി) 200 7-ടല കകേരള കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി  ആകനിടല ടസക്ഷന

11(2) അനുസരനിചസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ ഫണനിടന്റെ കസഭാതസ്സെസ്റ്റ് ഇപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.  

(എ)  വഭാഹനങ്ങളുടട  ഒറത്തവണ  ടസസ്സെനില്നനിനലാം  ഇഇൗടഭാക്കുന്നെ  തുകേ

സലാംസഭാനടത്ത  സഞ്ചേനിതനനിധനിയനില്  അടചകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിച

പ്രകേഭാരമുള ടചേലവസ്റ്റ്  കുറചകശഷലാം ധനവനിനനികയഭാഗലാംവഴനി  ടടകേമഭാറലാം  ടചേയ്യേടപടുന്നെ

തുകേ. 

(ബനി) സര്ക്കഭാര് നല്കുന്നെ ഗ്രഭാനകേളുടട വഭായ്പകേളുലാം മുനകൂറുകേളുലാം.

(സനി)  ടപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളനില്  നനികന്നെഭാ  സന്വേകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്

നനികന്നെഭാ സലാംഘടനകേളനില് നനികന്നെഭാ  ഉള  സലാംഭഭാവനകേള. 

(ഡനി)  1988  -ടല കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന ആകനിടന്റെ  200-ാംവകുപനിന  കേതീഴനില്

മുനവര്ഷത്തനില് കശഖരനിച രഭാജനിയഭാക്കല് ഫതീസനിടന്റെ  അനപതസ്റ്റ്  ശതമഭാനത്തനിനസ്റ്റ്

തുലലമഭായ തുകേ. 

ഇവയനില് എ,  ബനി എന്നെനിവ പ്രകേഭാരമുള തുകേയഭാണസ്റ്റ് ഭഭാഗനികേമഭായനി ഇതുവടര

കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  ഫണനികലയനുവദനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നെസ്റ്റ്

വര്ഷമഭായനി  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ ഫണനികലയസ്റ്റ്  ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതമഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയ

തുകേ  ടനി  ഫണനികലയസ്റ്റ്  മഭാറ്റുന്നെതനിനുള  അനുമതനി  നല്കേനിയനിടനില.  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ

ഫണനികലയനുവദനിക്കടപടുന്നെ  തുകേ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഭാവസഭാനകത്തഭാടട

റദസ്റ്റ് ടചേയ്യേടപടുന്നെനില.  ആയതനിനഭാല് ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് സമയപരനിധനിയനില.
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സമ്പൂര്ണ അഗതനി രഹനിത സലാംസഭാനലാം

21(*291) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :
ശതീ  .   ടകേ  .   ടകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളടത്ത  സമ്പൂര്ണ  അഗതനി  രഹനിത  സലാംസഭാനമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് എടനലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അഗതനികേളുടട സര്ടവ ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇടലങ്കനില്
എന്നെസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണുകദശനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഏടതലഭാലാം  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  പ്രകദശങ്ങളനില്  അഗതനി
രഹനിത  പദതനി  നടപനിലഭായനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  പദതനിയുടട
നനിര്വഹണ ഏജനസനി ഏതഭാടണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സലാംരക്ഷണലാം ലഭനിക്കുടമന്നെഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ) :  

(എ)  കകേരളടത്ത  സമ്പൂര്ണ  അഗതനി  രഹനിത  സലാംസഭാനമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് 'അഗതനി രഹനിത കകേരളലാം 'പദതനിയഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി)   അയല്ക്കൂട  തലത്തനില്  അലാംഗതനികേടള  കേടണത്തുന്നെ പ്രഭാഥമനികേ
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച.  ശഭാസതീയമഭായ സര്കവ ഒകകഭാബര്  4-നസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത സര്കവയനില് നനിലവനിലുളതുലാം ഉളടപടനിടനിലഭാത്തതുമഭായ അര്ഹരഭായ മുഴുവന
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടളയുലാം  കേടണത്തുകേയുലാം  അനര്ഹടര  ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം  ടചേയ്തസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണതലത്തനില്  ഒരു  ലനിസഭാക്കനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം
ഇവര്ക്കഭായനി ഏകേതീകേരനിച ഒരു പദതനി തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുമഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  

(സനി)  അഗതനികേളുടട പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി നനിലവനില് 'ആശയ പദതനി '
എലഭാ തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  അഗതനി രഹനിത
കകേരളലാം  പദതനിയുടട  നനിര്വഹണ ഏജനസനി തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം
കമല്കനഭാടലാം കുടുലാംബശതീയുമഭാണസ്റ്റ്.  
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(ഡനി)  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനസ്റ്റ്  കശഷകമ  കൃതലമഭായ  കേണക്കുകേള
ലഭലമഭാകുകേയുള.  

കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് മനിനനിമലാം വരുമഭാനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് പദതനികേള
22(*292) ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ശശനി :

ശതീ  .   ടജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതബ  :
ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജന്ദ്രന  :
ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കേഭാലഭാവസഭാശനിത  കൃഷനിയഭാണസ്റ്റ്  മുഖലടമന്നെതനിനഭാല്
കേഭാലഭാവസയനിടലയുലാം വനിലയനിടലയുലാം അനനിശ്ചനിതഭാവസ പുതുതലമുറടയ കൃഷനിയനില്
നനിന്നെസ്റ്റ്  അകേറ്റുന്നെതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  വരുമഭാനലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചതനിടന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ
മൂലലവര്ദനിതവലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  പ്രഖലഭാപനിച  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,
വയനഭാടസ്റ്റ് പഭാകക്കജുകേളുടട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായുള പദതനികേള കൃഷനി
വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  കേര്ഷകേരുടട  വരുമഭാനലാം  ഇരടനിയഭാക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനടപടസ്റ്റ്  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുടട  കനതൃതന്വേത്തനില്  അഗ്രനികേളചര്  ടപ്രഭാഡക്ഷന
കേമ്മേതീഷണര്, കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല വനി.സനി., CTCRI ഡയറകര് എന്നെനിവരുടട
സഭാന്നെനിദലത്തനില്  ഒരു  ഉന്നെതതലകയഭാഗലാം  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  തുടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങള  വലഭാപഭാരലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിലൂടട
ലഭനിക്കുന്നെ  ലഭാഭലാം  പങ്കനിടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമപരമഭായ  അവകേഭാശലാം  ഉറപസ്റ്റ്
നല്കുന്നെതനിനഭായനി  "അവകേഭാശലഭാഭലാം"എന്നെ ആശയലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നെതനിനുള
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത  പുതനിയ  തലമുറടയ  കൃഷനിയനികലയസ്റ്റ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  മൂലലവര്ദനിത  കമഖലകേളനില്  ഉളടപടട  പുത്തന
ആശയങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  കേഭാലഭാവസയനിടലയുലാം
വനിലയനിടലയുലാം  അനനിശ്ചനിതഭാവസയനില്നനിനലാം  കേര്ഷകേടര  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ  ഭ ദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിള
ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പദതനി, വനിപണനിയനില് വനില സനിരത ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുള വനിപണനി
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ഇടടപടല്  (സലാംഭരണലാം)  പദതനി എന്നെനിവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  (വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനലാം -1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*)

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങള അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള  അടനിയനര പരനിപഭാടനിക്കഭായനി
2017-18-ല്  2  കകേഭാടനി  രൂപ ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അവനിചേഭാരനിതമഭായ
കേഭാരണങ്ങളഭാല്  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  അത്തരലാം  സന്ദര്ഭങ്ങള
കനരനിടുന്നെതനിനഭായനി ടനല്വനിത്തനിടന്റെയുലാം മറസ്റ്റ് കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുടടയുലാം ഒരു കേരുതല്
കശഖരലാം ഉണഭാക്കുന്നെതനിനഭായനിടഭാണസ്റ്റ് തുകേ വകേടകേഭാളനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  

വനിലനനിലവഭാരലാം  സനിരടപടുത്തുവഭാന  വനിപണനിയനിലനിടടപടുന്നെതനിനഭായനി
പതനിനഞ്ചേസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിലസനിരതഭാ  ഫണനിനഭായനി  ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടതരടഞ്ഞടുത്ത  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങളുടട  വനിലസനിരതയ്ക്കുലാം
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  മനികേച  വരുമഭാനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലലാം  നനിറകവറ്റുന്നെതനിനുലാം
കവണനി  വനിളടവടുപസ്റ്റ്  കേഭാലങ്ങളനില്  നനിയുക്ത  ഏജനസനികേളവഴനി  സലാംഭരണ
നടപടനികേളനിലൂടട  വനിപണനിയനില്  ഇടടപടല്  നടത്തുന്നെതനിനഭായഭാണസ്റ്റ്  തുകേ
വകേടകേഭാളനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  മൂലലവര്ദനിത  വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
2016-17-ടല  ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിച  15  അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള  സഭാദലതഭാപഠനലാം  നടത്തുന്നെതനിനുലാം  ആശയക്കുറനിപസ്റ്റ്
തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുലാം,  ടസഷലല്  പര്പസസ്റ്റ്  ടവഹനിക്കനിള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം
നബഭാര്ഡനിടന്റെ  കേതീഴനിലുള  കേണ്സളടനസനി  ഏജനസനിയഭായ  NABCONS-ടന
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് ജനി.  ഒ. (എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  71/2017/എഡനി തതീയതനി, 17-5-2017
പ്രകേഭാരലാം  ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  NABCONS-ടന്റെ  പഠന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെ
മുറയസ്റ്റ് തുടര് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  

അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള ടസഷലല് പര്പസസ്റ്റ് ടവഹനിക്കനിള
ആയനി കകേരള അകഗ്രഭാ ബനിസനിനസ്സെസ്റ്റ് കേമ്പനനി  (KABCO)  എന്നെ കപരനില് സര്ക്കഭാര്
ഉടമസതയനില്  ഒരു  കേമ്പനനി  കേമ്പനതീസസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിനഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷടത്ത  ബജറനില്  150  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കകേരള   അകഗ്രഭാ  ബനിസനിനസ്സെസ്റ്റ്  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ
തനിനുള  ടപ്രഭാകപഭാസല്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിവരുന.  തഭാടഴപറയുലാംപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  അകഗ്രഭാ
പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുവഭാന ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  

1. നഭാളനികകേര അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേള-തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറലാം, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,
തനിരുവനനപുരലാം. 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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2.  ടനലസ്റ്റ് ല  അധനിഷനിത  അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേള-പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  ആലപ്പുഴ,
എറണഭാകുളലാം.

3. വഭാഴപഴത്തനിനുലാം കതനനിനുലാം അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കസ്റ്റ് - തൃശൂര്.

4. ടടസസസസ്റ്റ് പഭാര്ക്കുകേള- ഇടുക്കനി, വയനഭാടസ്റ്റ്. 

5. റബ്ബര് അധനിഷനിത വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള- കകേഭാടയലാം, പത്തനലാംതനിട.

6. ചേക്കയ്ക്കുള അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കസ്റ്റ്- മഭാള, തൃശ്ശൂര്.

7.  പചക്കറനി  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങളുടട  അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കസ്റ്റ്  -  കേഭാനല്ലൂര്,
ഇടുക്കനി. 

നഭാളനികകേരത്തനിനഭായുള അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  2017-18-ടല
ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിചതുകപഭാടല നഭാളനികകേരത്തനിടന്റെ ഉല്പഭാദനവുലാം മൂലലവര്ദനവുലാം
തന്വേരനിതടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി കൂടുതല് ടപ്രഭാഡഡ്യൂസര് കേമ്പനനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ വനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് പഭാകക്കജസ്റ്റ്
പദതനിയുടട  വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനിലുള  പുകരഭാഗതനി  അനുബനലാം  2  ആയനി
കചേര്ക്കുന*.  

വയനഭാടസ്റ്റ് പഭാകക്കജസ്റ്റ്-2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷടത്ത ബജറസ്റ്റ് പ്രസലാംഗത്തനില്
19 കകേഭാടനി രൂപയുടട വയനഭാടസ്റ്റ് പഭാകക്കജസ്റ്റ് പദതനി പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  കുരുമുളകേനിടന്റെ
സമഗ്ര  വനികേസനലാം,  വയനഭാടനിടല  തനതസ്റ്റ്  ടനലനിനങ്ങളുടട  സലാംരക്ഷണവുലാം
വലഭാപനവുലാം,  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത  മണസ്റ്റ്  ജലസലാംരക്ഷണവുലാം  ജലവനിനനികയഭാഗവുലാം
കൃഷനിവനികേസനവുലാം,  മറസ്റ്റ്  പ്രഭാകദശനികേ  വനിളകേളുടട  വനികേസനലാം,  മണനിടന്റെ
സമ്പുഷ്ടതീകേരണലാം എന്നെനിവ ഇഇൗ പദതനിയുടട പ്രധഭാന ഘടകേങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായുള
കപ്രഭാജകസ്റ്റ് ടപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്. 

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. സമഗ്രരക്ഷഭാ പഭാകക്കജസ്റ്റ്
23(*293) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :

ശതീ  .   ടകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന  :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നെപനിളനില് :
ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ്  :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ  കേടടക്കണനിയനില്നനിനലാം  ലഭാഭത്തനി
ടലത്തനിക്കുവഭാന സമഗ്രരക്ഷഭാ പഭാകക്കജസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി) കേടബഭാധലത കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം ധനകേഭാരല പുനനഃസലാംഘടന ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
എടനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പഭാകക്കജനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ബസ്സുകേളനില് പ്രകൃതനി സഇൗഹൃദ വഭാതകേലാം ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുലാം
കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുമുളള  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  പഭാകക്കജനില്
ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി  ):  

(എ & ബനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട പുനരുദഭാരണവുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ്
തഭാടഴ കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്നെ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

സര്വതീസസ്റ്റ് ഓപകറഷന സലാംബനനിചസ്റ്റ് 10,000 രൂപയനില് തഭാടഴ വരുമഭാനമുള
സര്വതീസുകേടള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നെ പദതനി ഇതനികനഭാടകേലാം തടന്നെ ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1255  ടഷഡഡ്യൂളുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ് വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം
പുനരുദഭാരണ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുടട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  മനികേച  പനിന്തുണ
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  മുഴുവന  ടഷഡഡ്യൂളുകേളുടടയുലാം  ഡഡ്യൂടനി  പഭാകറണ്
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ടഷഡഡ്യൂളുകേള  ശഭാസതീയമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുടട
വനിഭവകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗടപടുത്തുന്നെതനിനുലാംകവണനി  നനിരവധനി
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

കേനികലഭാമതീററനില്  അധനിഷനിതമഭായ  നനിലവനിലുള  ഡഡ്യൂടനി  പഭാകറണ്  സമ്പ്രദഭായലാം
പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  ഓടുന്നെ  സമയത്തനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ഡഡ്യൂടനി  നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്
പരഭാതനിക്കനിടയഭാക്കഭാത്ത  വനിധത്തനില്  തുലലനതീതനി  ഉറപഭാക്കുകേ  എന്നെ
ലക്ഷലകത്തഭാടടയഭാണസ്റ്റ് ഡഡ്യൂടനി പഭാകറണ് ഏകേതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  

യഭാതക്കഭാടര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പണരഹനിത
ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിടന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ടഭാവല്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  സതീ  സുരക്ഷഭാനയത്തനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം
ജനിലയനില് രണസ്റ്റ് പനിങ്കസ്റ്റ് ബസ്സുകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതടന്നെ സര്വതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

സമഭാനര  സര്വതീസുകേള  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം
കപഭാലതീസുലാം ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുലാം കചേര്ന്നെസ്റ്റ് സന്വേഭാഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം, ആയതസ്റ്റ്
ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിചതുമൂലലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  വരുമഭാനലാം
വര്ദനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  
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ദതീര്ഘദൂര യഭാതക്കഭാടര കൂടുതലഭായനി  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനികലയസ്റ്റ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനികലക്കുലാം  യഭാതക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  സുഖകേരമഭായ  യഭാത  പ്രദഭാനലാം
ടചേയ്യുന്നെതനികലയ്ക്കുമഭായനി പുതനിയതരലാം പുഷ്ബഭാക്കസ്റ്റ് സതീകറഭാടുകൂടനിയ എയര് എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ്
ബസ്സുകേളുലാം സൂപര് ഡതീലകസ്റ്റ് എയര് ബസ്സുകേളുലാം നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

കസഭാപ്പുകേളുടട  എണലാം  കുറചസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞ  സമയലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ദൂരലാം
സഞ്ചേരനിക്കുന്നെ  തരത്തനില്  മനിന്നെല്  സര്വതീസുകേടളന്നെ  കപരനില്  പുതനിയതരലാം
സര്വതീസുകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതടന്നെ ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനവുമഭായുള  പുതനിയ  അനര്സലാംസഭാന  കേരഭാര്
പ്രകേഭാരമുള  വനിവനിധ  അനര്സലാംസഭാന  റൂട്ടുകേളനികലയ്ക്കുലാം  പുതനിയ  സര്വതീസുകേളുലാം
വഭാരഭാനല പ്രകതലകേ അനര്സലാംസഭാന സര്വതീസുകേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

വരുമഭാന  വര്ദനവസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ടചേയനിന  സര്വതീസുകേള  വനിവനിധ
കമഖലകേളനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പഴക്കലാംടചേന്നെ  സൂപര്  കഭാസ്സെസ്റ്റ്  ബസ്സുകേള  മഭാറ്റുന്നെതനികലയഭായുലാം  പുതനിയ
സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനികലയ്ക്കുമഭായനി  900  ബസുകേള  വഭാങ്ങുന്നെതനിനഭായനി
KIIFB ഫണനിലാംഗസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നെ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  

ടമക്കഭാനനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുടട സമയക്രമലാം,  ബസുകേള സര്വതീസസ്റ്റ് കേഴനിഞ
വരുന്നെ  സമയത്തനിനനുസൃതമഭായനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിചതനിലൂടട  കജഭാലനി  ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്
വഭാഹനലാം  ലഭനിക്കഭാടത  ജതീവനക്കഭാര്  idle  ടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടമക്കഭാനനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുടട അധന്വേഭാനഭഭാരലാം കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം ഉല്പഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  Pneumatic  impact  wrench,  Torque  multiplier,
Automatic tyre changer,  Heavy duty portable cutting machine,  Hydraualic
trolley  jack,   Hydraulic  floor  jack  മുതലഭായ ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങളകൂടനി
വഭാങ്ങനി നല്കുന്നെതനിനുള ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച കേഴനിഞ.

ടമക്കഭാനനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനില്  work  norms  പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഗുണകമന  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  മനുഷലപ്രയതലാം
കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുമുള നടപടനികേളുടട ഭഭാഗമഭായനി  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭായ പഠനലാം
നടത്തനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കകേരളഭാ  ടപ്രഭാഡകനിവനിറനി  കേഇൗണ്സലനിടന
ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  



62       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 21, 2017

ഫ്ളതീറസ്റ്റ്  യൂടനിടടലകസഷന  നനിലവനിലുളതനില്നനിനലാം കദശതീയ ശരഭാശരനിയനികലയസ്റ്റ്
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള നടനവരുന. 

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുനരുദഭാരണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
മുകന്നെഭാടനിയഭായനി  ജതീവനക്കഭാരുടട പൂര്ണമഭായ സഹകേരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തന്നെതനിനുള
ശമങ്ങള ടടകേടക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

സഭാമ്പത്തനികേ  പുനനഃക്രമതീകേരണത്തനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇകപഭാള  കൂടനിയ
പലനിശനനിരക്കനിലുലാം  കുറഞ്ഞകേഭാല  തനിരനിചടവനിലുലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
എടുത്തനിട്ടുള  വഭായ്പകേള  ടപഭാതുകമഖല  ബഭാങ്കുകേളുടട  കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനികലക്കസ്റ്റ്
മഭാറ്റുവഭാനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. ഇതുപ്രകേഭാരലാം ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
വഭായ്പ തനിരനിചടവനിനത്തനില് പ്രതനിമഭാസലാം 45 കകേഭാടനി രൂപ ലഭാഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുടമന്നെസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ടമചടപടുത്തഭാന
സര്വതീസസ്റ്റ്  ഓപകറഷന  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനികനഭാടടഭാപലാം  ബസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനിടല
സഭാളുകേള,  കേലഭാന്റെതീന,  കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാലാംപകനിടല മുറനികേള എന്നെനിവ കലലലാം/ടടണര്
മുകഖന  വഭാടകേയസ്റ്റ്  നല്കേനിയുലാം  ബസ്സുകേളനിലുലാം  ബസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനിലുലാം  പരസലലാം
പതനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ടടണര് മുകഖന ടടലസനസനിടയ കേടണത്തനി നല്കേനിയുലാം കകേഭാഫതീ
ടവനഡനിലാംഗസ്റ്റ് ടമഷതീന,  ഇനലന കകേഭാഫതീ ഹഇൗസസ്റ്റ്,  എ.ടനി.എലാം.  എന്നെനിവ  സഭാപനിചസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന  സലലാം  വഭാടകേയസ്റ്റ്  നല്കേനിയുലാം  ടകേഭാറനിയര്  സര്വതീസസ്റ്റ്
നടത്തനിയുലാം ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  ടനിക്കറനിതര  വരുമഭാനലാം  ലഭനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  ഒരുപരനിധനിവടര  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  കേടബഭാധലത  കുറയ്ക്കുവഭാന
സഹഭായകേമഭാകുടമന്നെസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ   ഇനനമഭായ
കേലാംപ്രസ്ഡസ്റ്റ്  നഭാചേന്വേറല്  ഗലഭാസനികലയസ്റ്റ്  (CNG)  മഭാറുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിടല  കറഭാഡുകേളനില്  ഇത്തരലാം  ബസ്സുകേളുടട
ഉപകയഭാഗക്ഷമത നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ഒരു സനി.എന.ജനി. ബസ്സെസ്റ്റ് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നനിലവനില്  സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം  ടകേഭാചനിയനില്  ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  ഇവ
വഭാഹനങ്ങളനില്  നനിറയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  Dispensing  Unit-കേള  നനിലവനില്
കകേരളത്തനില് സഭാപനിതമഭായനിടനില.   ടകേഭാചനി  നഗരത്തനില് സനി.എന.ജനി.  ഇനനലാം
വനിതരണലാം നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് വനിതരണഭാവകേഭാശലാം ലഭനിച ടഎ.ഒ.സനി.യുമഭായനി നനിരവധനി
തവണ  ചേര്ചകേള  നടത്തുകേയുലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുടട  തനിരുവനനപുരലാം
ആനയറ  ഡനികപഭായനിലുലാം  ആലുവ  റതീജനിയണല്  വര്കേസ്റ്റ് കഷഭാപനിലുലാം,  കതവരയനിലുലാം
സനി.എന.ജനി. Dispensing Unit-കേള സഭാപനിചസ്റ്റ് ഇനനലാം വനിതരണലാം നടത്തുന്നെതനിനുള
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പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേള  തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ.  കൂടഭാടത  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട
9 കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സനി.എന.ജനി./എല്.എന.ജനി.  റതീടടയനില്  ഒഇൗടസ്റ്റ് ടലറസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതുമഭായനി ബനടപട്ടുള ടടണര് ക്ഷണനിചകേഴനിഞ. 

നഭാളനികകേരത്തനിടന്റെ ഉല്പഭാദനലാം
24(*294) ശതീ  .   ടകേ  .    ദഭാസന :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാളനികകേരത്തനിടന്റെ  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഈ സര്ക്കഭാര്
എടനലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരകൃഷനിയുടടയുലാം  വലവസഭായത്തനിടന്റെയുലാം  സര്വകതഭാന്മുഖമഭായ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  നഭാളനികകേര  വനികേസന കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;

(സനി)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങളുലാം വനിവനിധ കേതീടബഭാധയുലാം നനിമനിത്തലാം കകേരകേര്ഷകേര്
ക്കുണഭാകുന്നെ  നഭാശനഷ്ടങ്ങളനില്നനിനലാം  അവടര  രക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കകേര  വൃക്ഷ
ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

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

(എ) 2017 ചേനിങ്ങലാം 1 മുതല് 2018 ചേനിങ്ങലാം 1 വടരയുള ഒരു വര്ഷലാം നഭാളനികകേര
വര്ഷമഭായനി  ആചേരനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനിവനിധ  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള  ഇഇൗ  ഒരു  വര്ഷക്കഭാലലാം
ആസൂതണലാം  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നഭാളനികകേരത്തനിടന്റെ  ഉല്പഭാദനവുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി സലാംകയഭാജനിത വനിളപരനിപഭാലന മുറകേള സന്വേതീകേരനിചസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര
കൃഷനി  സലാംരക്ഷണവുലാം അഭനിവൃദനിടപടുത്തലുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്  സമഗ്ര നഭാളനികകേര
വനികേസനത്തനിനഭായനി  '  കകേരഗ്രഭാമലാം'  എന്നെ  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  2017-18
വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന. 

പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  250  ടഹകര് വതീതലാം കകേരകൃഷനി വനിസ്തൃതനിയുള
44 കകേരഗ്രഭാമങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി. 3332.50 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ്റ്റ് ബജറനില്
ഇടക്കഭാലലാം  പദതനിക്കഭായനി  നതീക്കനിവചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  ശഭാസതീയ  കൃഷനിരതീതനികേള
അവലലാംബനിചസ്റ്റ്  കൃഷനി  ടചേലവുകേള  ക്രമതീകേരനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനി
ക്കുവഭാനുതകുന്നെ  ഘടകേങ്ങടളലഭാലാംതടന്നെ  സമഗ്ര  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായുള
ഇഇൗ പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   
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(ബനി)  കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് മുകഖന നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നെ
പദതനികേള ചുവടട കചേര്ക്കുന: 

1. SCSP/TSP കമഖലകേളനില് ടതങ്ങസ്റ്റ് പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം സഭാപനിക്കല്:  

സലാംകയഭാജനിത വനിളപരനിപഭാലന മുറകേള അവലലാംബനിചസ്റ്റ്  ടതങ്ങനിടന്റെ പ്രദര്ശന
കതഭാടങ്ങള  ഒരുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ടഹകറനിനസ്റ്റ്  35,000  രൂപ  നനിരക്കനില്
100  ശതമഭാനലാം ആനുകൂലലലാം രണസ്റ്റ് തുലല വഭാര്ഷനികേ ഗഡുക്കളഭായനി ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
SC/ST  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  മഭാതമഭായനി  പരനിമനിതടപടുത്തനി
യനിരനിക്കുന്നെ  ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കുറഞ്ഞപക്ഷലാം  25  ടസന്റെനില്  ടതങ്ങസ്റ്റ്  കൃഷനി
പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം ഒരുകക്കണതഭാണസ്റ്റ്. ഒരു വലക്തനിക്കുള ആനുകൂലലലാം പരമഭാവധനി ഒരു
ടഹകറഭായനി നനിജടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1000 ടഹകറനിലഭായനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന
175 ലക്ഷലാം രൂപ നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

2. ടതങ്ങനിന കതഭാടങ്ങളുടട പുനരുജതീവനവുലാം കരഭാഗലാം ബഭാധനിചതുലാം ഉത്പഭാദന
ക്ഷമത  കുറഞ്ഞതുമഭായ  ടതങ്ങുകേള  ടവടനിമഭാറനി  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  
കശഷനിയുള പുതനിയ ടടത നടുന്നെ പദതനി:

കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചതുലാം  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  കുറഞ്ഞതുമഭായ  ടതങ്ങുകേള
ടവടനിമഭാറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ടതങ്ങനിനസ്റ്റ്  1,000  രൂപ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
ഒരു ടഹകറനില് പരമഭാവധനി 32,000 രൂപയഭായനി പരനിമനിതടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

സലാംകയഭാജനിത വനിളപരനിപഭാലനമുറകേള അവലലാംബനിചസ്റ്റ് ടതങ്ങനിന കതഭാടങ്ങളുടട
പുനരുജതീവന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് 25%  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ഒരു
ടഹകറനിനസ്റ്റ്  17,500  രൂപയുടട  ആനുകൂലലലാം  രണസ്റ്റ്  തുലലവഭാര്ഷനികേ  ഗഡുക്കളഭായനി
ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  

ഗുണനനിലവഭാരമുള  ടതങ്ങനിന  ടടതകേള  പുതുതഭായനി  നടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  50%
നനിരക്കനില് ഒരു ടടതയസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  40  രൂപയുടട  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
ഒരു ടഹകറനിനസ്റ്റ് പരമഭാവധനി 4,000 രൂപ ആനുകൂലലമഭായനി പരനിമനിതടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടനി  മൂന്നെസ്റ്റ്  ഘടകേങ്ങളനിലുലാം  2940  ടഹകര് വതീതലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  1,315.65
ലക്ഷലാം രൂപ നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

കൂടഭാടത  പ്രഭാകദശനികേ  ടതങ്ങനിനടടത  ഉല്പഭാദനകകേന്ദ്രത്തനിടന്റെ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  48  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  കകേരവൃക്ഷ  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  50:50  അനുപഭാതത്തനില്  നഭാളനികകേര  വനികേസന
കബഭാര്ഡനിടന്റെ വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  
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നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  മറസ്റ്റ്  പദതനികേളുടട
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  

(സനി)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങളുലാം  വനിവനിധ  കേതീടബഭാധയുലാം
നനിമനിത്തലാം  കകേരകേര്ഷകേര്ക്കുണഭാകുന്നെ  നഭാശനഷ്ടങ്ങളനില്നനിനലാം  അവടര
രക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പരനിഷ്കരനിച  സലാംസഭാന  വനിള  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
നഭാശനഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നെ  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നനിലവനില്  ഇനഷന്വേര്  ടചേയ്തസ്റ്റ്
ടതങ്ങസ്റ്റ്   ഒന്നെനിനസ്റ്റ്  2,000  രൂപ  വതീതവുലാം  എന്നെഭാല്  കേഭായ്ഫലമനിലഭാത്ത  ടതങ്ങസ്റ്റ്
നഷ്ടടപടഭാല്  ടതങ്ങസ്റ്റ്  ഒന്നെനിനസ്റ്റ്  ആദലടത്ത  3  വര്ഷകത്തക്കസ്റ്റ്  200  രൂപ  വതീതവുലാം
3  വര്ഷത്തനികനല്  7  വര്ഷലാം  വടര  പ്രഭായമുളതനിനസ്റ്റ്  ഒടരണത്തനിനസ്റ്റ്  400  രൂപ
വതീതവുലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  14287
കേര്ഷകേര്  ഇഇൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പങ്കഭാളനികേളഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രതീമനിയലാം  ഇനത്തനില്
5,88,809 രൂപ കശഖരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

കകേന്ദ്രസലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  സലാംയുക്തമഭായനി  നഭാളനികകേര  വനികേസന
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  കകേരവൃക്ഷ  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുള  ടതങ്ങുകേള  നശനിക്കുകേയഭാടണങ്കനില്
കേര്ഷകേനസ്റ്റ് ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  കകേരവൃക്ഷ ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇനഷന്വേര്  ടചേയ്ത  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുള  ടതങ്ങുകേള
നശനിക്കുകേയഭാടണങ്കനില്  ടതങ്ങസ്റ്റ്  ഒന്നെനിനസ്റ്റ്  15  വര്ഷലാംവടര  പ്രഭായമുളവയസ്റ്റ്  900
രൂപയുലാം  16  മുതല്  60  വടര  പ്രഭായമുളവയസ്റ്റ്  1,750  രൂപയുലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   ഇഇൗ  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  250.11
ടഹകറനിനസ്റ്റ്  401  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  15725  ടതങ്ങുകേള  236.6  ലക്ഷലാം രൂപയസ്റ്റ് ഇനഷന്വേര്
ടചേയ്യുകേയുണഭായനി.  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  161  ടതങ്ങസ്റ്റ്  നഷ്ടടപട  ഇനത്തനില്
നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി 2.7 ലക്ഷലാം രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുവഭാന ദതീര്ഘകേഭാല വഭായ്പ

25(*295) ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ്:
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം:
ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  കനരനിടുന്നെ  രൂക്ഷമഭായ  പ്രതനിസനനി
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഇതനിനകേലാം  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേള  എടനലഭാടമന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്

421/2020.
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(ബനി)  പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ബഭാങ്കുകേളുടട കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനില്
നനിനലാം ദതീര്ഘകേഭാല വഭായ്പ  എടുക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  നനിലവനില്
പ്രസ് തുത  കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനില്നനിനലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  വഭായ് പ
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉടണങ്കനില് അതനിടന്റെ പ്രതനിമഭാസ തനിരനിചടവസ്റ്റ് പലനിശയുളടപടട എത
കകേഭാടനി രൂപ വരുടമന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി  ): 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട പുനരുദഭാരണവുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ് തഭാടഴ
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്നെ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

സര്വതീസസ്റ്റ് ഓപകറഷന സലാംബനനിചസ്റ്റ് 10,000 രൂപയനില് തഭാടഴ വരുമഭാനമുള
സര്വതീസുകേടള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നെ പദതനി ഇതനികനഭാടകേലാംതടന്നെ ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

1255  ടഷഡഡ്യൂളുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ് വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം
പുനരുദഭാരണ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുടട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  മനികേച  പനിന്തുണ
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  മുഴുവന  ടഷഡഡ്യൂളുകേളുടടയുലാം  ഡഡ്യൂടനി  പഭാകറണ്
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ടഷഡഡ്യൂളുകേള  ശഭാസതീയമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുടട
വനിഭവകശഷനി  പൂര്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗടപടുത്തുന്നെതനിനുലാംകവണനി  നനിരവധനി
നടപടനികേള   സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

കേനികലഭാമതീററനില്  അധനിഷനിതമഭായ  നനിലവനിലുള  ഡഡ്യൂടനി  പഭാകറണ്  സമ്പ്രദഭായലാം
പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  ഓടുന്നെ  സമയത്തനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ഡഡ്യൂടനി  നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്
പരഭാതനിക്കനിടയഭാക്കഭാത്ത  വനിധത്തനില്  തുലലനതീതനി  ഉറപഭാക്കുകേ  എന്നെ
ലക്ഷലകത്തഭാടടയഭാണസ്റ്റ് ഡഡ്യൂടനി പഭാകറണ് ഏകേതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

യഭാതക്കഭാടര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പണരഹനിത
ഇടപഭാടുകേള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിടന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ടഭാവല്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  സതീ  സുരക്ഷഭാ  നയത്തനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം
ജനിലയനില് രണസ്റ്റ് പനിങ്കസ്റ്റ് ബസ്സുകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതടന്നെ സര്വതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സമഭാനര  സര്വതീസുകേള  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം
കപഭാലതീസുലാം ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലാം കചേര്ന്നെസ്റ്റ് സന്വേഭാഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആയതസ്റ്റ്
ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിചതുമൂലലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുടട  വരുമഭാനലാം
വര്ദനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  
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ദതീര്ഘദൂര യഭാതക്കഭാടര കൂടുതലഭായനി  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനികലയസ്റ്റ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനികലയ്ക്കുലാം,  യഭാതക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  സുഖകേരമഭായ  യഭാത  പ്രദഭാനലാം
ടചേയ്യുന്നെതനികലക്കുമഭായനി പുതനിയതരലാം പുഷ്ബഭാക്കസ്റ്റ് സതീകറഭാടുകൂടനിയ എയര് എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ്
ബസ്സുകേളുലാം സൂപര് ഡതീലകസ്റ്റ് എയര് ബസ്സുകേളുലാം നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

കസഭാപ്പുകേളുടട  എണലാം  കുറചസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞ  സമയലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ദൂരലാം
സഞ്ചേരനിക്കുന്നെ  തരത്തനില്  മനിന്നെല്  സര്വതീസുകേടളന്നെ  കപരനില്  പുതനിയ  തരലാം
സര്വതീസുകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതടന്നെ ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനവുമഭായുള  പുതനിയ  അനര്സലാംസഭാന  കേരഭാര്
പ്രകേഭാരമുള  വനിവനിധ  അനര്സലാംസഭാന  റൂട്ടുകേളനികലയ്ക്കുലാം  പുതനിയ  സര്വതീസുകേളുലാം
വഭാരഭാനല പ്രകതലകേ അനര്സലാംസഭാന സര്വതീസുകേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

വരുമഭാന  വര്ദനവസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ടചേയനിന  സര്വതീസുകേള  വനിവനിധ
കമഖലകേളനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

പഴക്കലാംടചേന്നെ  സൂപര്  കഭാസ്സെസ്റ്റ്  ബസ്സുകേള  മഭാറ്റുന്നെതനികലയഭായുലാം  പുതനിയ
സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനികലയ്ക്കുമഭായനി  900  ബസുകേള  വഭാങ്ങുന്നെതനിനഭായനി
KIIFB ഫണനിലാംഗസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നെ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  

ടമക്കഭാനനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുടട  സമയക്രമലാം ബസ്സുകേള സര്വതീസസ്റ്റ്  കേഴനിഞ
വരുന്നെ  സമയത്തനിനനുസൃതമഭായനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിചതനിലൂടട  കജഭാലനി  ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്
വഭാഹനലാം  ലഭനിക്കഭാടത  ജതീവനക്കഭാര്  idle  ടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടമക്കഭാനനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുടട അധന്വേഭാനഭഭാരലാം കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം ഉല്പഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  Pneumatic  impact  wrench,  Torque  multiplier,
Automatic tyre changer,  Heavy duty portable cutting machine,  Hydraulic
trolley  jack,  Hydraulic  floor  jack  മുതലഭായ  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങളകൂടനി
വഭാങ്ങനി നല്കുന്നെതനിനുള ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചകേഴനിഞ.

ടമക്കഭാനനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനില്  work  norms  പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഗുണകമന  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം,  മനുഷലപ്രയതലാം  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുമുള
നടപടനികേളുടട ഭഭാഗമഭായനി  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കകേരളഭാ ടപ്രഭാഡകനിവനിറനി കേഇൗണ്സനിലനിടന ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഫ്ളതീറസ്റ്റ്  യൂടനിടടലകസഷന  നനിലവനിലുളതനില്നനിനലാം  കദശതീയ
ശരഭാശരനിയനികലയസ്റ്റ് വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള നടനവരുന. 
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ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുനരുദഭാരണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
മുകന്നെഭാടനിയഭായനി  ജതീവനക്കഭാരുടട പൂര്ണമഭായ സഹകേരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുള
ശമങ്ങള ടടകേടക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

സഭാമ്പത്തനികേ  പുനനഃക്രമതീകേരണത്തനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇകപഭാള  കൂടനിയ
പലനിശനനിരക്കനിലുലാം  കുറഞ്ഞകേഭാല  തനിരനിചടവനിലുലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
എടുത്തനിട്ടുള  വഭായ്പകേള  ടപഭാതുകമഖല  ബഭാങ്കുകേളുടട  കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനികലയസ്റ്റ്
മഭാറ്റുവഭാനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
വഭായ്പ തനിരനിചടവനിനത്തനില് പ്രതനിമഭാസലാം 45 കകേഭാടനി രൂപ ലഭാഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുടമന്നെസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ടമചടപടുത്തഭാന
സര്വതീസസ്റ്റ്  ഓപകറഷന  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനികനഭാടടഭാപലാം  ബസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനിടല
സഭാളുകേള,  കേലഭാന്റെതീന,  കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാലാംപകനിടല മുറനികേള എന്നെനിവ കലലലാം/ടടണര്
മുകഖന  വഭാടകേയസ്റ്റ്  നല്കേനിയുലാം  ബസ്സുകേളനിലുലാം  ബസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനിലുലാം  പരസലലാം
പതനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ടടണര് മുകഖന ടടലസനസനിടയ കേടണത്തനി നല്കേനിയുലാം കകേഭാഫനി
ടവനഡനിലാംഗസ്റ്റ് ടമഷതീന,  ഇനലന കകേഭാഫതീ ഹഇൗസസ്റ്റ്,  എ.ടനി.എലാം.  എന്നെനിവ  സഭാപനിചസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന  സലലാം  വഭാടകേയസ്റ്റ്  നല്കേനിയുലാം  ടകേഭാറനിയര്  സര്വതീസസ്റ്റ്
നടത്തനിയുലാം ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  ടനിക്കറനിതര  വരുമഭാനലാം  ലഭനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  ഒരു  പരനിധനിവടര  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  കേടബഭാധലത  കുറയ്ക്കുവഭാന
സഹഭായകേമഭാകുടമന്നെസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ബനി)   ഉണസ്റ്റ്.   അതനിടന്റെ  നടപടനികേള  അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.   കനരകത്ത
(2016 ജനുവരനിയനില്) ബഭാങ്കസ്റ്റ് കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനില്നനിനലാം 1300 കകേഭാടനി രൂപ വഭായ്പ
എടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  15 കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില് കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം
26(*296) ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞസ്റ്റ് :

ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉഡബദുള : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിനഭായനി നഭാളനിതുവടര
എത തുകേ ടചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
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(ബനി)  ഡനികപഭാകേളനില് നനിനള പ്രതനിദനിന കേളക്ഷന വനിവരലാം കശഖരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിലൂടട  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;  ഇടലങ്കനില്  എന്തുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
നഭാളനിതുവടരയഭായനിട്ടുലാം  ഇത്തരടമഭാരു  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്തതസ്റ്റ്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  കശഖരനിച
സൂക്ഷനിക്കുന്നെ ഡഭാറ കുറമറതഭാടണന്നെസ്റ്റ് കേരുതുനകണഭാ;  യഥഭാസമയലാം വനിവരകശഖരണലാം
അപ്കഡറസ്റ്റ്  ടചേയ്യേഭാത്തതുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഫലപ്രദമഭാകേഭാത്തടതന്നെസ്റ്റ്
കേരുതുനകണഭാ; എങ്കനില് ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ചേഭാണനി  ): 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരണവുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് 2016-17,2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി പഭാന ഫണനില്നനിനലാം
യഥഭാക്രമലാം  11  കകേഭാടനി രൂപയുലാം  12.10  കകേഭാടനി രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേഭാരമുള TSP കേളനില്നനിനലാം പദതനികേള സന്വേതീകേരനിചസ്റ്റ് പഠനലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി & സനി)  ഉണസ്റ്റ്.

ലഭലമഭാക്കുന്നെ  വനിവരങ്ങടളലഭാലാം  യഥഭാസമയലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുനണസ്റ്റ്.
അപഭാകേതകേള  ശദയനില്ടപടഭാല്  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  

ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേള

27(*297) ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാനസനികേ ടവല്ലുവനിളനി കനരനിടുന്നെ കുടനികേളുടട വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി ഈ
വര്ഷലാം പുതുതഭായനി ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന പദതനി ഉകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  ബഡ്സസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേള  അനുവദനിക്കുന്നെതനിടന്റെ
മഭാനദണ്ഡലാം എനഭാണസ്റ്റ്; ഏടതങ്കനിലുലാം സര്കവയുടട അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ സ്ക്കൂളുകേള
അനുവദനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് തുകേ
വതീതമഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ബഡ്സസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്  പഠനിക്കുന്നെ  കുടനികേളുടട  അമ്മേമഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗലാം  ഒരുക്കുന്നെതനിനുള  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):  

(എ)  ഉണസ്റ്റ്;  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  പുതുതഭായനി  137  ബഡ്സസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളുലാം
55  ബനി.ആര്.സനി.-കേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിടന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
ടടകേടക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

(ബനി)  കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷന 2014-15-ല് നടത്തനിയ സര്കവയനില്
ഓകരഭാ  ജനിലയനിടലയുലാം  മഭാനസനികേ  ടവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്നെവരുടട  വനിവരലാം
ലഭലമഭായതനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   കകേരള
സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷന  സര്കവ  പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  പഞ്ചേഭായത്തനിടലയുലാം
ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാരുടട  ജനസലാംഖലഭാനുപഭാത  പ്രകേഭാരലാം  ബഡ്സസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ജനിലഭാമനിഷനസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഞ്ചേഭായത്തുകേള
തഭാല്പരലപതലാം  നല്കുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്  ബഡ്സസ്റ്റ്  സ്കൂള
അനുവദനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  

(സനി)  ആടകേ 25 ലക്ഷലാം രൂപ.

(ഡനി)  നനിലവനില്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  മുതല്  ടനി
കുടനികേളുടട  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീയുടട  പരനിശതീലനങ്ങളനില്  മുനഗണന
നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നഡ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗക്കഭാരുടട കക്ഷമത്തനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിച പുതനിയ പദതനികേള

28 (*298) ശതീ  .   ടജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതബ :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജസ്റ്റ് :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  നഡ്യൂനപക്ഷ
വനിഭഭാഗക്കഭാരുടട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച  പുതനിയ  പദതനികേള
എടനലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നഡ്യൂനപക്ഷ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കനില് ഇവയുടട പ്രവര്ത്തനങ്ങള എടനലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  നഡ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട  ഭവനരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
എടനലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട  വനിദലഭാര്തനികേളുടട  ഉന്നെമനത്തനിനഭായനി
എടനലഭാലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ):  

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  വന്നെകശഷലാം  നഡ്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുടട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി തഭാടഴ പറയുന്നെ പദതനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്: 

1. ടപ്രഭാഫ. കജഭാസഫസ്റ്റ് മുണകശരനി കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ് അവഭാര്ഡസ്റ്റ്

2. ഇമ്പനിചനി ബഭാവ ഭവന പുനരുദഭാരണ പദതനി.

(ബനി)  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  വകുപനിനുകേതീഴനില്  16  നഡ്യൂനപക്ഷ  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം,  20  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിടല
ആലത്തനിയൂരനില്  പുതനിടയഭാരു  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം  (CCMY)  തുടങ്ങുന്നെതനിനുള
അനുമതനി  നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.,  യു.പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.,  ബഭാങ്കനിലാംഗസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്
റനിക്രൂടസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുതലഭായ സഭാപനങ്ങള നടത്തുന്നെ മതര പരതീക്ഷകേളക്കസ്റ്റ്
നഡ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്
ഇഇൗ കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  

(സനി)  നഡ്യൂനപക്ഷ  മതവനിഭഭാഗത്തനില്ടപട  ഭവനരഹനിതരഭായ  വനിധവകേള,
വനിവഭാഹകമഭാചേനിതര്,  ഭര്ത്തഭാവസ്റ്റ്  ഉകപക്ഷനിക്കടപടവര്  എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം/പുനരുദഭാരണത്തനിനസ്റ്റ് ഇമ്പനിചനി ബഭാവ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി വകുപസ്റ്റ്
മുകഖന നടപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.   

(ഡനി)  നഡ്യൂനപക്ഷ മതവനിഭഭാഗത്തനില്ടപട  വനിദലഭാര്തനികേളുടട  ഉന്നെമനത്തനിനഭായനി
വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുടട വനിവരലാം ചുവടട കചേര്ക്കുന:

1.  സനി.എ./ടഎ.സനി.ഡബബ.എ./സനി.എസസ്റ്റ്.  എന്നെതീ കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ് പഠനിക്കുന്നെവര്ക്കുള
കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ് 

2.  ടടഹസ്ക്കൂള,  ഹയര്  ടസക്കന്റെറനി  കഭാസുകേളനില്  പഠനിക്കുന്നെ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായുള  രണസ്റ്റ്  ദനിവസടത്ത  സഇൗജനല  കേരനിയര്  ടടഗഡനസസ്റ്റ്
പരനിശതീലനലാം.

3.  സന്വേകേഭാരല ടഎ.റനി.ടഎ./ടഎ.റനി.സനി.  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ് പഠനിക്കുന്നെ നഡ്യൂനപക്ഷ
ബനി.പനി.എല്. വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഫതീ - റതീ ഇലാംകബഴസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ് സതീലാം.
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4.  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി./പസ/വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ./ബനിരുദ/ബനിരുദഭാനനര
ബനിരുദ  തലങ്ങളനില്  ഉന്നെത  വനിജയലാം  കനടനിയ  നഡ്യൂനപക്ഷ  മതവനിഭഭാഗങ്ങളനിടല
വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് നല്കുന്നെ ടപ്രഭാഫ. കജഭാസഫസ്റ്റ് മുണകശരനി കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്. 

5.  സനിവനില്  സര്വതീസസ്റ്റ്  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനത്തനില്  ഏര്ടപടനിരനിക്കുന്നെ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കകേഭാഴസ്റ്റ്  ഫതീസസ്റ്റ്,  കഹഭാസല് ഫതീസസ്റ്റ് എന്നെനിവ റതീ-ഇലാംകപഴസ്റ്റ്  ടചേയ
നല്കുന്നെ പദതനി.

6.  ഉറുദു  ഒന്നെഭാലാം  ഭഭാഷയഭായനി  പഠനിചസ്റ്റ്  എലഭാ  വനിഷയങ്ങളക്കുലാം  A+  കനടനിയ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കേലഭാഷസ്റ്റ് അവഭാര്ഡസ്റ്റ്.

7. സനി.എചസ്റ്റ്. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് കകേഭായ കഗളസസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്/കഹഭാസല് ടടസപന്റെസ്റ്റ്. 

8. എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി./പസസ്റ്റ് ടു പരതീക്ഷയനില് എലഭാ വനിഷയങ്ങളക്കുലാം എ+
കനടനിയ മദസ അദലഭാപകേരുടട മക്കളക്കസ്റ്റ് കേലഭാഷസ്റ്റ് അവഭാര്ഡസ്റ്റ് നല്കുന്നെ പദതനി. 

ടനല്കൃഷനി വനികേസനവുലാം കേര്ഷകേര്ക്കുള സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവുലാം

29(*299) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന:  
ശതീ  .   പനി  .   ടജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്: 
ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ്: 
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ടനല്കൃഷനിയുടട  വനിസ്തൃതനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
ടനലനിനസ്റ്റ്  ലഭാഭകേരമഭായ  വനില  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഉതകുന്നെവനിധത്തനില്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം നല്കേഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ടനല്കൃഷനി വനികേസനപരനിപഭാടനി മുനനനിര്ത്തനി പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുടട
ഗ്രൂപസ്റ്റ്  ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം  ക്രമതീകേരണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ടനല്കൃഷനി ടചേയ്യുന്നെ പ്രകദശങ്ങടള പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയഭാക്കനി
തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ് കൂടുതല് ശദടകേഭാടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി ഡകേടക്കഭാള്ളുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ടനല്കൃഷനിയുടട  വനിസ്തൃതനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
ടനലനിനസ്റ്റ്  ലഭാഭകേരമഭായ  വനില  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം  2017-18  വര്ഷത്തനില്  ചുവടട
പറയുന്നെ  ഘടകേങ്ങളനിലൂടട  ടനല്കൃഷനി  വലഭാപനത്തനിനഭായനി  പദതനികേള
നടപഭാക്കുനണസ്റ്റ്:  

1. സുസനിര ടനല്കൃഷനി

2. വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള ഫണസ്റ്റ്
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3. പ്രകതലകേ ടനലനിനങ്ങളുടട കൃഷനിക്കുള കപ്രഭാല്സഭാഹനലാം

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുടട പ്രവര്ത്തന ടചേലവനിനഭായുള പദതനി

5. കേരടനല്കൃഷനി വനികേസനലാം

6. തരനിശുനനില കൃഷനി

7. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി, ഇരുപ്പൂ കൃഷനി

8. പദതനിയധനിഷനിത ധനസഹഭായലാം

9. നൂതന ആശയങ്ങള നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം

10. കബഭാക്കസ്റ്റ് തലത്തനില് പദതനി സലാംകയഭാജനലാം    

11. ടടറസസ്റ്റ് മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കല്.

സടടപകകേഭാ മുഖഭാനരലാം കകേരളത്തനിടല ടനല്കേര്ഷര് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ ടനലസ്റ്റ് ല

നനിശ്ചനിത  ഗുണകമനഭാമഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നലഭായവനില

നല്കേനിടകേഭാണസ്റ്റ് സലാംഭരനിക്കുന. 2017-18  സതീസണനില് കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനസ്റ്റ്  23.30  രൂപ

നനിരക്കനിലഭാണസ്റ്റ് ടനലസ്റ്റ് ല സലാംഭരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  വനില കേര്ഷകേരുടട ബഭാങ്കസ്റ്റ്

അക്കഇൗണനികലക്കസ്റ്റ്  നല്കുലാം.  സലാംഭരനിച  ടനലനിടന്റെ  വനില  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  PRS

ലഭലമഭാകുന്നെ  ഉടനതടന്നെ  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  കേരഭാര്

ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

(ബനി)  പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുടട ഗ്രൂപസ്റ്റ് ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്

ടനല്വര്ഷഭാചേരണ  പരനിപഭാടനികേള,  പഭാടകശഖര  സമനിതനികേളുടട  പ്രവര്ത്തന

ടചേലവനിനഭായുള  പദതനി,  കബഭാക്കസ്റ്റ്  തലത്തനില്  പദതനി  സലാംകയഭാജനലാം  എന്നെതീ

ഘടകേങ്ങള നടപഭാക്കുന.  (വനിശദതീകേരണക്കുറനിപസ്റ്റ് കേണഭാലുലാം).*   

(സനി)   2017-18  വര്ഷലാം  ടനല്കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  അനുകൂല  സഭാഹചേരലമുളതുലാം

ഉത്പഭാദന  വര്ദനവനിനസ്റ്റ്  സഭാധലതയുളതുമഭായ  പ്രകദശങ്ങളഭായ  കുടനഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാള,

ഓണഭാട്ടുകേര,  ടപഭാക്കഭാളനി,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  വയനഭാടസ്റ്റ്,  കേഭായ്പഭാടസ്റ്റ്  എന്നെതീ  പ്രകദശങ്ങള

കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖല  (Special  Agricultural  Zone)  ആയനി

പ്രഖലഭാപനിചസ്റ്റ്  അതനില്ടപടുത്തനി  ടനല്കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഉപയുക്തമഭാലാംവനിധലാം

പദതനിയധനിഷനിതമഭായനി ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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കകേരഗ്രഭാമലാം പദതനിയുടട പുകരഭാഗതനി

30(*300) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് : 

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് : 

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : 

ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടതങ്ങുകൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി പ്രഖലഭാപനിച കകേരഗ്രഭാമലാം പദതനിയുടട

വനിശദഭാലാംശവുലാം പുകരഭാഗതനിയുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ടതങ്ങുകൃഷനിയനില് ഉല്പഭാദനക്ഷമത കുറഞവരുന്നെതഭായുള

റനികപഭാര്ട്ടുകേളുടട  നനിജസനിതനി  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണടമടനനലാം

അതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നെ നടപടനികേളുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേര  വൃക്ഷ  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടക്കുനകണഭാ

എന്നെസ്റ്റ് അവകലഭാകേനലാം ടചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കകേര  കേര്ഷകേരുടട  പ്രതതീക്ഷയഭായനിരുന്നെ  നതീര  വലവസഭായലാം

പ്രതനിസനനിയനികലയസ്റ്റ്  നതീങ്ങുന്നെതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി,  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്

ആകേര്ഷകേമഭായ  രതീതനിയനില്  വനില  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ആകരഭാഗലപഭാനതീയടമന്നെ

നനിലയനില്  പ്രചേഭാരലാം  നല്കേനി  വനിപണനിയനില്  ചുവടുറപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  സഹഭായലാം

നല്കുകമഭാടയന്നെസ്റ്റ് ടവളനിടപടുത്തഭാകമഭാ?

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

(എ)  നഭാളനികകേരത്തനിടന്റെ ഉല്പഭാദനവുലാം ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി

സലാംകയഭാജനിത വനിളപരനിപഭാലന മുറകേള സന്വേതീകേരനിചസ്റ്റ് നഭാളനികകേര കൃഷനി സലാംരക്ഷണവുലാം

അഭനിവൃദനിടപടുത്തലുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്  സമഗ്ര  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായനി

കസര് അടനിസഭാനത്തനില് 'കകേരഗ്രഭാമലാം' എന്നെ സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി 2017-18

വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  250  ടഹകര് വതീതലാം കകേരകൃഷനി വനിസ്തൃതനിയുള

44  എണലാം  കകേരഗ്രഭാമങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലലാം.  3332.50  ലക്ഷലാം

രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ബഡ്ജറനില്  ഇഇൗ  ടകേഭാലലാം  പദതനിക്കഭായനി  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
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ശഭാസതീയ  കൃഷനി  രതീതനികേള  അവലലാംബനിചസ്റ്റ്  കൃഷനി  ടചേലവുകേള  ക്രമതീകേരനിചടകേഭാണസ്റ്റ്

ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുതകുന്നെ ഘടകേങ്ങടളലഭാലാംതടന്നെ സമഗ്ര നഭാളനികകേര

വനികേസനത്തനിനഭായുള ഇഇൗ പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2017-18  വര്ഷടത്ത  പദതനി  നടത്തനിപനികലയഭായനി  44  പുതനിയ
കകേരഗ്രഭാമങ്ങടള  ടതരടഞ്ഞടുക്കുകേയുണഭായനി.  ഒരു  കകേരഗ്രഭാമത്തനിടന്റെ  വനിസ്തൃതനി
250  ടഹകര്  ആയതനിനഭാല്  പദതനി  പ്രകദശത്തനിടന്റെ  സര്കവ  നടപടനികേളുലാം
കയഭാഗങ്ങളുലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  പഞ്ചേഭായത്തുതല  കകേരസമനിതനി
രൂപതീകേരണലാം,  ടടകനിക്കല്  റനികസഭാഴസ്റ്റ്  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയ  പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം പുകരഭാഗമനിചവരുന. 

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  2017  ചേനിങ്ങലാം 1  മുതല് 2018  ചേനിങ്ങലാം 1  വടരയുള ഒരു വര്ഷലാം
നഭാളനികകേര  വര്ഷമഭായനി  ആചേരനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദനലാം
വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന വനിവനിധങ്ങളഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുവഭാന ഉകദശനിക്കുനണസ്റ്റ്.
സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിവനിവര  വകുപസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിച  കേണക്കുകേളപ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനടത്ത  പ്രധഭാന  വനിളയഭായ  ടതങ്ങുകൃഷനി  2012-13  വര്ഷലാം  798162
ടഹകറനിലുലാം  2013-14  വര്ഷലാം  808647  ടഹകറനിലുലാം  2014-15  വര്ഷലാം  793856
ടഹകറനിലുലാം  2015-16  വര്ഷലാം  790223  ടഹകറനിലുലാം കൃഷനി ടചേയവരുന. 2012-13
വര്ഷലാം  5799  മനിലലണ് നഭാളനികകേരമഭായനിരുന്നെ ഉല്പഭാദനലാം  2013-14  വര്ഷലാം  5921
മനിലലണഭായുലാം  2014-15  വര്ഷലാം  5947  മനിലലണഭായുലാം  വര്ദനിചനിട്ടുളതഭായഭാണസ്റ്റ്
കേണക്കുകേള   സൂചേനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല്  2015-16  വര്ഷലാം  വനിസ്തൃതനി  790223
ടഹകറഭായനി  കുറഞ്ഞകപഭാള  1.25%  ഉത്പഭാദനക്കുറവസ്റ്റ്  (5873  മനിലലണ്)
ഉണഭായതഭായനി കേഭാണുന.  

നനിലവനിടല ടതങ്ങനിനകതഭാപ്പുകേള ടകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിചകപഭാള
ടതങ്ങസ്റ്റ് കൃഷനിയുടട വനിസ്തൃതനി കുറയുവഭാന ഇടയഭാക്കനി.  കൂടഭാടത സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കൃഷനി
ടചേയ്യുന്നെ  ടതങ്ങുകേളനില്  15%-22%  വടര  കേഭാറ്റുവതീഴ്ച  മുതലഭായ  കരഭാഗങ്ങളുലാം
കേതീടബഭാധകേളുലാംമൂലലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കുറയുവഭാന  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ശഭാസതീയ
കൃഷനിമുറകേള ടതങ്ങനിന കതഭാടങ്ങളനില് പഭാലനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കേര്ഷകേര് കവണത ശദ
പുലര്ത്തുന്നെനില.  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട ദഇൗര്ലഭലവുലാം ഉയര്ന്നെ കൂലനി ടചേലവുലാം ശഭാസതീയ
കൃഷനിരതീതനികേള അവലലാംബനിക്കുന്നെതനില്നനിനലാം കേര്ഷകേടര പനിനനിരനിപനിക്കുന. 

ശഭാസതീയ കൃഷനിരതീതനികേള അവലലാംബനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേര്ഷകേടര  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ,

നഭാളനികകേരത്തനിടന്റെ  ഉല്പഭാദനവുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്നെതീ

ലക്ഷലകത്തഭാടടയഭാണസ്റ്റ്  “3332.50”  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിടക്കഭാണസ്റ്റ്

കകേരഗ്രഭാമലാം  എന്നെ  സമഗ്ര  നഭാളനികകേര  വനികേസന  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
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കൂടഭാടത  ടതങ്ങുകേടള  ബഭാധനിക്കുന്നെ  കേതീടകരഭാഗങ്ങളടക്കതനിടര  പ്രതനികരഭാധ

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഒരു  കേലഭാമ്പയനിന  അടനിസഭാനത്തനില്  അവലലാംബനിക്കുന്നെതനിനഭായനി

300 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനി മടറഭാരു പദതനിയുലാം 2017-18 വര്ഷലാം ആസൂതണലാം

ടചേയ്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന. 

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കകേരകേര്ഷകേരുടട  പ്രതതീക്ഷയഭായനിരുന്നെ  നതീരവലവസഭായലാം

പ്രതനിസനനിയനികലയസ്റ്റ്  നതീങ്ങുന്നെതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  നതീര  ഉല്പഭാദന  യൂണനിറ്റുകേള

സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദന ടസഭാടടസറനികേള/ടഫഡകറഷനുകേളക്കസ്റ്റ്

ടചേലവനിടന്റെ 25% പരമഭാവധനി 50 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനല്കുനണസ്റ്റ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം

2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  4  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദന  കേമ്പനനികേളക്കഭായനി

194.16 ലക്ഷലാം രൂപ കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

2015-16

കുരതീപ്പുഴ നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദന കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്, ടകേഭാലലാം -  50 ലക്ഷലാം

കുറലഭാടനി നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദന കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് -  50 ലക്ഷലാം

കേറപ്പുറലാം നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദന കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്, ആലപ്പുഴ –50 ലക്ഷലാം

2016-17   

വടകേര നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദന കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - 44.16 ലക്ഷലാം

നതീര  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നതീര  ടടകതീഷലന  പരനിശതീലന

പരനിപഭാടനി  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല,  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,

കകേന്ദ്ര  കതഭാടവനിള  ഗകവഷണകകേന്ദ്രലാം,  കകേരള  സലാംസഭാന  നഭാളനികകേര  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷന എന്നെനിവ മുകഖന നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  

കൂടഭാടത  ഒരു  ആകരഭാഗല  പഭാനതീയടമന്നെ  നനിലയനില്  നതീരയുടട

പ്രചേഭാരണത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  എകനിബനിഷനുകേളനിലുലാം  ടഫസനിവലുകേളനിലുലാം  നതീരടയ

സലാംബനനിച  പ്രദര്ശനങ്ങള  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുകഖന

സലാംഘടനിപനിക്കുന.  നതീരയുലാം  മറസ്റ്റ്  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം  വനില്ക്കുന്നെതനിനഭായനി

വഴനിയരനികേനില്  ബൂത്തസ്റ്റ്  കപഭാടലയുള  ടചേറനിയ  കേടകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായുള

ധനസഹഭായവുലാം നല്കുനണസ്റ്റ്. 
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(ii) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുടട ഉത്തരങ്ങള

ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി

1(2947)  ശതീ  .    ടകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷലാം ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്  എത  രൂപ  ടചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ജനില  തനിരനിചള
കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കനിയതസ്റ്റ്  വഴനി  ഏടതഭാടക്ക  കേഭാർഷനികേ
വനിഭവങ്ങളുടട  ഉൽപഭാദനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  കകേരളലാം  സന്വേയലാംപരലഭാപ്തത  ടടകേവരനിചടതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; 

ഉത്തരലാം

(എ)  "ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി"യുടട  ഭഭാഗമഭായനി  "സുജലലാം  സുഫലലാം"  എന്നെ
ടടജവകൃഷനി  രതീതനിക്കസ്റ്റ്  പ്രഭാധഭാനലലാം  ടകേഭാടുത്തുടകേഭാണള  ഉപദഇൗതലമഭാണസ്റ്റ്  കൃഷനി
വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  പചക്കറനി,  ടനലസ്റ്റ് ല,  ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങള  മുതലഭായ
അടനിസഭാന കൃഷനി ഉല്പന്നെങ്ങളനില് സന്വേയലാംപരലഭാപ്തതയ്ക്കുള ഇടടപടലുകേള നടത്തുകേ,
ടടജവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനലാം,  സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുടട  ഉല്പഭാദനലാം,  തരനിശസ്റ്റ്
നനിലങ്ങള,  ടപഭാതുസലങ്ങള,  വതീടുകേള  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനില്  പചക്കറനി
വലഭാപനലാം,  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങളുടട  വനിപണനി  സലാംവനിധഭാനലാം  പരനിഷ്കരനിക്കല്,
മൂലലവര്ദനവനിനുള  സലാംരലാംഭങ്ങള  സഭാപനിക്കുകേ  എന്നെനിവ  "സ സ്തുജലലാം  സുഫലലാം"
പദതനിയുടട ലക്ഷലങ്ങളനില്ടപടുന.  ഇഇൗ ലക്ഷലങ്ങള സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നെതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെ സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളനിടല
ചേനില ഘടകേങ്ങള  "സുജലലാം സുഫലലാം"  പദതനിയുമഭായനി സലാംകയഭാജനിപനിചടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  തുകേ  2017-18-ടല  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളക്കുള ബജറസ്റ്റ് വനിഹനിതത്തനില് നനിനമഭാണസ്റ്റ് കേടണത്തുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
31-7-2017 വടര ടനല്കൃഷനി, പചക്കറനി വനികേസനത്തനിനഭായനി ടചേലവഴനിച തുകേയുടട
ജനില തനിരനിചള വനിശദഭാലാംശലാം ചുവടട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

ജനില ടചേലവഴനിച തുകേ (ലക്ഷലാം രൂപ)

1 2 3

1 തനിരുവനനപുരലാം 89.43

2 ടകേഭാലലാം 88.52

3 പത്തനലാംതനിട 88.29
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1 2 3

4 ഇടുക്കനി 88.08

5 കകേഭാടയലാം 97.35

6 ആലപ്പുഴ 174.44

7 എറണഭാകുളലാം 72.13

8 തൃശ്ശൂര് 71.28

9 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 123.76

10 മലപ്പുറലാം 51.91

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 119.79

12 വയനഭാടസ്റ്റ് 25.58

13 കേണ്ണൂര് 71.91

14 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 41.7

ആടകേ 1204.17

(ബനി)  "ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി"യുടട  ഭഭാഗമഭായുള  "സുജലലാം  സുഫലലാം"
ഉപദഇൗതലത്തനിടന്റെ  നനിര്വഹണലാം  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിച
തനിനുകശഷലാം മഭാതകമ വനിവനിധ കേഭാര്ഷനികേ വനിഭവങ്ങളുടട ഉത്പഭാദനത്തനില് കകേരളലാം
സന്വേയലാംപരലഭാപ്തത ടടകേവരനിചതനിടനക്കുറനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭായ കേണക്കുകേള ലഭനിക്കുകേയുള.

കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗടത്ത പ്രതനിസനനി 

2(2948) ശതീ  .   ടകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ്  : 
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :  
ശതീ  .   ടകേ  .   ബഭാബു : 
ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങളുടട  ഉല്പഭാദന  ടചേലവസ്റ്റ്  അടനിസഭാനമഭാക്കനി
നലഭായവനില  നനിശ്ചയനിക്കഭാന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  തയ്യേഭാറഭാകേഭാത്തതനിനഭാലുണഭാകുന്നെ
പ്രതനിസനനിയുലാം കേഭാര്ഷനികേരലാംഗത്തസ്റ്റ് മുതല് മുടക്കസ്റ്റ് കുറഞ വരുന്നെതുടകേഭാണണഭാകുന്നെ
മഭാന്ദലവുലാം  തരണലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എടനങ്കനിലുലാം
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  പ്രഭാകദശനികേ  പ്രകതലകേതകേള  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  കൃഷനി  സഭാധലതകേള
ആസൂതണലാം ടചേയ നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ആവശലമഭായ ഇടടപടല് നടത്തഭാന കൃഷനി
ഭവനുകേളവഴനി സഭാധലമഭാകുനകണഭാ;  ഇവയുടട പ്രവര്ത്തനലാം ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
പദതനിയുകണഭാ; 

(സനി)  കൃഷനി  വലഭാപ്തനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നെകതഭാടടഭാപലാം  കേര്ഷകേരുടട
ജതീവനിതഭാഭനിവൃദനി  സഭാധലമഭാക്കനി  സുസനിര വനികേസനലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കഭാന പദതനികേള ആസൂതണലാം ടചേയ്തനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. കേഭാര്ഷനികേ വൃത്തനിയനികലര്ടപടനിരനിക്കുന്നെ കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് സഹഭായകേമഭാകുന്നെ
വനിധത്തനില് തഭാടഴപറയുന്നെ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

ടനലനിനസ്റ്റ് നലഭായവനില ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സനിവനില് സടടപസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖന  ടനലസ്റ്റ് ല  സലാംഭരനിചവരുന.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ടനലനിനസ്റ്റ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള
തഭാങ്ങുവനില  കകേരളത്തനിടല  ഉല്പഭാ ദന  ടചേലവനിടനക്കഭാള  കുറവഭായതനിനഭാല്
കേനികലഭായസ്റ്റ്  22.50  രൂപ എന്നെ ഉയര്ന്നെ വനിലയഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  ടനലസ്റ്റ് ല
സലാംഭരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   നഭാളനികകേരത്തനിടന്റെ  കേകമ്പഭാള വനില ഇകപഭാള വലനിയ  കതഭാതനില്
ഉയര്നനനില്ക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  സബ്സനിഡനിനല്കേനി  നഭാളനികകേരലാം
സലാംഭരനികക്കണ ആവശലമനില.  റബ്ബര് ടപ്രഭാഡക്ഷന ഇനടസന്റെതീവസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം
റബ്ബറനിനസ്റ്റ് വനിലസനിരത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  റബ്ബറനിടന്റെ
തഭാങ്ങുവനിലയുലാം  (കേനികലഭായസ്റ്റ്  150 രൂപ)  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അതഭാതു  ദനിവസലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നെ  വനിലയുലാം  തമ്മേനിലുള  വലതലഭാസലാം  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
സഭാക്ഷലടപടുത്തനിയ  ബനിലനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സബ്സനിഡനിയഭായനി  രജനിസര്
ടചേയ്ത കേര്ഷകേടന്റെ അക്കഇൗണനികലയസ്റ്റ് നല്കുന. കൃഷനി വകുപനിടന്റെ ടമഭാത്തവലഭാപഭാര
വനിപണനികേള,  വനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.ടകേ.  എന്നെനിവ  മുകഖന  പചക്കറനി  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
ഇടനനിലക്കഭാടര  ഒഴനിവഭാക്കനി  ഉല്പന്നെങ്ങള  കനരനിടസ്റ്റ്  കലലലാം  ടചേയ്തസ്റ്റ്  വനില്ക്കഭാനുള
സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.   ഉതവ  സതീസണുകേളനില്  കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്  അനുബന
സഭാപനങ്ങളുടട സഹകേരണകത്തഭാടട കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം കനരനിടസ്റ്റ് പഴലാം, പചക്കറനി
ഉല്പന്നെങ്ങള  ഉയര്ന്നെ  വനിലനല്കേനി  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
വനില്ക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുന.  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നെങ്ങളുടട മൂലലവര്ദനവനിനുലാം വനിപണന
സഭാദലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുമഭായനി  അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേളുടട  ശലാംഖല
സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം പദതനിയുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  അതഭാതസ്റ്റ്  പ്രകദശങ്ങളനില് ആവശലമഭായതുലാം അനുകയഭാജലമഭായതുമഭായ
പദതനികേള ജനകേതീയഭാസൂതണ പദതനിപ്രകേഭാരലാം ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയനിടല  'സുജനലാം  സുഫലലാം'  പ്രകേഭാരവുലാം  അതഭാതസ്റ്റ്
പ്രകദശങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായ  പദതനികേള  മുകഖന  കേഭാര്ഷനികേ  അനുബന
വകുപ്പുകേളുടട  സലാംകയഭാജനിത  പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂടട  കൃഷനി  ഭവനുകേളക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്
അവസരലാം ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  കൃഷനി ഭവനുകേടള ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി അകഗ്രഭാ
സര്വതീസസ്റ്റ്  ടസന്റെറുകേളുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസനകേളുലാം  സസല  ആകരഭാഗല
കനിനനിക്കുകേളുലാം  'ആത'  കൃഷനി  വനിജഭാന  വലഭാപന  സലാംവനിധഭാനവുലാം
പ്രവര്ത്തനിചവരുന. 

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.  കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നെ ടനല്കൃഷനി വനികേസനലാം, പചക്കറനി
വനികേസനലാം,  സുഗനവലഞ്ജന  വനികേസനലാം,  കേനിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗ  കൃഷനി  വനികേസനലാം  എന്നെതീ
പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  ഇഇൗ  വനിളകേളുടട  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെ
തനിനഭാവശലമഭായ ഉത്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുടട വനിതരണലാം എന്നെ ഘടകേവുലാം ഉളടപടുത്തനി
യനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാടത  വനിളകേളുടട  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  മണസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനപ്രകേഭാരലാം  ആവശലമഭായ  മൂലകേങ്ങളുടട  ശഭാസതീയ  ഉപകയഭാഗത്തനിനുള
പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  

2017-18  വര്ഷലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടനിട്ടുള  പ്രഭാകദശനികേ  പ്രഭാധഭാനലമുള
പദതനി പ്രകേഭാരലാം ടചേറുധഭാനലങ്ങള, എളസ്റ്റ്,  കേരനിമ്പസ്റ്റ് മുതലഭായ വനിളകേളുടട സഭാധലതഭാ
പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പദതനികേളുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത  പ്രകതലകേ
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട
വനിളകേളക്കസ്റ്റ് അനുകയഭാജലമഭായ പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേളനില് സമഗ്രവനികേസന
പദതനികേളുലാം ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ടടജവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹന പദതനി
3(2949) ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് : 

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ്:  
ശതീ  .    സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഡജവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ആരുടടടയലഭാലാം
കസവനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പ്രകയഭാജനടപടുത്തനിയടതന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പദതനി  നടത്തനിപ്പുമൂലലാം  ഈ  കമഖലയനില്  എടനലഭാലാം  കനടങ്ങള
ഡകേവരനിക്കഭാനഭാടയന്നെസ്റ്റ് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  ടടജവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല,  വനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.ടകേ.,  കേര്ഷകേ  കൂടഭായ്മ,  ഫഭാലാം  ഇനഫര്കമഷന
ബഡ്യൂകറഭാ, കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്, കസറസ്റ്റ് കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന, കൃഷനി ഭവനുകേള, കൃഷനി
വകുപസ്റ്റ് ഫഭാമുകേള, കുടലാംബശതീ, തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള, സന്വേയലാംസഹഭായ
സലാംഘങ്ങള,  മറസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങള എന്നെനിവയുടട കസവനങ്ങള പ്രകയഭാജനടപടുത്തനി
വരുന.  

(ബനി)

1.  കേതീടനഭാശനിനനികേളുടട  അനനിയനനിതമഭായ  ഉപകയഭാഗലാം  കേര്ശനമഭായനി
നനിയനനിച. 

2.  ചുവപസ്റ്റ്,  മഞ്ഞ  എന്നെതീ  നനിറങ്ങളനില്  കലബല്  ടചേയ്യേടപട  മഭാരകേമഭായ
കേതീടനഭാശനിനനികേള കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് നനികരഭാധനിച. 

3.  മഭാരകേടമന്നെസ്റ്റ് കേണ  16  രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേള കകേരളടമഭാടഭാടകേ സര്ക്കഭാര്
നനികരഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.  

4.  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദ സ്തുരനിത  ജനിലയഭായ കേഭാസര്കഗഭാഡനിടന  2 012-13-ല്
ടടജവ ജനിലയഭായനി പ്രഖലഭാപനിച.  

5.  ടടജവകൃഷനി  വലഭാപനത്തനിനഭായനി  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്,  കബഭാക്കസ്റ്റ്,  ജനിലഭാതല
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള, ടസമനിനഭാര്, വര്ക്കസ്റ്റ്കഷഭാപസ്റ്റ് എന്നെനിവ സലാംഘടനിപനിച. 

6. ടടജവകൃഷനിയുടട കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി കസറുകേള രൂപതീകേരനിച. 

7.  ടടജവകൃഷനിയുടട  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്
ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ് ഫഭാലാം സ്കൂള സഭാപനിച.  

8.  റൂറല്  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്,  ടവര്മനി  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്  എന്നെനിവവഴനി  ടടജവ  വളങ്ങളുടട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കുരുമുളകേസ്റ്റ്  കൃഷനി,  കേനകുടനി  പരനിപഭാലനലാം,  ഇടവനിള  കൃഷനി,  സമ്മേനിശ
കൃഷനി,  കനനവഭാഴ  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  ടടജവകേതീടനഭാശനിനനികേളുടട  ഉപകയഭാഗലാം,  ജതീവഭാമൃതലാം,
ടടജവകവലനി,  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പഭാന്റെസ്റ്റ്  ഉളവര്ക്കസ്റ്റ്  സ്ലറനി  പമ്പസ്റ്റ്,  മതലലാം  വളര്ത്തല്
എന്നെതീ ഘടകേങ്ങള ഉളടപടുത്തനി മഭാതൃകേഭാ കൃഷനികത്തഭാടലാം സഭാപനിച.  

9.  250  ടഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്  പചനിലവളകൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം
30 പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ടചേയ. 

10. എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ടടജവകൃഷനി വലഭാപനത്തനിനഭായനി ടടജവസകന്ദശ കൃഷനി
 യഭാത നടത്തനി.

421/2020.
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11.  ടടജവ  ഉല്പന്നെങ്ങളുടട  വനിപണനത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  65
ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിച.  

12.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  വനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.ടകേ.,  മുഖഭാനരലാം  ടടജവ
സര്ടനിഫനികക്കഷന നല്കേനി. 

13.  ടടജവകൃഷനിയനില് മനികേച പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം,
മുനസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന,  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേള  എന്നെനിവയസ്റ്റ്  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്
നല്കുന. 

14.  2016-17  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  983  ടണ്  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി/പഴലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. 

15. കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം (2016-17) വടര 12000 ടഹകര് സലത്തസ്റ്റ് ടടജവകൃഷനി
വലഭാപനിപനിച. 

ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി പദതനി

4(2950) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദതീന :
ശതീ  .    എന  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ജനകേതീയ കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന ആരലാംഭനിച 'ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം
പചക്കറനി' ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ജനങ്ങളനിടലത്തനിക്കഭാന കേഴനിയുടമന്നെസ്റ്റ് കേരുതുനകണഭാ; 

(ബനി)  ഇടലങ്കനില്  പദതനി  ആസൂതണത്തനിടല  പനിഴവഭാണസ്റ്റ്  പചക്കറനിയുടട
വനിളടവടുപനിനസ്റ്റ് കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം സൃഷ്ടനിചടതന്നെസ്റ്റ് കേരുതുനകണഭാ; 

(സനി)  ജൂഡല  ആദലലാം  പദതനി  ഉദ്ഘഭാടനലാം  നനിര്വഹനിടചങ്കനിലുലാം  ജൂഡല
അവസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വനിത്തസ്റ്റ്  വനിതയഭാനഭായടതന്നെ  സഭാഹചേരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  ഏടതഭാടക്ക  പചക്കറനി  വനിത്തുകേളുലാം  പചക്കറനിഡതകേളുമഭാണസ്റ്റ്  പദതനി
മുകഖന  വനിതരണലാം  ടചേയ്തതസ്റ്റ്;  എത  ലക്ഷലാം  കേര്ഷകേടര  പദതനിയുടട
ഭഭാഗമഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദശനിചതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം
(എ  &  ബനി)  കേഴനിയുലാം.   ഒഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചക്കറനി  പദതനിയനില്

നല്കേനിയ വനിത്തുകേളുലാം ടടതകേളുലാം ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പചക്കറനി കൃഷനി ടചേയ്തതനില്നനിനലാം
വനിളടവടുപസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എലാം.എല്.എ.മഭാര്,  തനിതല
പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  പ്രസനിഡനമഭാര്,  മറസ്റ്റ്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള എന്നെനിവരുടട  അകേമഴനിഞ്ഞ
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സഹകേരണവുലാം  കനതൃതന്വേവുലാം  പരനികശഭാധനയുലാം  ഉണഭായഭാല്  മഭാതടമ  ഉകദശനിക്കുന്നെ
ലക്ഷലത്തനികലയസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  എത്തഭാന  കേഴനിയൂ.  ഇഇൗ  പദതനി  ഓണക്കഭാലലാം  മഭാതലാം
ഉകദശനിചളതല.  വനിഷരഹനിതമഭായ പചക്കറനി ഉല്പഭാദനത്തനില് സന്വേയലാംപരലഭാപ്തതയനികലയസ്റ്റ്
എത്തുവഭാനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട  ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്  ഈ  പദതനിയുലാം.
ഒഭാണത്തനിനുകശഷവുലാം സനിരമഭായനി ഇഇൗ പദതനി തുടകരണതുണസ്റ്റ്.  

(സനി)  ജൂണ്  മഭാസലാം  5-നസ്റ്റ്  തൃശ്ശൂരനില്  വചസ്റ്റ്  കലഭാകേ  പരനിസനിതനി
ദനിനകത്തഭാടനുബനനിചഭാണസ്റ്റ്  പദതനി  ഒഇൗപചേഭാരനികേമഭായനി  ഉദ്ഘഭാടനലാം  നടത്തനിയതസ്റ്റ്.
തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം  ജനിലകേളനില്  ജൂണ്  ആദലവഭാരലാം  തടന്നെ  വനിത്തസ്റ്റ്
വനിതരണലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ജൂണ്  രണഭാലാം  വഭാരലാം  വനിത്തസ്റ്റ്  നടുകേയുലാം  ടചേയ.  മറസ്റ്റ്
ജനിലകേളനില് ജൂടടല ആദലവഭാരലാംതടന്നെ വനിത്തു വനിതരണവുലാം നടതീലുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ടവണ,  മുളകേസ്റ്റ്,  വഴുതന,  ചേതീര,  പയര്  എന്നെനിവയടങ്ങുന്നെ  വനിത്തസ്റ്റ്
പഭായറ്റുകേളഭാണസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ടചേയ്തതസ്റ്റ്.  ടവണ,  തക്കഭാളനി,  അമര,  മുളകേസ്റ്റ്,  വഴുതന
തുടങ്ങനിയ ഇനലാം പചക്കറനികേളുടട ടടതകേളുലാം വനിതരണലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനടത്ത
63 ലക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങടള ഭഭാഗമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്. 

വതീട്ടുവളപനില് കൃഷനി ടചേയ്യേഭാനഭായനി സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേള മുകഖനയുലാം കേര്ഷകേര്
മുകഖനയുലാം അഞ്ചേനിനലാം പചക്കറനി വനിത്തുകേള അടങ്ങനിയ 40 ലക്ഷലാം പചക്കറനി വനിത്തു
പഭായറ്റുകേളുലാം  45.45  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  ടടതകേളുലാം  വനിതരണലാം  നടത്തനി.  വനിത്തു
പഭായറ്റുകേള  വനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.ടകേ.-യഭാണസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.  വനിവനിധ  മഭാധലമങ്ങള
മുകഖനയുലാം  സന്നെദ  സലാംഘടനകേള  മുകഖനയുലാം  17  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  വനിത്തു
പഭായറ്റുകേളുടട വനിതരണലാം നടന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

കദവനികുളലാം മണ്ഡലത്തനിടല കൃഷനിനഭാശലാം

5(2951)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

രൂക്ഷമഭായ  വരളചമൂലലാം  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കൃഷനി
നശനിചകപഭായനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഉടണങ്കനില്  എത  ഏക്കറഭാടണന്നെ
വനിവരവുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വരളച  ബഭാധനിചസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായനി  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിചനിടനില.  കദവനികുളലാം
മണ്ഡലത്തനില്  600  ടഹകര് സലത്തസ്റ്റ്  പചക്കറനി  കൃഷനി  ടചേയ്തതനില്  85  ടഹകര്
സലത്തസ്റ്റ്  വരളച  ബഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉല്പഭാദനത്തനില്  43%  കുറവസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാടത  810  ടഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്  ഏത്തവഭാഴ  കൃഷനി  ടചേയ്തതനില്  25%
ഉല്പഭാദനക്കുറവസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  
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പചക്കറനി ഉത്പന്നെങ്ങള നലഭായവനില നല്കേനി സലാംഭരനിക്കല്

6(2952) ശതീ  .    എലാം  .    സന്വേരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭാരനില്നനിനലാം  യഥഭാസമയലാം
ഉത്പന്നെങ്ങള  നലഭായവനില  നല്കേനി  വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  എടനലഭാലാം
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  സലാംഭരണലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുന എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ടവജനിറബനിള &  ഫ്രൂടസ്റ്റ് ടപ്രഭാകമഭാഷന കേഇൗണ്സനിലനിടന്റെ കനതൃതന്വേത്തനില്
278  സന്വേഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേള  സലാംസഭാനടമഭാടഭാടകേ  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.
കേര്ഷകേ  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടട  നടത്തുന്നെ  ഇത്തരലാം  സമനിതനികേളനില്  ഉല്പന്നെങ്ങള
നലഭായവനിലയസ്റ്റ്  വനിപണനലാം  ടചേയവരുന.  ഉല്പഭാദനലാം  അധനികേലാം  വരുന്നെ  സമയത്തസ്റ്റ്
വനിലയനിടനിവസ്റ്റ്  ഉണഭാകുകമ്പഭാള ഉല്പന്നെങ്ങള മറസ്റ്റ്  സലങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  ഇന്റെര്ടവനഷന  ഇനത്തനില്  34  ലക്ഷലാം  രൂപ  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  സമനിതനികേളക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുകൂടഭാടത  വനിലയനിടനിവസ്റ്റ്  ഉണഭാകുന്നെ
സഭാഹചേരലത്തനില്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  റനിസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
2  കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനഭായനി പദതനി സഹഭായമഭായനി വകേയനിരുത്തുകേയുലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേര്ഷകേര്, കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേള, വനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.ടകേ., കേഭാര്ഷനികേ ടമഭാത്ത വലഭാപഭാര
വനിപണനികേള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ടപഭാതു  വനിപണനി
വനിലകയക്കഭാള  10%  കൂടുതല്  നല്കേനിയഭാണസ്റ്റ്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്  പചക്കറനികേള
സലാംഭരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   വടവട,  കേഭാനല്ലൂര്  കമഖലയനില്  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിച
പചക്കറനികേള കേഴനിഞ്ഞ ഓണക്കഭാലത്തുലാം തുടര്നലാം കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ് സലാംഭരനിചസ്റ്റ്
വനിതരണലാം ടചേയ്യുന.  ഇഇൗ കമഖലയനില് കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ പചക്കറനികേള
പ്രകതലകേ കലബകലഭാടുകൂടനി വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

(ബനി)  പചക്കറനി  സലാംഭരണലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
സലാംസഭാനടത്ത  കേര്ഷകേരുടട  കൃഷനിയനിടങ്ങള  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്,
വനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.ടകേ.,  കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടല ഉകദലഭാഗസര് സന്ദര്ശനിചസ്റ്റ്
കേര്ഷകേര്,  കേര്ഷകേ  കൂടഭായ്മകേള,  കേഭാര്ഷനികേ  ടമഭാത്ത  വലഭാപഭാര  വനിപണനികേള
എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ടപഭാതു  വനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള  10%
കൂടുതല്  നല്കേനി  പചക്കറനികേള  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്  സലാംഭരനിക്കുന.   കൂടഭാടത
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സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി കൂടുതല് സലാംഭരണ വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള
നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാടത  കേര്ഷകേടര  ടടജവകൃഷനിരതീതനിയനിലുള
പചക്കറനി  ഉല്പന്നെങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
വനിപണനി വനിലകയക്കഭാളുലാം  20%  വടര അധനികേലാം വനില നല്കേനി കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം
പചക്കറനികേള സലാംഭരനിചവരുന.  

പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം

7(2953) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിര്ത്തലഭാക്കനി
യനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് എനഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണലാം; 

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  സലാംഭരണലാം  നനിര്ത്തനിവചതസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
വളടര  പ്രയഭാസങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതഭാടണന്നെ  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ശദയനില്
ടപടനിട്ടുകണഭാ; സലാംഭരണവുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ് നഭാളനികകേര കേര്ഷകേടര സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കകേരടഫഡസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ഫണനിടന്റെ  അപരലഭാപ്തത
സലാംഭരണ നടപടനികേടള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  കകേരടഫഡനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  പചകതങ്ങ
സലാംഭരണലാം  പുനരരഭാലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേടര  സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനുലാം
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.  കേകമ്പഭാളവനില
ഉയര്ന നനില്ക്കുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില് നഭാളനികകേര സലാംഭരണത്തനിനസ്റ്റ് പ്രസക്തനി ഇല.
നഭാളനികകേരത്തനിടന്റെ  കേകമ്പഭാളവനില  ഇകപഭാള  വലനിയകതഭാതനില്  ഉയര്ന നനില്ക്കുന്നെ
സഭാഹചേരലത്തനില്  കേര്ഷകേടര  രക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സബ്സനിഡനി  നല്കേനി
നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനികക്കണ  ആവശലമനില.  നഭാളനികകേരത്തനിടന്റെ  കേകമ്പഭാള  വനില
ഇടനിയുന്നെ  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ആശന്വേഭാസമഭായ  രതീതനിയനില്  സലാംഭരണലാം
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  കൃഷനി ഭവനുകേളവഴനിയുലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള വഴനിയുലാം
ആവശലമഭായ  ഘടത്തനില്  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണലാം  നടത്തുന്നെതനിനുള  എലഭാ
തയ്യേഭാടറടുപ്പുകേളുലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  പചകത്തങ്ങ
സലാംഭരണവുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ് ഗുരുതരമഭായ വതീഴ്ചകേളുണഭായനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് സനി.  ആന്റെസ്റ്റ് എ.  ജനി.
തടന്നെ കേടണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് കകേരടഫഡനില് നടന്നെ
ക്രമകക്കടുകേടള  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  അകനന്വേഷണലാം  നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
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കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ്  പചകത്തങ്ങ സലാംഭരനിച വകേയനില് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കുവഭാന ബഭാക്കനിയുണഭായനിരുന്നെ മുഴുവന തുകേയുലാം ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇകപഭാള  കകേരടഫഡസ്റ്റ്  ഘടലാംഘടമഭായനി  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്
ടടവവനിദലവല്ക്കരണത്തനിലൂടട  ടവളനിടചണ  കൂടഭാടത  മറസ്റ്റ്  മൂലലവര്ദനിത
ഉത്പന്നെങ്ങള ഉത്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയവരുന. 

പഴങ്ങളനിടലയുലാം പചക്കറനികേളനിടലയുലാം മഭാരകേ വനിഷഭാലാംശലാം

8(2954) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാന  അതനിര്ത്തനി  കേടനവരുന്നെ  പഴങ്ങളനിലുലാം  പചക്കറനികേളനിലുലാം
മഭാരകേ  വനിഷഭാലാംശലാം  അടങ്ങനിയനിട്ടുളതഭായ  റനികപഭാർട്ടുകേൾ  കൃഷനിവകുപനിടനറ
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  അതനിര്ത്തനിയനില്  ഇത്തരലാം  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനളടപടട ടകേഭാണവരുന്നെ എലഭാ
പഴങ്ങളുടടയുലാം  പചക്കറനികേളുടടയുലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  സലാംസഭാന  അതനിര്ത്തനികേളനിടല
ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്നനിനലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷ  വകുപനിനുകേതീഴനിലുള
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം എന്നെതീ ജനിലകേളനിടല അനലനിറനിക്കല് ലഭാബുകേളനില്
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  കുറക്കഭാര്ടക്കതനിടര  കേര്ശന  നനിയമനടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.
മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്നനിനലാം  കശഖരനിക്കുന്നെ  സഭാമ്പനിളുകേള  ടവളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ
കകേഭാകളജനില്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  മൂന്നെസ്റ്റ്  മഭാസത്തനിടലഭാരനിക്കല്
പരസലടപടുത്തുനണസ്റ്റ്.  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  വലഭാപകേമഭായ  പരസലങ്ങള  പത-ദൃശല
മഭാധലമങ്ങളനില്  നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ടപഭാതുജനങ്ങളനില്  അവകബഭാധലാം
ഉണഭാക്കുകേയുലാം  സന്വേനമഭായനി  കൃഷനിയനികലയസ്റ്റ്  തനിരനിയുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണമഭാകുകേയുലാം
ടചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  

നതീര ഉല്പഭാദനലാം

9(2955)  ശതീ  .    എന  .   എ  .    ടനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനടത്ത നഭാളനികകേര കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം വലനിയ
പ്രതതീക്ഷ നല്കേനിയ നതീര ഉത്പഭാദനലാം ഇകപഭാള പ്രതനിസനനിയനിലഭാകണഭാ;  എങ്കനില്
അതനിനുളള കേഭാരണലാം എനഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  ഈ  രലാംഗടത്ത  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കഭാൻ  നഭാളനികകേര  വനികേസന
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിച വരുന്നെ നടപടനികേള എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നതീര ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നല്കേഭാന
നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി) എങ്കനില് ഏതസ്റ്റ് തരത്തനിലുളള പരനിശതീലനമഭാണസ്റ്റ് നല്കേഭാനുകദശനിക്കുന്നെടതനലാം
കേര്ഷകേടര  കൂടഭാടത  ആര്ടക്കലഭാമഭാണസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നെടതനലാം  ഇതനിനസ്റ്റ്
കവണ ടചേലവസ്റ്റ് എനഭാടണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആഴ്ചയനില് എത ലനിറര് നതീര ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(എഫസ്റ്റ്)  ഇതുവടരയുള  കേണക്കുകേൾ  പ്രകേഭാരലാം  നതീര  ഉത്പഭാദനലാം
ലഭാഭകേരമഭാകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) നതീര ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം വനിപണനത്തനില്
ചേനില  പ്രതനിസനനികേള  ഉണഭാകുനണസ്റ്റ്.   അതനിനുള  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം  വനിദഗ
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടടയുലാം  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  നതീര  സൂക്ഷനിചവയഭാനുലാം  ആധുനനികേ
പഭാക്കനിലാംഗനിനുമുള ടടകകഭാളജനിയുടടയുലാം അഭഭാവമഭാടണന്നെസ്റ്റ് കേരുതടപടുന. 

(ബനി  -  ഡനി)  "ടടകകഭാളജനി മനിഷന ഓണ് കകേഭാക്കനടസ്റ്റ്  "  എന്നെ പദതനിയുടട
കേതീഴനില്  പദതനി  ടചേലവനിടന്റെ  25  ശതമഭാനലാം  (പരമഭാവധനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപ)
സബ്സനിഡനിയഭായനി  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ
കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ് നലനിവരുനണസ്റ്റ്.  

നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  നതീര  ഉത്പഭാദനത്തനിനുള  ടടകകഭാളജനി
സഇൗജനലമഭായനി  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന.  നതീര
ടടകതീഷലനമഭാടര പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് സഹഭായലാം
നല്കുനണസ്റ്റ്. ടവന്റെനിലാംഗസ്റ്റ് ടമഷനിനുകേള/വനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നഭാളനികകേര
ഉത്പഭാദകേ  ടഫഡകറഷനുകേളക്കുലാം  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ  ടസഭാടടസറനികേളക്കുലാം
നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.  

നതീര  ടടകതീഷലനമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  72.31  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  
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(ഇ)  കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുടട ടടപലറസ്റ്റ് പഭാന്റെനില് ദനിവകസന
300 ലനിറര് നതീര ലഭാഭകേരമഭായനി ഉത്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് വനിതരണലാം നടത്തുനണസ്റ്റ്. നഭാളനികകേര
ഉത്പഭാദകേ കേമ്പനനികേള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ നതീര സലാംബനനിച വനിവരലാം ലഭലമല. 

(എഫസ്റ്റ്)  നതീര ഉത്പഭാദനലാം ലഭാഭകേരമഭാകണഭാ എനള പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.
ഇതുസലാംബനനിച വനിവരങ്ങള കശഖരനിചസ്റ്റ് പഠനലാം നടത്തുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

ടടജവ ടടവപനിന പദതനി

10(2956)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഡജവ  ഡവപനിന  പദതനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സന്വേതീകേരനിച
നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പഭാരനിസനിതനികേ  പഠനലാം
നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദശനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ടടജവ ടടവപനിന പ്രകദശടത്ത എക്കല് നതീക്കലാംടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ്
ടടഹകക്കഭാടതനിയുടട  നനിലവനിടല  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പനിനവലനിക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനടപടസ്റ്റ്  കകേരള ലഭാനഡസ്റ്റ്  ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന എറണഭാകുളലാം സബസ്റ്റ്
കേളകറുകേഭായനി ചേര്ച നടത്തനി.  CRZ-ടന്റെ അനുമതനികയഭാ National Centre for Earth
Science  and  Studies  (NCESS)-ടന്റെ  പഠന  റനികപഭാര്കടഭാ  ലഭലമഭായഭാല്  മഭാതകമ
ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നതീക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേളുമഭായനി  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.  23-5-2 017-ടല  മതീറനിലാംഗനിടല  തതീരുമഭാനമനുസരനിചസ്റ്റ്  CESS-ടല
ശഭാസജന കഡഭാ.  ടകേ.  ടകേ.  രഭാമചേന്ദ്രനുമഭായനി  കകേരള  ലഭാനഡസ്റ്റ്  ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന  ബനടപടുകേയുലാം  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠനത്തനിനഭായുള
സഭാറസസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി CESS അകതഭാറനിറനി 12 ലക്ഷലാം തൂപയുടട
എസനികമറസ്റ്റ് നല്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത തുകേ CESS-നസ്റ്റ് നല്കുകേയുലാം ടചേയ. 

(ബനി) പരനിസനിതനി സഭാറസസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനികലയഭായനി 25-7-2017
മുതല് 28-7-2017 വടരയുള ദനിവസങ്ങളനില് National Centre for Earth Science
and  Studies  (NCESS)  പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ഒരു മഭാസലാംടകേഭാണസ്റ്റ്
ലഭലമഭാകുടമന്നെസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  സഭാറസസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുന്നെ മുറയസ്റ്റ് പരനിസനിതനി
ആഘഭാതപഠനവുലാം  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  അനുമതനിയുലാം
കനടുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  
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നതീര ഉല്പഭാദനലാം കനരനിടുന്നെ പ്രതനിസനനി

11(2957)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനില്  നതീര  ഉല്പഭാദനലാം  പ്രതനിസനനിയനിലഭായകതഭാടട

അയല്സലാംസഭാനങ്ങളഭായ ആന,  തമനിഴഭാടസ്റ്റ്,  കേര്ണഭാടകേ തുടങ്ങനിയവ ഈ രലാംഗത്തസ്റ്റ്

ഏടറ മുകന്നെറനിവരുന്നെ സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  2015-16  വര്ഷത്തനില്  ആഴ്ചയനില്  നഭാല്പതനിനഭായനിരലാം

ലനിറര്  നതീര  ഉല്പഭാദനിപനിചതസ്റ്റ്  2016-17-ല്  പതനിനയ്യേഭായനിരലാം  ലനിറര്  എന്നെ  നനിലയനികലയസ്റ്റ്

തഭാഴ്ന്ന  സഭാഹചേരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

നല്കുകമഭാ; 

(സനി)  നതീര ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിചനിടലങ്കനില് വനിപണനി മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങള

ഡകേയ്യേടക്കുന്നെ സനിതനി വരുകമഭാ; 

(ഡനി)  കകേരളത്തനില്  നതീര  ഉല്പഭാദനലാം  കനരനിടുന്നെ  പ്രധഭാന  പ്രതനിസനനികേള

എടനഭാടക്കയഭാണസ്റ്റ്; 

(ഇ)  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എടനഭാടക്ക

നടപടനികേള ഡകേടക്കഭാള്ളുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  നതീര  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ചേനില

പ്രതനിസനനികേള ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിദഗ ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടടയുലാം ദതീര്ഘകേഭാലലാം നതീര

സൂക്ഷനിചവയ്ക്കുവഭാനുമുള  ആധുനനികേ  ടടകകഭാളജനിയുടടയുലാം  അഭഭാവമഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനസ്റ്റ്

കേഭാരണലാം.  

(ബനി)  ചേനില  നതീര  ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനികേള  പ്രഭാരലാംഭകേഭാല  ബുദനിമുട്ടുകേള

കനരനിടുനടവന്നെസ്റ്റ്  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില്  2015-16  വര്ഷത്തനില്

ആഴ്ചയനില്  നഭാല്പതനിനഭായനിരലാം  ലനിറര്  നതീര  ഉല്പഭാദനിപനിചതസ്റ്റ്  2016-17-ല്

പതനിനയ്യേഭായനിരലാം ലനിറര് എന്നെ നനിലയനികലയസ്റ്റ് തഭാഴ്ന്ന സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ടപടനിടനില.

കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  മുനവര്ഷകത്തക്കഭാള  2016-17

വര്ഷത്തനില് നതീര ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  
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(സനി)  നതീര ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേളക്കസ്റ്റ് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് മുനനിയ പരനിഗണനയഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  നതീര  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം
വനിപണനത്തനില്  ചേനില  പ്രതനിസനനികേള  ഉണഭാകുനണസ്റ്റ്.  അതനിനുള  പ്രധഭാന
കേഭാരണലാം  വനിദഗ  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടടയുലാം  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  നതീര  സൂക്ഷനിചവയഭാനുലാം
ആധുനനികേ പഭാക്കനിലാംഗനിനുമുള ടടകകഭാളജനിയുടടയുലാം അഭഭാവമഭാണസ്റ്റ്.  

(ഇ) "ടടകകഭാളജനി  മനിഷന ഓണ് കകേഭാക്കനടസ്റ്റ്  "  എന്നെ പദതനിയുടട കേതീഴനില്
പദതനി ടചേലവനിടന്റെ 25 ശതമഭാനലാം (പരമഭാവധനി 50 ലക്ഷലാം രൂപ) സബ്സനിഡനിയഭായനി
നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്  നലനി
വരുനണസ്റ്റ്.  

നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  നതീര  ഉത്പഭാദനത്തനിനുള  ടടകകഭാളജനി
സഇൗജനലമഭായനി  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ  കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന.  നതീര
ടടകതീഷലനമഭാടര  പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
സഹഭായലാം  നല്കുനണസ്റ്റ്.  ടവന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്  ടമഷതീനുകേള/വനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദകേ  ടഫഡകറഷനുകേളക്കുലാം  നഭാളനികകേര
ഉത്പഭാദകേ  ടസഭാടടസറനികേളക്കുലാം  നഭാളനികകേര  വനികേസന   കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.  

കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്  നതീര  ടടകതീഷലനമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നെതനിനഭായനി
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  75  ലക്ഷലാം  രൂപ  നഭാളനികകേര  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കകേരള അകഗ്രഭാ ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന  പുനരുദരനിക്കല് 

12(2958)  ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിടല പ്രമുഖ ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ കകേരള
അകഗ്രഭാ  ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷടന  പുനരുദരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  ഫണസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കഭാന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ടകേയ്കകേഭായനിടല  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറനിചസ്റ്റ്  കടഡസ്റ്റ്
യൂണനിയനുകേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തഭാന തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ; 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള  വനിവനിധ  കേഭാര്ഷനികേപദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായനി  ടകേയ്കകേഭാടയ
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാടയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  അകഗ്രഭാ  ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡനിടന്റെ
പുനരുദഭാരണത്തനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ബഭാദലതകേള  തതീര്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അഡതീഷണല്
ഓതടടറകസഷന മുകഖന 1 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

(ബനി)  കടഡസ്റ്റ് യൂണനിയന ഉന്നെയനിക്കുന്നെ പ്രശ്നങ്ങള കകേഭാര്പകറഷന തലത്തനില്
ചേര്ച ടചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  മൂലലവര്ദനവനിനഭായനി
അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  KIIFB-യനില്  അകപക്ഷ
നല്കുന്നെതനിനുലാം  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ടസഷലല്  പര്പസസ്റ്റ്  ടവഹനിക്കനിള
[Special  Purpose  Vehicle  (SPV)]   ആയനി  കകേരള  അകഗ്രഭാ  ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷടന  നനിയമനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെ അകഗ്രഭാ മഭാളുകേളനില് തൃശ്ശൂരനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിടന്റെ ചുമതല ഇകപഭാള
KAICO -നസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കനമലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിടല തരനിശു ഭൂമനിയനില് പചക്കറനി കൃഷനി 

13(2959)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

കനമലാം മണ്ഡലത്തനിടല തരനിശു ഭൂമനി പചക്കറനി കൃഷനിക്കസ്റ്റ് ഉപയുക്തമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  എടനഭാടക്ക  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

തരനിശുനനിലത്തനില് പചക്കറനി കൃഷനി ടചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി ഒരു ടഹകറനിനസ്റ്റ് ആടകേ
30,000  രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കുന. ഇതനില് 25,000  രൂപ കേര്ഷകേനുലാം  5,000
രൂപ ഭൂവുടമയമഭാണസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.  നടപ്പു വര്ഷലാം  1,000  ടഹകര് തരനിശുനനിലത്തസ്റ്റ്
പചക്കറനി  കൃഷനി  ടചേയ്യുവഭാനഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  300  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

കനമലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് തരനിശു  ഭൂമനിയനില് കൃഷനി  ടചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി
പചക്കറനി വനികേസന പദതനി 2017-18-ല് ഉളടപടുത്തനി 3 ടഹകര് സലത്തസ്റ്റ് കൃഷനി
ടചേയ്യുന്നെതനിനുകവണനി 90,000 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില് കനമലാം കൃഷനി ഭവടന്റെ
പരനിധനിയനില്  1  ടഹകര്  സലത്തുലാം  സനിറനി  കകേഭാര്പകറഷന  കൃഷനി  ഭവടന്റെ
പരനിധനിയനില് 1 ടഹകര് സലത്തുലാം തനിരുവലലാം കൃഷനി ഭവടന്റെ പരനിധനിയനില് 1 ടഹകര്
സലത്തുലാം  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുടട  കമല്കനഭാടത്തനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി
നടത്തുവഭാനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചകേഴനിഞ.  
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കകേരള അകഗ്രഭാ ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ജതീവനക്കഭാരുടട
ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം 

14(2960)  ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരള  അകഗ്രഭാ  ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  ജതീവനക്കഭാരുടട
ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം നടപനിലഭാക്കഭാന എടനങ്കനിലുലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷടന പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം നഷ്ടടപട തസനികേകേള
പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നെതനിനുമുളള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ടകേയ്കകേഭായനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്
ബഭാധലതയഭാകുന്നെ  തരത്തനില്  പനിനവഭാതനില്  കേരഭാര്  നനിയമനങ്ങള  നടത്തനിയതഭായ
ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  കേരഭാര്  നനിയമനങ്ങള
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളഭാ  അകഗ്രഭാ  ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനിടല  ജതീവനക്കഭാരുടട
ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള കകേഭാര്പകറഷന സന്വേതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി)  കകേരള അകഗ്രഭാ ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം സര്ക്കഭാരനില്
ടപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിടനില.  ലഭനിക്കുന്നെ മുറയസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  കകേരള  അകഗ്രഭാ  ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് ബഭാദലതയഭാകുന്നെ തരത്തനില് പനിനവഭാതനില്
കേരഭാര്  നനിയമനങ്ങള  നടത്തനിയതഭായനി  ആകക്ഷപങ്ങള  ശദയനില്ടപടനിടനില.
എന്നെഭാല് വനിരമനിച രണസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാര് കേഭാലാംകകേഭായനില് കേണ്സളടന്റെഭായനി കജഭാലനിയനില്
തുടരുന്നെതഭായുള പരഭാതനി സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപടതനിടന തുടര്ന്നെസ്റ്റ് അവരുടട
കസവനലാം അവസഭാനനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ് ഡയറകര്,  കേഭാലാംകകേഭായസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത  പല  കേരഭാര്  നനിയമനങ്ങളുലാം  പുതുകക്കണ  എന്നെസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.    

കകേരള സലാംസഭാന വനിത്തസ്റ്റ് വനികേസന അകതഭാറനിറനി

15(2961) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : 
ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല് : 
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം : 
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കകേരള സലാംസഭാന വനിത്തസ്റ്റ് വനികേസന അകതഭാറനിറനിയുടട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  സർടനിഡഫഡസ്റ്റ്  സതീഡസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനിക്രമലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  വനിത്തനിടന്റെ വനില്പനയുലാം,  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയനണവുലാം സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 

1.  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  ഗുണകമനയുള  വനിത്തുല്പഭാദനലാം,  സലാംഭരണലാം,
സലാംസരണലാം,  വനിതരണലാം  എന്നെതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട  ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനിഭവനുകേളുടട
സഹഭായകത്തഭാടട  രജനികസര്ഡസ്റ്റ്  വനിത്തുല്പഭാദന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ടനല്വനിത്തുല്പഭാദനി
പനിക്കുകേയുലാം  അവര്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  ടനല്വനിത്തസ്റ്റ്  കേനികലഭായസ്റ്റ്  30  രൂപ  നല്കേനി
കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുന.  സലാംഭരനിച  വനിത്തസ്റ്റ്  സതീഡസ്റ്റ്
അകതഭാറനിറനിയുടട  എരുതലഭാമ്പതനി,  ആലപ്പുഴ  എന്നെതീ  സലങ്ങളനില്  സഭാപനിച
യനങ്ങളവഴനി  സലാംസരനിടചടുക്കുകേയുലാം  ഗുണകമന  ഉറപസ്റ്റ്  വരുത്തനി  30  കേനി.ഗ്രഭാലാം.
വതീതമുള  ചേഭാക്കുകേളനിലഭാക്കനി  ആവശലമുള  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കൃഷനിഭവനുകേളനിലൂടട
വനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം ടചേയ്യുന.

2.  വനിത്തുല്പഭാദന  പ്രക്രനിയയനില്  ഏര്ടപടനിരനിക്കുന്നെ  കേര്ഷകേരുടട
സഭാമ്പത്തനികേമഭായ  ഉന്നെതനിക്കഭായനി  ടനലനിടന്റെ  വനിലകയക്കഭാള  കൂടനിയ  വനിലയസ്റ്റ്
നനിലവനില്  കേനികലഭായസ്റ്റ്  30  രൂപ  നനിരക്കനില്  ടനല്വനിത്തസ്റ്റ്  കൃഷനിക്കഭാരനില്നനിനലാം
സലാംഭരനിക്കുന.  തന്മൂലലാം  വനിത്തുല്പഭാദന  പദതനിയനിടല  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്
ആദഭായലാം ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

3.  ടനല്വനിത്തസ്റ്റ്,  മറസ്റ്റ്  വനിത്തുകേള  എന്നെനിവയുടട  സലാംഭരണത്തനിലുലാം
വനിതരണത്തനിലുമുള പ്രശ്നങ്ങള പഠനിചസ്റ്റ് പരനിഹഭാര നനിര്കദശങ്ങള നല്കേനിവരുന.  

4.  വനിത്തനിടന്റെ  ഗുണകമന  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേള
സഭാപനിക്കുകേ,  വനിത്തുവനിതരണത്തനിനുള  ടഭാനകസഭാര്കടഷന  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ടപടുത്തുകേ എന്നെനിവയഭാണസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള. 

5.  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നൂതന  കൃഷനി  മുറകേളഭാലുലാം  മറ്റുലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി
വരുനണസ്റ്റ്.  ശഭാസതീയ  കൃഷനി  രതീതനികേടളക്കുറനിചലാം  വനിത്തുല്പഭാദനടത്തക്കുറനിചലാം
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  കേര്ഷകേരുടട  പഭാടത്തുവചലാം  മറ്റുലാം  നടപഭാക്കുന്നെതനിലൂടട
നൂതന കേഭാര്ഷനികേ സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേള കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴനിയുന. 

6.  കകേരളത്തനിടല  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വനിവനിധയനിനലാം  ടനല്വനിത്തസ്റ്റ്  ആവശലത്തനി
നനുസരനിചസ്റ്റ്  ആര്.എസസ്റ്റ്.ജനി.പനി.  പദതനിയനിലൂടട  ഉത്പഭാദനിപനിചലാം  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല, കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് ഫഭാമുകേള എന്നെനിവ മുകഖനയുലാം ലഭലമഭാക്കനിവരുന. 
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(ബനി)

1. വനിത്തനിടന്റെ ആവശലകേത ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം തനിടടപടുത്തുകേയുലാം ടചേയ്യുകേ. 

2.  കൃഷനിഭവനനിലുലാം  വനിത്തുവനികേസന  അകതഭാറനിറനിയനിലുലാം  ആര്.എസസ്റ്റ്.ജനി.പനി.
പദതനിയനില് രജനിസര് ടചേയ്ത കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് അടനിസഭാനവനിത്തസ്റ്റ് (Foundation Seed)
ലഭലമഭാക്കുകേ.

3. അടനിസഭാനവനിത്തസ്റ്റ് (Foundation Seed)  കൃഷനി ടചേയ്യുകേ.

4.  കൃഷനി  ഓഫതീസര്/കൃഷനി  അസനിസന്റെനിടന്റെ  കനതൃതന്വേത്തനിലുള  വനിള
പരനികശഭാധന നടത്തുകേ (3 തവണ).

5.  ടകേഭായ്ടതടുത്ത വനിത്തസ്റ്റ് ഉണക്കനി വൃത്തനിയഭാക്കനി വയ്ക്കുകേ (13 ശതമഭാനത്തനില്
കുറവസ്റ്റ് ജലഭാലാംശലാം മഭാതലാം നനിലനനിര്ത്തനി.)

6.  കബഭാക്കുതല  കൃഷനി  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ഡയറകറുടട  കനതൃതന്വേത്തനില്
വനിത്തുപരനികശഭാധനഭാ ലഭാബനികലയസ്റ്റ് സഭാലാംപനിള ലഭലമഭാക്കുകേ. 

7.  ഗുണകമന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  ഗുണകമന  ടഭാഗസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്
കൃഷനി അഡതീഷണല് ഡയറകര് (സനി.പനി.) ആണസ്റ്റ്.

8. വനിത്തസ്റ്റ് സലാംഭരണലാം, സലാംസരണലാം, കശഖരണലാം എന്നെനിവ നടത്തുകേ.

9. സതീഡസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനിയനില് നനിനലാം കേര്ഷകേനസ്റ്റ് വനിത്തനിടന്റെ വനില ലഭലമഭാക്കുകേ.

(സനി)   

1.  വനിത്തനിടന്റെ  വനില്പന  കൃഷനിഭവനുകേളനിലൂടടയുലാം  സതീഡസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി
ഒഭാഫതീസുകേള മുകഖനയുലാം നടത്തനി വരുന.

2.  രജനികസര്ഡസ്റ്റ്  വനിത്തുല്പഭാദന  പദതനി  (ആര്.എസസ്റ്റ്.ജനി.പനി.  പദതനി)
പ്രകേഭാരലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ വനിത്തുകേളുടട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി
വനിത്തുപരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബനില്  സഭാമ്പനിള  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കനി
കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  ഗുണകമന  ടഭാഗസ്റ്റ്  നലനിവരുന.  ഗുണനനിലവഭാര
നനിയനണത്തനിനുള സര്ടനിഫനിക്കറഭാണസ്റ്റ്  ' TAG '.  ഇതസ്റ്റ് ചേഭാക്കനില് തുന്നെനികചര്ക്കുകേയുലാം
ചേഭാക്കനിടന്റെ മുകേളനില് എഴുതുകേയുലാം ടചേയ്യുന. 

സര്ടനിടടഫഡസ്റ്റ് വനിത്തനിടന്റെ ഗുണകമന ഘടകേങ്ങള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

ശുദമഭായ വനിത്തസ്റ്റ്   (കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്) - 98%

നനിഷനിയ വസ്തുക്കള  (പരമഭാവധനി) - 2%
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അരനി     (പരമഭാവധനി) - 2%

മറ്റു വനിള വനിത്തുകേള  (പരമഭാവധനി) - 20 എണലാം/കേനി.ഗ്രഭാലാം

തനിരനിചറനിയഭാന പറ്റുന്നെ ഇനങ്ങള        - 20 എണലാം/കേനി.ഗ്രഭാലാം  

(പരമഭാവധനി)

കേളവനിത്തുകേള  (പരമഭാവധനി) - 20 എണലാം/കേനി.ഗ്രഭാലാം  

വരനിടനലസ്റ്റ് ല                                             - 5 എണലാം/കേനി.ഗ്രഭാലാം 

മുളകശഷനി   (കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്)                          - 80 %

ഇഇൗര്പലാം (പരമഭാവധനി)                             - 13%

കൃഷനി ഓഫതീസറുടട തസനികേകേള

16(2962)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഒറപഭാലലാം  മണ്ഡലത്തനിടല  ഏടതലഭാലാം  കൃഷനിഭവനുകേളനില്  കൃഷനി

ഓഫതീസറുടട തസനികേകേള ഒഴനിഞകേനിടക്കുന; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത

തസനികേകേള എതകേഭാലമഭായനി ഒഴനിഞകേനിടക്കുന; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവുകേള  അടനിയനരമഭായനി  നനികേത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള

സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഒറപഭാലലാം മണ്ഡലത്തനിടല ലക്കനിടനി കപരൂര് കൃഷനി ഭവനനില് 6 മഭാസമഭായുലാം

തചനഭാട്ടുകേര,  പുകക്കഭാട്ടുകേഭാവസ്റ്റ്,  കേരനിമ്പുഴ,  അമ്പലപഭാറ,  ഒറപഭാലലാം  എന്നെതീ  കൃഷനി

ഭവനുകേളനില് ഒരു വര്ഷമഭായുലാം കൃഷനി ഓഫതീസര് തസനികേയനില് ഒഴനിവുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  തസനികേയുടട  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനിടന്റെ

കേഭാലഭാവധനി  2013-ല് അവസഭാനനിചനിരുന.  നനിലവനില് കൃഷനി ഒഭാഫതീസര് തസനികേയനിടല

എലഭാ ഒഴനിവുകേളുലാം പബനികേസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പബനികേസ്റ്റ്

സര്വതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ്  24-7-2017-ല് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പബനികേസ്റ്റ്

സര്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷനനില്നനിനലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിചഭാലുടനതടന്നെ  നനിയമനലാം

നടത്തുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കൃഷനി വകുപനില് ടസഷലല് റൂളസസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

17(2963)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കൃഷനി  വകുപനില്  സകബഭാര്ഡനികനറസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  റൂളസസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതസ്റ്റ്  വടരയഭാടയനലാം  എകപഭാള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുടമനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കൃഷനി  ടസഷലല്  റൂളസസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സന്വേതീകേനിരക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വകുപനിടല  (മുന  കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്)
ഗസറഡനിതര  ജതീവനക്കഭാരുടട  സകബഭാര്ഡനികനറസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  റൂളസസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനടപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേ
വനികേസന കേര്ഷകേകക്ഷമ വകുപനില് പ്രകതലകേ കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചേടങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുകവണ  സതന്വേര  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിച  വരനികേയുലാം  ടചേയ്യുന.
വകുപനില്  കകേഭാമണ്  കേഭാറഗറനിയനില്ടപടവ  ഉളടപടട  എഴുപകതഭാളലാം  ഗസറഡനിതര
തസനികേകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്. ലഭലമഭായ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേളുടട  അടനിസഭാനത്തനില്
പകുതനികയഭാളലാം തസനികേകേളുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള കക്രഭാഡതീകേരനിചസ്റ്റ് പടനികേയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. മറസ്റ്റ്
തസനികേകേളുടട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  കൂടനി  കക്രഭാഡതീകേരനിചസ്റ്റ്  ചേടങ്ങളുടട  കേരടസ്റ്റ്  രൂപലാം
സര്ക്കഭാരനികലയസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനി കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേകക്ഷമ
വകുപസ്റ്റ് ഡയറകര് സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(ബനി) കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേകക്ഷമ വകുപനിടല ഗസറഡസ്റ്റ് തസനികേയനിടല
ജതീവനക്കഭാരുടട  ടസഷലല് റൂളസസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച
വരുനണസ്റ്റ്. 

കകേരള കസറസ്റ്റ് ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷടന്റെ ഉടമസതയനിലുള കേശുമഭാവസ്റ്റ്
കതഭാടങ്ങളനില് കൃഷനിനഭാശലാം

18(2964)  ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  പുറത്തസ്റ്റ്  ഭൂമനി  പഭാടത്തനിടനടുത്തസ്റ്റ്  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനി
വലഭാപനത്തനിനഭായനി നനിരവധനി കേര്മ്മേ പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെ സമയത്തസ്റ്റ് തടന്നെ
കൃഷനി വകുപനിടന്റെ കേതീഴനിലുള കകേരള കസറസ്റ്റ് ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷടന്റെ കതഭാടങ്ങളനില്
മുനകേഭാലങ്ങളനില്  ടചേയ്ത  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനി  വലഭാപകേമഭായനി  നശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  കകേരള കസറസ്റ്റ്  ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന തങ്ങളുടട ഉടമസതയനിലുള

കതഭാടങ്ങളനിടല  കേശുമഭാവുകേള  മുറനിചമഭാറനി  പകേരലാം  റബ്ബര്  ഡതകേള  നടഭാന

ശമനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) ഇപ്രകേഭാരലാം കേശുമഭാവുകേള മുറനിചമഭാറ്റുനടവങ്കനിൽ തല്സഭാനത്തസ്റ്റ് കൂടുതല്

വനിളവസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെ  ഡഹ  ബതീഡസ്റ്റ്  കേശുമഭാവസ്റ്റ്  ഇനങ്ങള  വചപനിടനിപനിചസ്റ്റ്  കേശുവണനി

ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാന കകേരള കസറസ്റ്റ് ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം

നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അടനിയനര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കസറസ്റ്റ്  ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  എകസറ്റുകേളനില്  മുനകേഭാലങ്ങളനില്

കൃഷനി ടചേയ്തനിട്ടുള കേശുമഭാവസ്റ്റ് വലഭാപകേമഭായനി നശനിചനിടനില.

(ബനി & സനി) 21-5-2012-ടല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) നമ്പര് 1121/12/എ.ഡനി. പ്രകേഭാരലാം

കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  അധതീനതയനിലുള  എകസറ്റുകേളനിടല  167.97  ടഹകര്  കേശുമഭാവസ്റ്റ്

ഏരനിയ ഉളടപടട  1998.30  ടഹകറനില് റതീ പഭാകന്റെഷനസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മുള്ളുമല എകസറനിടല അമ്പനഭാര് കകേഭാടക്കയലാം ഡനിവനിഷനുകേളനിലഭായനി  10.5  ടഹകര്

സലത്തസ്റ്റ് ഉണഭായനിരുന്നെ മുറനിയതുലാം കേഭായ്ഫലലാം കുറഞ്ഞതുമഭായ കേശുമഭാവുകേള മഭാതലാം

മുറനിചമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  കകേഭാടക്കയലാം  ഏരനിയയനിടല   4  ടഹകറനിടല  പഭാറ

ഒഴനിടകേയുള 2.5 ടഹകര് സലത്തസ്റ്റ് റബ്ബര് ടടതകേള നടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത അമ്പനഭാര്

ഏരനിയയനിടല  6  ടഹകറനിടല പഭാറ ഒഴനിടകേയുള ഏകേകദശലാം  4  ടഹകര് സലത്തസ്റ്റ്

റബ്ബര്  പഭാന്റെസ്റ്റ്  ടചേയ്യേഭാനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്

കകേഭാര്പകറഷടന്റെ സഭാധലമഭായ സലങ്ങളനില് കൂടുതല് ഉത്പഭാദനക്ഷമതയുള മുനനിയ

ഇനലാം കേശുമഭാവനിനടടതകേള വചപനിടനിപനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കൃഷനി വകുപനില് കസഭാക്കസ്റ്റ് & കസഭാഴസ്റ്റ് പരനികശഭാധന 

19  (2965)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപനില് കസഭാക്കസ്റ്റ്  &  കസഭാഴസ്റ്റ്

പരനികശഭാധന  നടത്തനിയതനില്  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം

ജനിലകേളനിടല പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) പരനികശഭാധന നടത്തനിയതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

421/2020.
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കൃഷനി വകുപനില് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് തനിരുവനനപുരലാം,
ആലപ്പുഴ  ജനിലകേളനില്  കസഭാക്കസ്റ്റ്  &  കസഭാഴസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിരുന്നെനില.
എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് 2011-12 വര്ഷലാം മഭാതകമ കസഭാക്കസ്റ്റ്  & കസഭാഴസ്റ്റ് പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിട്ടുള.  പ്രസസ്തുത  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  അനുബനമഭായനി  ഉളടക്കലാം
ടചേയ്യുന*. 

കനമലാം മണ്ഡലത്തനിടല പനി.എലാം.ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഡവ. പ്രവര്ത്തനങ്ങള

20(2966) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

പനി.എലാം.ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഡവ.  പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തനി  കനമലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് നടനവരുന്നെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

പനി.എലാം.ടകേ.എസസ്റ്റ്.ടടവ.-യുടട  ആതഘടകേലാംവഴനി  കനമലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  ടടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്,  കൃഷനിയനിട  സന്ദര്ശനലാം,  കേപഭാസനിറനി  ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്,
മഭാതൃകേഭാ  പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം  മുതലഭായവയഭായനി  1,15,114  രൂപ  ടചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പനി.എലാം.ടകേ.എസസ്റ്റ്.ടടവ. പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനി കനമലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
മറസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങടളഭാനലാംതടന്നെ നടനവരുന്നെനില.

കൃഷനി വകുപനിടന്റെ കേതീഴനിലുള ടപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

21(2967) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .  ജയരഭാജന : 
ടപ്രഭാഫ  .   ടകേ  .   യു  .   അരുണന : 
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : 
ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ടപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള ഏടതഭാടക്കയഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത ടപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുടട നനിലവനിടല സനിതനിയുലാം 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  നടപഭാക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നെ  പ്രധഭാന  പദതനികേളുലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  കസറസ്റ്റ്  ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷടന്റെ കേതീഴനിലുള ഫഭാകറനികേളുടട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
എടനലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  നഷ്ടത്തനിലഭായനിരുന്നെ കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്,  കകേരടഫഡസ്റ്റ്,  കഹഭാര്ടനികേളചര്
മനിഷന  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങടള  പുനരുദരനിക്കഭാന  എടനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളഭാ അകഗ്രഭാ ടമഷതീനറനി കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  കകേരള ലഭാനഡസ്റ്റ്
ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  ഓയനില്  പഭാലാം  ഇനഡല  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്,  കകേരള അകഗ്രഭാ ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  കസറസ്റ്റ്
ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ഓഫസ്റ്റ് കകേരള ലനിമനിറഡസ്റ്റ്, കകേരള കസറസ്റ്റ് ടവയര്ഹഇൗസനിലാംഗസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന,  പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷന ഓഫസ്റ്റ്  കകേരള ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  വഭാഴക്കുളലാം
അകഗ്രഭാ  &  ഫ്രൂടസ്റ്റ്  കപ്രഭാസസനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  കകേരള സലാംസഭാന നഭാളനികകേര
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നെനിവ  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ
ടപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി) പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷന

ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷനനില്  2016-17
വര്ഷടത്ത ഓഡനിറസ്റ്റ്  ടചേയ്യേടപടഭാത്ത  ടപ്രഭാവനിഷണല്  കേണക്കുകേളപ്രകേഭാരലാം  നഷ്ടലാം
15.27  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല്  2017-18  വര്ഷടത്ത  ആദല  പഭാദത്തനില്
1.20  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  ലഭാഭമുണസ്റ്റ്.  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷനനില്  പുതനിയതഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  വനിഭഭാവനലാം  ടചേയ്ത  പദതനികേള  അതനിരപനിളനി  എകസറനില്
ഓയനില്  പഭാലാം  ഫഭാകറനിയുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  എകസറനില്  കേഭാഷഡ്യൂ  കപ്രഭാസസനിലാംഗസ്റ്റ്
യൂണനിറ്റുലാം കസഭാളഭാര് പവര് പഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  

കകേരള സലാംസഭാന ടവയര്ഹഇൗസനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന

കകേരള  സലാംസഭാന  ടവയര്ഹഇൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  നഷ്ടത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ ഒരു ടപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവനിടല സഞ്ചേനിത നഷ്ടലാം
24  കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  2017-18  കേഭാലയളവനില് മുതലമട,  കേഭായലാംകുളലാം,  കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്
പരവൂര്, ടനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്, പുനലൂര്, മഭാനനവഭാടനി എന്നെതീ ടവയര്ഹഇൗസുകേളനില് ബഹുനനില
ടവയര്ഹഇൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  ടകേടനിടങ്ങളുടടയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  സമുചയങ്ങളുടടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഉകദശനിക്കുന.  ഇകതഭാടടഭാപലാം  ടകേഭാലലാം  ടവയര്ഹഇൗസനിടന്റെ
പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ആറനിങ്ങല്  ടവയര്ഹഇൗസനില്  ടവയ്ബനിഡ്ജസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  ഉകദശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമത്തനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സടടപകകേഭായുമഭായനി  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ടവയര്ഹഇൗസുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  
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കകേരള അകഗ്രഭാ ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന

കകേരള അകഗ്രഭാ ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന 2016-17 വര്ഷലാം 22.63 ലക്ഷലാം
രൂപ  ലഭാഭമുണഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  അകഗ്രഭാ  ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന
(ടകേയ്കകേഭാ) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെ പ്രധഭാന പദതനികേള
തഭാടഴ പറയുന: 

1. അകഗ്രഭാ ബസഭാറുകേളുടട നവതീകേരണലാം:

കമല്ത്തരലാം  നടതീല്  വസ്തുക്കള,  വനിത്തുകേള  തുടങ്ങനി  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങളുലാം
അവയുടട മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങള വടരയുലാം, പരമ്പരഭാഗത കേഭാര്ഷനികേ ഉപകേരണങ്ങള
മുതല് ആധുനനികേ കേഭാര്ഷനികേ യനങ്ങള വടരയുലാം, കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ആവശലമഭായ എലഭാ
സഭാമഗ്രനികേളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം  ഒരു  കുടക്കതീഴനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ആരലാംഭനിച
അകഗ്രഭാ  ബസഭാറുകേളുടട  തനിരുവനനപുരലാം,  ടകേഭാടഭാരക്കര,  എറണഭാകുളത്തുള
അത്തഭാണനി എന്നെതീ ശഭാഖകേടള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിടന്റെ വഭാര്ഷനികേ പദതനിയുടട
ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി വനിപുലതീകേരനിച. 

2. അകഗ്രഭാ ബസഭാര്, തൃശ്ശൂര്:

കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് കൃഷനിയനിടത്തനികലയസ്റ്റ് ആവശലമഭായ എലഭാ കേഭാര്ഷനികേ യനങ്ങളുലാം
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ഉപഭാധനികേളുലാം  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളനിടല  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലകേളുടട കേഭാര്ഷനികേ നടതീല് വസ്തുക്കള, വനിത്തുകേള, കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനിലുളതുലാം  സലാംസഭാന  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനിലുളതുമഭായ
ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള,  ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങള  എന്നെനിവയുടട
ഉല്പന്നെങ്ങള  എന്നെനിവ  ഒറക്കുടക്കതീഴനില്  ലഭലമഭാക്കനി  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്
ഗുണകമനകയഭാടുകൂടനി  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി  ടകേയ്കകേഭാ,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  അഗ്രനികേളചര്  കകേഭാലാംപകനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നെ അകഗ്രഭാ സൂപര് ബസഭാറനിടന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  

3.  പുനലൂരനിലുള  കകേരള  അകഗ്രഭാ  ഫ്രൂടസ്റ്റ്  ടപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സനിടന്റെ  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള:

പുനലൂരനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  കകേരള  അകഗ്രഭാ  ഫ്രൂടസ്റ്റ്  ടപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സനില്
പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളനില്നനിനലാം  കതനനില്നനിനലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്
'കജലഭാതനി'  ബഭാന്റെസ്റ്റ്  നഭാമത്തനില്  വനിതരണലാം  നടത്തനിവരുന.   ഇഇൗ  പഭാന്റെനിടന്റെ
നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അകതഭാടടഭാപലാം  ഒരു  പളപസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുലാം
രഭാഷ്ട്രതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസസ്റ്റ്  കയഭാജന  (RKVY)  പദതനിയുടട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള ആരലാംഭനിച.  പദതനി ടചേലവസ്റ്റ് 195 ലക്ഷലാം രൂപ.
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4.  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിടല  മഭാളയനില്  ആരലാംഭനിച  ചേക്ക  സലാംസരണ  യൂണനിറനിടന്റെ
വനിപുലതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള:

ചേക്കയനില്നനിനലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങള  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി
മഭാളയനില്  സഭാപനിച  ചേക്ക  സലാംസരണ  പഭാന്റെനില്,  ഓഫസ്റ്റ്  സതീസണനില്  മറസ്റ്റ്
പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളനില്നനിനള  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങളകൂടനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള
പഭാന്റെനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള രഭാഷ്ട്രതീയ കൃഷനി വനികേഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന (RKVY)
പദതനിയുടട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച.
പദതനി ടചേലവസ്റ്റ് 125 ലക്ഷലാം രൂപ. 

5. ടടറസസ്റ്റ് മനില്, വയനഭാടസ്റ്റ്:

വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില് സുല്ത്തഭാന ബകത്തരനിയനില് ജതീരകേശഭാല,  ഗനകേശഭാല
എന്നെതീ  ഇനത്തനില്ടപട  സുഗന  ടനലനിനങ്ങള  കൃഷനിടചേയ്യുന്നെ  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
സഹഭായകേരമഭാകുന്നെതനികലയസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാടട
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ ആധുനനികേ ടടറസസ്റ്റ് മനിലനിടന്റെ പണനി അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. 

6. അഗ്രനി പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, പുനലൂര്:

അകഗ്രഭാ സൂപര് ബസഭാര്,  ടപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുടട റതീടടയനില് ഒഇൗടസ്റ്റ്
ടലറസ്റ്റ്സസ്റ്റ്,  ടടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  ടസന്റെര്,  BHRS Centre  (Biogas,  Hi-Tech  polyhouse,
Rainwater  harvesting,  Solar),  നഴറനി,  സഭാഫസ്റ്റ്  റതീടടയറനിലാംഗസ്റ്റ്  റൂലാംസസ്റ്റ്,  കേലഭാന്റെതീന
ഉളടപടട  ഏകേകദശലാം  9000  Sq.ft.  വനിസതീര്ണമുള  ടകേടനിടങ്ങളുലാം  ടടഹടടകേസ്റ്റ്
കപഭാളനിഹഇൗസുലാം ഹഭാര്ഡനനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുലാം ഉളടപടടയുള കപ്രഭാജകനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച.  പദതനി ടചേലവസ്റ്റ് 1.75 കകേഭാടനി രൂപ.

7.  "പ്രധഭാനമനനി  കേഇൗശല്  വനിജഭാന  കയഭാജന"  (PMKVY)  എന്നെ
ടടനപുണല വനികേസന പദതനി:

കൃഷനി  രതീതനികേളനിലുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  യനങ്ങളനിലുലാം  വനിദഗ  പരനിശതീലനലാം
ലഭനിചവരുടട  ലഭലത  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നെ "പ്രധഭാനമനനി കേഇൗശല് വനിജഭാന കയഭാജന" (PMKVY)
എന്നെ ടടനപുണല വനികേസന പദതനിയനില് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് എലഭാ ജനിലകേളനിലുമഭായനി
ഏകേകദശലാം  42000  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ആധുനനികേ  കൃഷനിരതീതനിയനിലുലാം  കേഭാര്ഷനികേ
യനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നെതനിലുലാം  റനിപയര്  ടചേയ്യുന്നെതനിലുലാം  മറ്റുമഭായനി  അഞ്ചേസ്റ്റ്
വനിഷയങ്ങളനില്  വനിദഗ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുവഭാന  ഉകദശനിചസ്റ്റ്  കകേരള  അകഗ്രഭാ
ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ഒരു ടടനപുണല വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന. 
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കസറസ്റ്റ് ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ഓഫസ്റ്റ് കകേരള ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

കസറസ്റ്റ്  ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫസ്റ്റ്  കകേരള  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ
പതനിനഞ്ചേനികലടറ വര്ഷമഭായനി ലഭാഭത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. 2016-17-ലുലാം കകേഭാര്പകറഷന ലഭാഭലാം
കനടനി.  2014-15  മുതല്  കസറസ്റ്റ്  ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  അതനിടന്റെ  വനിവനിധ
എകസറ്റുകേളനില്  റബ്ബര്  പുനര്  നടതീല്  നടത്തനിടക്കഭാണനിരനിക്കുന.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലുലാം പ്രധഭാന പദതനി റബ്ബര്ടടത നടുകേ എനളതഭാകുന.
2 017-18-ല്  വനിവനിധ  എകസറ്റുകേളനില്  റബ്ബര്  ടടതകേള  നടഭാനുള  കബഭാക്കുകേള
ടതരടഞ്ഞടുത്തുകേഴനിഞ.   റബ്ബര്  മരങ്ങളനില്നനിനലാം  റബ്ബര്  പഭാല്  ടവടനിടയടുത്തസ്റ്റ്
60%  ലഭാറകഭാക്കനി  ടപഭാതുവനിപണനിയനില്  വനില്ക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.സനി.ടകേ.-യുടട
പ്രധഭാന ബനിസനിനസ്സെസ്റ്റ്.  2017-18-ലുലാം ആ ബനിസനിനസ്സെസ്റ്റ് തുടരുലാം.  

കകേരള സലാംസഭാന നഭാളനികകേര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  ഉടമസതയനിലുള  ഇടപളനിയനിടല
സലത്തസ്റ്റ് അകഗ്രഭാ ബസഭാറനിടന്റെ പണനി പുകരഭാഗമനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ടഹഡസ്റ്റ്
ഓഫതീസഭായ  ഏലത്തൂരനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള  നതീര  പഭാനലാം  ആറനിങ്ങല്  മഭാമത്തുള
നഭാളനികകേര കപ്രഭാസസനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാലാംപകസ്തുലാം പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കഭാനുള തയ്യേഭാടറടുപനിലഭാണസ്റ്റ്.
കൂടഭാടത  2017-18  കേഭാലയളവനില് നതീര ടടകതീഷലനസസ്റ്റ്  ടടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തുനണസ്റ്റ്.
നഭാളനികകേര ഉല്പഭാദകേ കേമ്പനനിയുടട ഉല്പന്നെങ്ങള സലാംഭരനിചസ്റ്റ് ഒരു ടപഭാതു ബഭാനഡനിടന്റെ
കേതീഴനില്  ടകേഭാണവന്നെസ്റ്റ്  വനിപണനലാം  ടചേയ്യേഭാനുലാം  ഉകദശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള
ടചേയവരുന്നെ  ഉല്പന്നെങ്ങളുടട  വനിപണനലാം  കൂടുതല്  ടമചടപടുത്തുന്നെതനിനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ഓയനില് പഭാലാം ഇനല ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഓഡനിറസ്റ്റ്  ടചേയ്യേടപടഭാത്ത  ടപ്രഭാവനിഷണല്
കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ഓയനില്  പഭാലാം  ഇനല  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  ഏകേകദശലാം  2  കകേഭാടനി
രൂപകയഭാളലാം  ലഭാഭത്തനിലഭാടണന്നെസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ്  ടനലനിടന്റെ
സബ്സനിഡനി തുകേ യഥഭാസമയലാം സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം പ്രവര്ത്തന
മൂലധനത്തനിടന്റെ കേമ്മേനിയുണസ്റ്റ്.  സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില് 31-3-2017 വടര കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ്
ലഭനികക്കണ തുകേ 14.88 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  

2017-18-ല്  ഓയനില്  പഭാലാം  ഇനല  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദശനിക്കുന്നെ
പദതനികേള :

1. ടവര്മനി കേകമ്പഭാസസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ് :

സലലാം                     - ഏരൂര് എകസറസ്റ്റ്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ അടങ്കല് തുകേ - 25 ലക്ഷലാം രൂപ 
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2. കേശുമഭാവസ്റ്റ് കൃഷനി :

സലലാം - ഏരൂര്, ചേനിതറ എകസറസ്റ്റ്

ഏരനിയ - 53 ടഹകര്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ അടങ്കല് തുകേ - 71 ലക്ഷലാം രൂപ

വഭാഴക്കുളലാം അകഗ്രഭാ   &   ഫ്രൂടസ്റ്റ് കപ്രഭാസസനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്പനനി

കേമ്പനനിയനില്  സഭാപനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നെ  ടപറസ്റ്റ്  കബഭാടനില്  പഭാന്റെനിനുള
ഭരണഭാനുമതനി ഇതനികനഭാടകേലാംതടന്നെ ലഭലമഭായനിട്ടുളതുലാം, ഇഇൗ വര്ഷഭാവസഭാനകത്തഭാടട,
ടനി  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  കേഴനിയുടമനലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇതനിനുപുറടമ
കേമ്പനനിയനിടല പ്രധഭാന യനമഭായ ടടടഭാപഭാക്കസ്റ്റ്  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ഫണസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി  സമര്പനിചനിട്ടുള  അകപക്ഷ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  

കകേരള അകഗ്രഭാ ടമഷനിനറനി കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

ഇഇൗ  കകേഭാര്പകറഷന  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാംവടര  തുടര്ചയഭായനി
ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന്നെ  ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭാണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
മുടങ്ങഭാടത  ഡനിവനിഡനലാം  നല്കേനിവരുന.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേമ്പനനി
ഉല്പഭാദനവുലാം വനിപണനവുലാം ടമചടപടുത്തനി 200 കകേഭാടനി രൂപയുടട വനിറ്റുവരവുലാം 7 കകേഭാടനി
രൂപയുടട പ്രവര്ത്തനലഭാഭവുലാം കനടത്തക്കവനിധത്തനില് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആസൂതണലാം
ടചേയ്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കേമ്പനനിയുടട  പുതനിയ  യൂണനിറഭായ  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിടല
വലനിയടവളനിചത്തസ്റ്റ്  1200  ഗഭാര്ഡന  ടനിലര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന  പദതനിയനിടസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പുതനിയ  ഉല്പന്നെമഭായ  നഡ്യൂജനകറഷന  പവര്  ടനിലറനിടന്റെ
ഉല്പഭാദനവുലാം ഇഇൗ വര്ഷലാംതടന്നെ തുടങ്ങുവഭാനതക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തനിവരുന.  

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്

വനിപണനി വനിപുലതീകേരനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല് പചക്കറനികേള സലാംഭരനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ
വര്ഷലാം  മുനതൂക്കലാം  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.  അതനിനഭായനി  കൂടുതല്  സഭാളുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
പദതനിയുണസ്റ്റ്.  സന്വേനലാം സഭാളുകേളുടട എണലാം ഇഇൗ വര്ഷലാം 100-ല് നനിന്നെസ്റ്റ് 150 ആയുലാം
ഫഭാടടഞ്ചേസനികേളുടട  എണലാം  250-ല്  നനിനലാം  350  ആയുലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന
പദതനിയുണസ്റ്റ്.  പുറടമ ഉരുളക്കനിഴങ്ങസ്റ്റ്,  മരചതീനനി, ഏത്തന, പഭാവയ തുടങ്ങനിയവയുടട
വനിലയനിടനിവസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കഭാന മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുവഭാനുലാം പദതനിയുണസ്റ്റ്.  

കതന  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  കനഭാഡല്  ഏജനസനി  എന്നെ
നനിലയനില്  കതനതീച  കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനിയുള  പരനിശതീലനലാം,  കതന  സലാംസരണലാം,
മൂലലവര്ദനിത  കതന  ഉല്പന്നെങ്ങളുടട  സലാംസരണലാം,  വനിപണനലാം  എന്നെനിവയസ്റ്റ്
കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷനുമഭായനി  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  പല  പദതനികേളുലാം  ഇഇൗ  വര്ഷലാം
നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  
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കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിടന്റെ മഭാകവലനിക്കരയനിലുള ബതീ കേതീപനിലാംഗസ്റ്റ്  കേണ്കസഭാര്ഷലലാം  &
ടടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ടസന്റെറനികനഭാടനുബനനിചസ്റ്റ് ഹണനിമനിഷന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
150 ലക്ഷലാം രൂപ കസറസ്റ്റ് ഫണനില്നനിനലാം കസറസ്റ്റ് കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന മുഖഭാനരലാം
ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാടത  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പഭാദന  വര്ദനവനിനസ്റ്റ്  കതനതീചവളര്ത്തല്
എന്നെ  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത  ടസ്ട്രേങ്തനനിലാംഗസ്റ്റ്  ദനി
ടറഫനിജകററഡസ്റ്റ്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിസലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  RKVY പദതനി
പ്രകേഭാരലാം ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന. 

കകേരള കസറസ്റ്റ് ലഭാന്റെസ്റ്റ് ടഡവലപസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

കകേരള ലഭാന്റെസ്റ്റ് ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷടന്റെ 2015-16-ടല ടപ്രഭാവനിഷണല്
ബഭാലനസസ്റ്റ്  ഷതീറസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമുള  നഷ്ടലാം  1,48,95,094  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  2017-18
വര്ഷത്തനില് പുതുതഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദശനിക്കുന്നെ പ്രവൃത്തനികേളുടട വനിവരങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

(സനി)  ഫഭാകറനിടയ പരനിസനിതനി സഇൗഹഭാര്ദപരമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നെതനിനഭായനി  ISO
14001 : 2004 (Environment Management System) നടപനിലഭാക്കനി. 

(ഡനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിടന്റെ  നഷ്ടലാം  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന  തഭാടഴപറയുന്നെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്:

1.  വനിപണനി വനിപുലതീകേരണലാം,  കൂടുതല് സന്വേനലാം സഭാളുകേള,  ഫഭാടടഞ്ചേസനികേള,
സഭാപനങ്ങളനികലയ്ക്കുള വനിതരണലാം ഇവയനിലൂടട കൂടുതല് പചക്കറനികേള വനില്ക്കുകേ. 

2.  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂടട  വനിലയനിടനിവസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം,
നഷ്ടലാം കുറയ്ക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുകേ.  

3.  കതനുലാം  അനുബന  ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം  നവതീന  രനിതനിയനില്  സലാംസരനിചസ്റ്റ്  പഭായസ്റ്റ്
ടചേയ്തസ്റ്റ്  വനിപണനി  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം,  കതനതീച കേര്ഷകേര്ക്കുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനുലാം
ലഭാഭകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  കതന  വനിപണന  വനിഭഭാഗലാം
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുകേ.

കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവുലാം  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവുലാം
കകേരടഫഡനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ലഭാഭകേരമഭാണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  ഇന്നെസ്റ്റ്  കകേരടഫഡനില്
നടനവരുന്നെ നഭാളനികകേരഭാധനിഷനിതമഭായ മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങളുടട ഉല്പഭാദനകത്തഭാതസ്റ്റ്
ഗണലമഭായനി വര്ദനിചസ്റ്റ് കേമ്പനനിയുടട ഉല്പഭാദനകശഷനി വര്ദനിപനിക്കഭാനുള നടപടനികേള
നടനവരുന. 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുടട  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാടട  മനിഷന
കഫഭാര്  ഇന്റെകഗ്രറഡസ്റ്റ്  ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  (MIDH),
പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞ്ചേഭായതീ  കയഭാജന  (PMKSY),  കദശതീയ  ഒഇൗഷധ
സസലമനിഷന (NMMP),  രഭാഷ്ട്രതീയ കൃഷനി വനികേഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന, ടടഹടടകേസ്റ്റ് ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്,
കതനുല്പഭാദനത്തനിനസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  എന്നെതീ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെ
ചുമതലയഭാണസ്റ്റ്  1955-ടല  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്-ടകേഭാചനി  സഭാഹനിതല  ശഭാസതീയ  ധര്മ്മേ
സലാംഘങ്ങള  രജനിസറഭാക്കല്  ആകസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  ടചേയ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ
സഭാപനമഭായ  കസറസ്റ്റ്  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷനനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
ആയതനിനഭാല്  ലഭാഭനഷ്ടങ്ങള  കേണക്കഭാക്കുന്നെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മനിഷടന്റെ
പരനിധനിയനില് ഉളടപടുന്നെനില. 

കൃഷനി അസനിസനമഭാരുടട സലലാംമഭാറലാം 

22 (2968) ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കൃഷനി  അസനിസനമഭാരുടട  സലലാംമഭാറത്തനില്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ലലാംഘനിക്കുന്നെതഭായ പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  കകേഭാടതനിവനിധനികേടളത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  ഒരു  ഓഫതീസനിടല  ഒരു  തസനികേയനില്
ഒന്നെനില്ക്കൂടുതല് കപടര നനിലനനിര്കത്തണതഭായനി വന്നെനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ടപഭാതുമഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി  അകപക്ഷനിച  കൃഷനി
അസനിസനമഭാര്ക്കസ്റ്റ് സലലാംമഭാറലാം നല്കേഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) കൃഷനി അസനിസനമഭാരുടട സലലാംമഭാറത്തനില് കേടനകൂടനിയ ക്രമകക്കടുകേള
അടനിയനരമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാടയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  2017-ടല അനര് ജനിലഭാ  സലലാംമഭാറത്തനിടനതനിടര  കൃഷനി അസനിസനമഭാര്
ബഹുമഭാനടപട കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ് ടനിബഡ്യൂണലനില്നനിനലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ കസ
സമ്പഭാദനിചനിട്ടുളതനിനഭാല് ടനി ജനിലകേളനികലയസ്റ്റ്  അകലഭാടസ്റ്റ്  ടചേയ്ത സമഭാന എണലാം കൃഷനി
അസനിസനമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ഇവടര
അധനികേമഭായനി നനിലനനിര്ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

(സനി  &  ഡനി)  ടപഭാതുമഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി  സലലാംമഭാറലാം
നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷനിച  കൃഷനി  അസനിസനമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷയനിടല
മുനഗണനഭാക്രമലാം  അനുസരനിചസ്റ്റ്  സലലാംമഭാറലാം  നല്കുനണസ്റ്റ്.  അപഭാകേതകേള
ഉണഭായനിട്ടുടണങ്കനില് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 
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കകേരള ലഭാനഡസ്റ്റ് ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡനിടല ഒഴനിവുകേള 

23 (2969) കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളഭാ  ലഭാനഡസ്റ്റ്  ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡനില്
ഏടതലഭാലാം തസനികേകേള എനമുതല് ഒഴനിഞകേനിടക്കുനടവന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം ഏടതലഭാലാം തസനികേകേളനില് എത
വതീതലാം നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; പടനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  തഭാല്കേഭാലനികേമഭായുലാം  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  ഏടതഭാക്ക
തസനികേകേളനില്  എതകപര്  വതീതലാം  കജഭാലനി  ടചേയ്യുനടണന്നെസ്റ്റ്  പടനികേ  തനിരനിചസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) ആശനിത നനിയമന വലവസയനില് 2014 ഏപ്രനില് ഒന്നെസ്റ്റ് മുതല് നനിയമനലാം
കനടനിയവരുടട  കേണക്കസ്റ്റ്  തസനികേ  തനിരനിചസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  എത  ശതമഭാനലാം
ഒഴനിവുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരത്തനില്  നനികേത്തുവഭാന  വലവസയുളതസ്റ്റ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  2014  ഏപ്രനില്  മുതല്  2017  ജൂണ്  30  വടര  ഓകരഭാ  തസനികേകേളനിൽ
നനിനലാം  പനിരനിഞകപഭായ  ജതീവനക്കഭാരുടടയുലാം  എണലാം  തസനികേ  തനിരനിചസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(എഫസ്റ്റ്)  കകേരള ലഭാനഡസ്റ്റ് ടഡവലപസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡനില്നനിന്നെസ്റ്റ്
2014 ഏപ്രനില് മുതല് 2017 ജൂണ് 30 വടര ഓകരഭാ തസനികേകേളനിലുലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
ലനിസനില് നനിന്നെസ്റ്റ് നനിയമനലാം ലഭനിചവരുടട എണലാം തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തഭാടഴപറയുന്നെ തസനികേകേള ഒഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് കേനിടക്കുന:

1. ചേതീഫസ്റ്റ് അക്കഇൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഓഫതീസര് - 1990 മുതല്

2. ടസകനഭാഗ്രഭാഫര് കഗ്രഡസ്റ്റ് - II/               

        ടസകനഭാ ടടടപനിസസ്റ്റ് കഗ്രഡസ്റ്റ് - II - 28-2-2015 മുതല്       

 3. ബ്ലൂപ്രനിന്റെര്                                   - 28-2-2013 മുതല് 

4.കടസര്                                       - 30-6-2003 മുതല്

5. വഭാചര്                                        - 31-5-2008 മുതല് 
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(ബനി)  കകേരള  ലഭാനഡസ്റ്റ്  ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡനില്
1-7-2016-നുകശഷമുള നനിയമന വനിവരലാം അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന*. 

(സനി) കകേരള ലഭാനഡസ്റ്റ് ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡനില് നനിലവനില്
കേരഭാര്/ദനിവസകവതന അടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ടചേയ്യുന്നെ ജതീവനക്കഭാരുടട എണലാം
അനുബനലാം 2 ആയനി കചേര്ക്കുന*. 

(ഡനി)  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കഗ്രഡസ്റ്റ്-II  തസനികേയനില്  ടകേ.എല്.ഡനി.സനി.-ല്
ഇത്തരത്തനില് ഒരു നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിക്കുന്നെ ആശനിത
നനിയമന വലവസകേള ടകേ.എല്.ഡനി.സനി.-ക്കുലാം ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്.  

(ഇ & എഫസ്റ്റ്)  അനുബനലാം 3 ആയനി കചേര്ക്കുന*. 

കകേഭാള ചേഭാലുകേളുടട ആഴലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി 

24  (2970)   ശതീ  .    മുരളനി  ടപരുടനലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

തൃശൂര്  ജനിലയനിടല  കകേഭാള  നനിലങ്ങളനിടല  നതീടരഭാഴുക്കനിനസ്റ്റ്  തടസ്സെമഭായ
കകേഭാള ചേഭാലുകേളനിടല ചേണനി നതീക്കുന്നെതനിനുലാം ചേഭാലുകേളുടട ആഴലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
നടപടനിക്കഭായനി  കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുള  28-4-2017-ടല
246/VIP/17/M  (Agri.)  നമ്പര്  കേത്തനിനകമല്  സന്വേതീകേരനിച  തുടര്  നടപടനിയുടട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കേത്തസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം  സഹനിതലാം  KLDC-ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കേനഭാലുകേളനിടല
ചേണനി  മഭാറ്റുന്നെ  പ്രവൃത്തനികേള  നനിലവനില്  ജലവനിഭവ  (ഇറനികഗഷന)  വകുപസ്റ്റ്
മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.  തൃശ്ശൂര്  കകേഭാള  കമഖലയനിടല  കേനഭാലുകേള
ടവളത്തനിടന്റെ സുഗമമഭായ ഒഴുക്കസ്റ്റ് സഭാധലമഭാകുന്നെ രതീതനിയനില് ഒരു നനിശ്ചനിത ടബഡസ്റ്റ്
ടലവല്  വനിഭഭാവനലാം  ടചേയ്തഭാണസ്റ്റ്  രൂപടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  തൃശ്ശൂര്-ടപഭാന്നെഭാനനി
സമഗ്ര കകേഭാള വനികേസന പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനി ചേനില കേനഭാലുകേളനില് പ്രസ്തുത
ടബഡസ്റ്റ്  ടലവലനിനസ്റ്റ്  മുകേളനില്  അടനിഞകേനിടക്കുന്നെ  എക്കല്  നതീക്കലാം  ടചേയ്യുന്നെ
പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  പദതനി  വനിഹനിതലാം  പരനിമനിതമഭായതു
ടകേഭാണസ്റ്റ് മുഴുവന കേനഭാലുകേളനിലുലാം എക്കല് നതീക്കലാം ടചേയ്യുന്നെ പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കഭാന
സഭാധനിചനിടനില.  

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഹരനിതലാം ഹരനിപഭാടസ്റ്റ് പദതനി 
25 (2971)  ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നെപനിളനില് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) 'ഹരനിതലാം  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്'  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേളുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഈ പദതനികേളുടട നനിലവനിടല അവസടയനഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   'ഹരനിതലാം  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  '  സമഗ്ര  കൃഷനി  വലഭാപന  പദതനിയുടട
ഒഇൗപചേഭാരനികേമഭായ  ഉദ്ഘഭാടനലാം  2016  നവലാംബര്  26-നസ്റ്റ്  നടത്തുകേയുലാം  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  സമഗ്ര  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസനലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
8,187.33  ലക്ഷലാം  രൂപയുടട  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  ടപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിട്ടുളതുമഭാണസ്റ്റ്.
തരനിശു നനിലത്തനിടല ടനല്കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  124.101  ലക്ഷലാം രൂപ,  അടനിസഭാന സഇൗകേരല
വനികേസനലാം  5,079.85  ലക്ഷലാം  രൂപ,  പുരയനിടകൃഷനി  2,983.379  ലക്ഷലാം  രൂപ
എന്നെനിവയഭാണസ്റ്റ്  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  ടപ്രഭാകപഭാസലനിടല ഘടകേങ്ങള.  പദതനി ടപ്രഭാകപഭാസല്
വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചവരുന.  കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാടത പദതനി ഘടലാംഘടമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

ടടജവവള വനിതരണപദതനി
26  (2972)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയസ്റ്റ്  കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  ഡജവവളലാം
വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിനുളള  എടനങ്കനിലുലാം  പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുനകണഭാടയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഡവപനിന  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  കേര്ഷകേ  കബ്ബുകേള,  കൃഷനി
സമഭാജങ്ങള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  ഡജവവളലാം  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനിവകുപസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ടടജവവളലാം വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നെനില.
എന്നെഭാല്  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  കേര്ഷകേ  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുലാം  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി
ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ടടജവവള  ഉല്പഭാദനത്തനിനഭായനി  കൃഷനിവകുപസ്റ്റ്
വനിവനിധ പദതനികേള മുകഖന ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.
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(ബനി) ടടവപനിന മണ്ഡലത്തനില് ടപഭാക്കഭാളനി കൃഷനിയഭാണസ്റ്റ് മുഖലമഭായുലാം  നടത്തനി
വരുന്നെതസ്റ്റ്.  ടപഭാക്കഭാളനി  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  വളപ്രകയഭാഗത്തനിടന്റെ ആവശലമനില.  തകദശസന്വേയലാം
ഭരണ സഭാപനങ്ങളുടട പദതനി വനിഹനിതങ്ങളനില് ഉളടപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  ടടജവവളലാം
വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.  കബ്ബുകേളക്കുലാം  കൃഷനി സമഭാജങ്ങളക്കുലാം ടടജവവളലാം വനിതരണലാം
ടചേയ്യുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  

റബര് കേര്ഷകേടരയുലാം ടചേറുകേനിട കേചവടക്കഭാടരയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള പദതനി 

27 (2973) ശതീ  .   ടകേ  .  സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   ടകേ  .   ടകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : 
ശതീ  .   എലാം  .   സന്വേരഭാജസ്റ്റ് : 
ശതീ  .    മുരളനി ടപരുടനലനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 
(എ)  റബര് വനിലയനിടനിവുലാം വനിലയനിടല അസനിരതയുലാംമൂലലാം പ്രതനിസനനിയനിലഭായ

റബര്  കേര്ഷകേടരയുലാം  ടചേറുകേനിട  കേചവടക്കഭാടരയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള  പദതനിയുടട  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  വനിലസനിരത  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിച  വനില  ഉല്പഭാദന  ടചേലവനിനഭാനുപഭാതനികേമഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇറക്കുമതനി  നനിയനനിക്കുന്നെതനികനഭാ  വനിലസനിരതയഭാകയഭാ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിൽ ഏടതങ്കനിലുലാം തരത്തനിലുള ഇടടപടലുകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി  ഉളടപടടയുള  ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി ആരലാംഭനിച റബര് കബഭാര്ഡനിടന്റെ ഓഫതീസുകേള സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
നനിര്ത്തലഭാക്കഭാനുള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലാം  കേര്ഷകേടര  കൂടുതല്
ദുരനിതത്തനിലഭാഴ്ത്തുടമന്നെതനിനഭാല് തതീരുമഭാനലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്
ആവശലടപടുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  റബ്ബറനിടന്റെ  വനിലയനിടനിവുലാം  വനിലയനിടല  അസനിരതയുലാംമൂലലാം
പ്രതനിസനനിയനിലഭായ  റബ്ബര്  കേര്ഷകേടരയുലാം  ടചേറുകേനിട  കേചവടക്കഭാടരയുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  റബ്ബര് ടപ്രഭാഡക്ഷന ഇനടസന്റെതീവസ്റ്റ്  പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
സര്ക്കഭാര്  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുലാം  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡുലാം  സലാംയുക്തമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  റബ്ബറനിനസ്റ്റ്  കേനികലഭായസ്റ്റ്  150  രൂപയഭാണസ്റ്റ്
തഭാങ്ങുവനിലയഭായനി നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. റബ്ബറനിടന്റെ തഭാങ്ങുവനിലയുലാം റബ്ബര് കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
കേനികലഭായസ്റ്റ്  അതഭാതു  ദനിവസലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നെ വനിലയുലാം  തമ്മേനിലുള  വലതലഭാസലാം
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റബ്ബര്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  സഭാക്ഷലടപടുത്തനിയ  ബനിലനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സബ്സനിഡനിയഭായനി  രജനിസര്  ടചേയ്ത  കേര്ഷകേരുടട  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  അക്കഇൗണനികലയസ്റ്റ്
ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  ടഭാനസ്ഫര്  മുകഖന  വനിതരണലാം  നടത്തുന.  ഉല്പഭാദന  ടചേലവനിനസ്റ്റ്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി വനിലയനില് മഭാറലാം വരുകത്തണതസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  ഫതീല്ഡസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാനുള
തതീരുമഭാനടമടുക്കുന  എനള  വഭാര്ത്തടയ  തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനി
ക്കണടമന്നെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  ആവശലടപടുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില്
നനിയമസഭ  ടഎകേലകേകണ്ഠേന  പഭാസ്സെഭാക്കനിയ  പ്രകമയലാം  പരനിഗണനയഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികലയസ്റ്റ് അയക്കുകേയുലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.    

ടചേഭാകനി കൃഷനി ഓഫതീസനില് ഉകദലഭാഗസടര നനിയമനിക്കഭാന നടപടനി

28 (2974)    ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തലകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡ ലത്തനിടല  ടചേഭാകനി  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനിലുള
കൃഷനി ഓഫതീസനില് 2 വര്ഷമഭായനി കൃഷനി ഓഫതീസര് ഇലഭാത്തതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ ;
എങ്കനില് കൃഷനി ഓഫതീസടറ നനിയമനിക്കഭാനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത കൃഷനി ഓഫതീസനില് 3 കൃഷനി അസനിസനമഭാര് കവണ സഭാനത്തസ്റ്റ്
ഒരു കൃഷനി അസനിസന്റെസ്റ്റ് മഭാതമഭാണസ്റ്റ് ഉളടതനള കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ ;
എങ്കനില് അതനിടന്റെ അഭഭാവലാം നനികേത്തുന്നെതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.   കൃഷനി ഓഫതീസര് തസനികേയുടട പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനിടന്റെ
കേഭാലഭാവധനി  2013-ല് അവസഭാനനിചനിരുന.  നനിലവനില് കൃഷനി ഒഭാഫതീസര് തസനികേയനിടല
എലഭാ  ഒഴനിവുകേളുലാം  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ നനിരനരമഭായ ഇടടപടലനിടന തുടര്ന്നെസ്റ്റ് പബനികേസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന
റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  24-7-2017-ല്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്
കേമ്മേതീഷനനില്നനിനലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിചഭാലുടനതടന്നെ  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  നനിലവനിലുള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ലനിസനില്നനിനലാം  ഒഴനിവസ്റ്റ്
നനികേത്തുന്നെതനിനുള അടനിയനര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന. 
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കേഭാര്ഷനികേ വനിപണനി സജതീവമഭാക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള

29 (2975) ശതീ  .   ടകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : 
ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .  നഭാണു : 
ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ശശതീന്ദ്രന : 
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 
(എ) കദശതീയ കേഭാർഷനികേ വനിപണനി സജതീവമഭാക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അകഗ്രഭാ-

ടടകേസ്റ്റ്  ഇൻഫഭാസ്ട്രേക്ചേർ  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  വനിപണനകകേന്ദ്രങ്ങൾ  ഓൺഡലൻ
ആക്കുന്നെതനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാർ  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ  പദതനികേളനിൽ
സലാംസഭാനത്തനികന്റെതഭായ പദതനികേൾ സമർപനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇടനനിലക്കഭാടര  ഒഴനിവഭാക്കനി  കേർഷകേരുടട  ഉല്പന്നെങ്ങൾക്കസ്റ്റ്  നല  വനില
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കേർണഭാടകേ  സർക്കഭാർ  ആരലാംഭനിച  ഇല്കകഭാണനികേസ്റ്റ്  മഭാർക്കറസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനങ്ങൾ കപഭാലുളളവ സലാംസഭാനത്തുലാം തുടങ്ങുവഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; 

(സനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ഇ-നഭാലാം (eNAM) പദതനി നമ്മുടട സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേര്ഷകേരുടട  ഉല്പന്നെങ്ങള,  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങള,  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടല  ഉല്പന്നെങ്ങള
എന്നെനിവ  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂടട  വനില്പനയഭായനി  ഒരു  കപഭാര്ടല്
എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.എ.സനി.-യുടട  നനിയനണത്തനില്  നനിര്മ്മേനിചവരുന.  ഇവയനില്ക്കൂടനി
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  തങ്ങളുടട  ഉല്പന്നെങ്ങള  വനില്ക്കുവഭാനുലാം  ആവശലമുള  കേഭാര്ഷനികേ
സഭാമഗ്രനികേള വഭാങ്ങുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.  

(സനി) കൃഷനിവകുപനിനുകേതീഴനിലുള ആറസ്റ്റ് ടമഭാത്തവലഭാപഭാര വനിപണനികേടള e-NAM
പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തുന്നെതനികലയസ്റ്റ്  പ്രഭാരലാംഭ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിടല  ആനയറ,
ടനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്,  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിടല മരടസ്റ്റ്,  മൂവഭാറ്റുപുഴ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിടല
കവകങ്ങരനി,  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിടല  സുല്ത്തഭാന  ബകത്തരനി  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടല
കേഭാര്ഷനികേ ടമഭാത്തവലഭാപഭാര വനിപണനികേടള ഇഇൗ പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  അഭലര്തനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  പദതനിയുടട  DPR  തയ്യേഭാറഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ആധുനനികേ  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയുടട  സഭാധലതകേള  ഉപകയഭാഗടപടുത്തനി
മണനിടന്റെ സൂകഘടനയനിടല വനിശദഭാലാംശങ്ങള മുതല് കേഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ  എലഭാ  ശഭാസതീയ  വനിവരങ്ങളുലാം  വനിരല്ത്തുമ്പനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നെ
സമഗ്രമഭായ ഒരു കപഭാര്ടല് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  

കേര്ഷകേ ടപനഷന

30 (2976)  ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നനിലവനില് എത രൂപയഭാണസ്റ്റ് കേര്ഷകേ ടപനഷനഭായനി നല്കേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  മറസ്റ്റ്  കക്ഷമ  ടപനഷനുകേകളക്കഭാള  കുറഞ്ഞ  തുകേയഭാണസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
ടപനഷനഭായനി നല്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെ പരഭാതനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) കേര്ഷകേ ടപനഷന വര്ദനിപനിക്കഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് പ്രതനിമഭാസലാം  ആയനിരലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  കേര്ഷകേ ടപനഷനഭായനി
നല്കേനി വരുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. 

(സനി)  മറസ്റ്റ്  കക്ഷമ  ടപനഷനുകേളക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി  കേര്ഷകേ  ടപനഷനുലാം
1,100 രൂപയഭാക്കുന്നെ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.   

കേര്ഷകേ ആതഹതലകേള
31  (2977)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
കേര്ഷകേ ആതഹതലകേള ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില് എതടയന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ; 

(ബനി) കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിടല ടചേമ്പകനഭാടസ്റ്റ് വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസനില് കേര്ഷകേന
ആതഹതല  ടചേയ്തതുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫസ്റ്റ്  ടസക്രടറനി
എടനങ്കനിലുലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിടന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  കേര്ഷകേ
ആതഹതലകേള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ടചേയ്തനിടനില. എന്നെഭാല് കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിടല കജഭായസ്റ്റ്
കതഭാമസസ്റ്റ്  എന്നെയഭാള  മറസ്റ്റ്  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ആതഹതല  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ
വനിഷയത്തനില് അഡതീഷണല് ചേതീഫസ്റ്റ് ടസക്രടറനിയുടട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ഉളടക്കലാം ടചേയ്യുന*.

അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേള

32 (2978)  ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കൃഷനി വകുപനിടന്റെ അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേള സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് എവനിടടടയലഭാലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) പുതുതഭായനി അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുനകണഭാ; 

(സനി) ഉടണങ്കനില് ആയതസ്റ്റ് എവനിടടയലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവനില്  അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  ഒനലാംതടന്നെ
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.  എന്നെഭാല് അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  17  അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  ഇടുക്കനി,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,
എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്, മലപ്പുറലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്, വയനഭാടസ്റ്റ്, കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
എന്നെതീ ജനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ് അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.    

ടനലസ്റ്റ് ല ഉല്പഭാദനത്തനില് സന്വേയലാംപരലഭാപ്തത

33 (2979)  ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തഭാടകേ  എത  ടഹകറനില്  ആണസ്റ്റ്  ടനല്കൃഷനി  ഉളതസ്റ്റ്;
ജനിലതനിരനിചള കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ടനലസ്റ്റ് ല  ഉല്പഭാദനത്തനില്
സലാംസഭാനടത്ത  സന്വേയലാംപരലഭാപ്തതയനില്  എത്തനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എടനഭാടക്ക
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്; 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്

421/2020.
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(സനി)  പ്രസസ്തുത  നടപടനികേളുടട  ഫലമഭായനി  ടനല്ലുത്പഭാദനത്തനില്  വര്ദനവസ്റ്റ്
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇക്കകണഭാമനികസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  സഭാറനിസനികസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിച  കേണക്കു
പ്രകേഭാരലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  1.9687  ലക്ഷലാം  ടഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്
ടനല്കൃഷനി ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. ജനില തനിരനിചള കേണക്കസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിടല  കേണക്കസ്റ്റ്  ഇക്കകണഭാമനികസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്
സഭാറനിസനികസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.  എന്നെഭാല്  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  കേണക്കസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം  2016-17  കേഭാലഘടത്തനില് 15000  ഏക്കര് സലത്തസ്റ്റ് പുതനിയതഭായനി കൃഷനി
ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

(ബനി)  2016-17  വര്ഷലാം  ടനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  35  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണസ്റ്റ്  വകേടകേഭാളനിചനിരുന്നെതസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  2017-18  വര്ഷത്തനില്  70  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിച.  ടനല്കൃഷനിയനില്  സന്വേയലാംപരലഭാപ്തത  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തഭാടഴപറയുന്നെ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്:  

1. സുസനിര ടനല്കൃഷനി

2. വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള ഫണസ്റ്റ്

3. പ്രകതലകേ ടനലനിനങ്ങളുടട കൃഷനിക്കുള കപ്രഭാല്സഭാഹനലാം

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുടട പ്രവര്ത്തന ടചേലവനിനഭായുള പദതനി

5. കേരടനല്കൃഷനി വനികേസനലാം

6. തരനിശുനനില കൃഷനി

7. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ കൃഷനി

8. പദതനിയധനിഷനിത ധനസഹഭായലാം

9. നൂതന ആശയങ്ങള നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം

10. കബലഭാക്കസ്റ്റ് തലത്തനില് പദതനി സലാംകയഭാജനലാം

11. ടടറസസ്റ്റ് മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കല് 

12. ടനല്കൃഷനി ഉല്പഭാദന കബഭാണസസ്റ്റ്  (കനഭാണ് പഭാന)

13. കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ടടവദബത പദതനി (കനഭാണ് പഭാന)

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(സനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  549275  ടണ് ടനലസ്റ്റ് ല  ഉത്പഭാദനിപനിച.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിടല  കേണക്കസ്റ്റ്  ഇക്കകണഭാമനികസ്റ്റ്  &  സഭാറനിസനികസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.  എന്നെഭാല്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  15000
ഏക്കര്  സലത്തസ്റ്റ്  പുതനിയതഭായനി  കൃഷനി  ഇറക്കുവഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ
കേഭാലയളവനില് ഉകദശലാം 16000 ടണ് അധനികേ ഉല്പഭാദനലാം ഉണഭായതഭായനി കേണക്കഭാക്കുന.
വര്ഷഭാനലത്തനില്  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  കപഭാടലയുള  ടനലറകേളനില്  ഉണഭായ  ടകേഭാടനിയ
വരളച  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിടല  മൂന്നെഭാലാംവനിള  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  കദഭാഷലാം
ടചേയ്യുകേയുലാം ഉത്പഭാദനടത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയുലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ടതങ്ങസ്റ്റ്, വഭാഴ, പചക്കറനി വനിത്തുകേളുടട വനിതരണലാം

34 (2980) ശതീ  .   ടകേ  .   സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള കേഭാര്ഷനികേ സഭാപനങ്ങളനിലൂടട  ടതങ്ങസ്റ്റ്,  വഭാഴ,
പചക്കറനി എന്നെനിവയുടട വനിത്തുകേള സുലഭമഭായനി വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

 കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേകക്ഷമ വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനിലുള 8 ടതങ്ങനിന ടടത
നഴറനികേള  മുകഖന  ടതങ്ങനിന  ടടതകേളുലാം  പചക്കറനി  ടടതകേളുലാം  33  സലാംസഭാന
വനിത്തുല്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങളവഴനി  വനിവനിധ  ഇനലാം  പചക്കറനി  ടടതകേളുലാം  വനിത്തുകേളുലാം
14  ടസഷലല് ഫഭാമുകേള, 9  ജനിലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടങ്ങള എന്നെനിങ്ങടന  64  ഫഭാമുകേള
മുകഖന ഗുണകമനയുള നടതീല് വസ്തുക്കളുലാം ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം
ടചേയ വരുനണസ്റ്റ്.  

കേഴക്കൂടലാം ബകയഭാടടകകഭാളജനി ആന്റെസ്റ്റ് കമഭാഡല് കഫഭാറനികേളചര് ടസന്റെര്, ജനിലഭാ
കൃഷനികത്തഭാടലാം  തളനിപറമ്പസ്റ്റ്,  ജനിലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടലാം  അഞ്ചേല്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്
കമല്ത്തരലാം ടനിഷഡ്യൂകേളചര് വഭാഴഡത്തകേള ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് മനിതമഭായ വനിലയസ്റ്റ് വനിതരണലാം
ടചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  ടവജനിറബനിള  ആന്റെസ്റ്റ്  ഫ്രൂടസ്റ്റ്  ടപ്രഭാകമഭാഷന  കേഇൗണ്സനിലനിടന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില്  മൂവഭാറ്റുപുഴയസ്റ്റ്  സമതീപലാം  നടുക്കരയനില്  ഒരു  വര്ഷലാം  2  കകേഭാടനി
പചക്കറനി ടടതകേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന കേഴനിയുന്നെ ടടഹടടകേസ്റ്റ് നഴറനി പ്രവര്ത്തന
സജമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ടവജനിറബനിള  ആന്റെസ്റ്റ്  ഫ്രൂടസ്റ്റ്  ടപ്രഭാകമഭാഷന  കേഇൗണ്സനില്  കകേരളത്തനിടന്റെ
(VFPCK)  കേതീഴനിലുള ആലത്തൂര് വനിത്തു സലാംസരണശഭാലയനില്  120  ടമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്
പചക്കറനി  വനിത്തുകേളുലാം  10  ലക്ഷലാം  ടനിഷബകേളചര്  വഭാഴഡത്തകേളുലാം
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ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനിടയടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടവജനിറബനിള  ആന്റെസ്റ്റ്  ഫ്രൂടസ്റ്റ്
ടപ്രഭാകമഭാഷന  കേഇൗണ്സനില്  കകേരളത്തനിടന്റെ  എറണഭാകുളലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,
തനിരുവനനപുരലാം എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടല കൃഷനി ബനിസനിനസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രലാം വഴനി  വനിത്തുകേളുലാം
വഭാഴഡത്തകേളുലാം വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

 ഡജവകൃഷനി പ്രചേരനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി 
35 (2981) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഡജവകൃഷനി  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളള
നടപടനികേള എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  ഇറക്കുമതനി  ടചേയ്യുന്നെ  പഴങ്ങള,
പചക്കറനികേള  എന്നെനിവയനിടല  കേതീടനഭാശനിനനിപ്രകയഭാഗലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നനിലവനിലുളള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; 

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുളളനില്,  അമനിത  കേതീടനഭാശനിനനിപ്രകയഭാഗലാം
ടചേയ്ത  പചക്കറനികേളുടട  വനിതരണവുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  എത  കകേസ്സുകേള
കേടണത്തനിയനിട്ടുടണനലാം  അവയനില്  എനസ്റ്റ്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുടണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഡജവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  2016-17-ല് അനുമതനി
ലഭനിചസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം  നടപനിലഭാക്കനിടക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെതുമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ചുവടട കചേര്ക്കുന:

1.  നല കൃഷനി  മുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പഭാലനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  സുരക്ഷനിതമഭായ  പഴലാം,
പചക്കറനികേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  407  കസറുകേള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ഒരു  ടഹകറനിനസ്റ്റ്  3,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  കസറുകേളക്കസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുകേയുലാം  ടചേയ.   പ്രസ്തുത  കസറുകേളനില്  നനിനള  ഉല്പന്നെങ്ങള
ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന  നല്കേനി  നനിര്ദനിഷ്ട  കലഭാകഗഭായനില്   "കകേരള
ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ് " എന്നെ കലബലനില് കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് വനിപണനലാം നടത്തനിവരുന.

2.  ഡജവ  പചക്കറനി  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നെതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിടല  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുമഭായനി 66 ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിച.
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3.  വനിഷരഹനിത  പഴലാം-പചക്കറനികേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കസറുകേള
രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് നല കൃഷനിമുറകേള പഭാലനിചസ്റ്റ്  കൃഷനി ടചേയ്തസ്റ്റ് വനിഷരഹനിതവുലാം ഡജവവളലാം
മഭാതലാം ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതുമഭായ പഴങ്ങളുലാം പചക്കറനികേളുലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിടല  എലഭാ  ജനിലകേളനിടലയുലാം  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള
വഴനി  ജനി.എ.പനി.  കസറുകേളനില്നനിനലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നെങ്ങള  കശഖരനിചസ്റ്റ്  വനില്പന
നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാടത  ജനി.എ.പനി.  കസറുകേളനിടല  കേര്ഷകേരനില്നനിന്നെസ്റ്റ്
പചക്കറനികേളുലാം പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം സലാംഭരനിചസ്റ്റ് കഗ്രഡനിലാംഗസ്റ്റ്, പഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ് മുതലഭായവ നടത്തനി
നഗരസഭകേളനിലുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുമുള  ടറസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  അകസഭാസനികയഷന
മുകഖന  വനില്പന  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  18  കസറുകേളക്കസ്റ്റ്  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം
ധനസഹഭായലാം നല്കുകേയുണഭായനി.

4.  ടനി രതീതനിയനില് കൃഷനി ടചേയ്യുന്നെ ഉല്പന്നെങ്ങള  "കകേരള ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്  "  എന്നെ
കലബലനില്  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷകനഭാടുകൂടനി  ഇകക്കഭാകഷഭാപസ്റ്റ്  മുഖഭാനരലാം
വനില്പന  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേനികലഭായസ്റ്റ്  5  രൂപ  നനിരക്കനില്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
കപ്രഭാതഭാഹനത്തുകേ (ഇനടസന്റെതീവസ്റ്റ്) നല്കേനി.

5.  ഡജവകൃഷനിയനില്  മനികേച പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന,  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേള  എന്നെനിവയസ്റ്റ്  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്
നല്കുന്നെതനിനഭായനി 123 ലക്ഷലാം രൂപ ടചേലവഴനിച.

6. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പദതനിയഭായ പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വനികേഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന
പദതനിയനില് 50 ഏക്കര് വതീതമുള 119 കസറുകേള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ
പരനിശതീലനവുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവുലാം  നല്കുകേയുണഭായനി.   ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവുലാം ടനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടര്നലാം നടപനിലഭാക്കുന.

ഡജവകൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  ഡജവവളങ്ങള  കേര്ഷകേരുടട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്
തടന്നെ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  1622  റൂറല്
കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുലാം  1352  മണനിര  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  റൂറല്
കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്  ഒന്നെനിനസ്റ്റ്  5,000 രൂപ  വതീതവുലാം  മണനിര  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്  യൂണനിറനിനസ്റ്റ്
7,500  രൂപ  വതീതവുലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുകേയുലാം  ടചേയ.   കൂടഭാടത  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 146  കബഭാക്കുകേളനില്  5  റൂറല് കേകമ്പഭാസസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ് വതീതലാം
730  റൂറല്  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  36.50  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

(ബനി)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനളടപടട  ടകേഭാണവരുന്നെ  എലഭാ
പഴങ്ങളുടടയുലാം പചക്കറനികേളുടടയുലാം സഭാമ്പനിളുകേള ടചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേള ഉളടപടടയുള
സലങ്ങളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  കശഖരനിചസ്റ്റ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുടട  കേതീഴനിലുള
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തനിരുവനനപുരലാം, എറണഭാകുളലാം എന്നെതീ ജനിലകേളനിലുള അനലനിറനിക്കല് ലഭാബുകേളനിലുലാം
കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  കേതീഴനിലുള  കേതീടനഭാശനിനനി  അവശനിഷ്ട
പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബനികലയ്ക്കുലാം അയചസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുന.  കൂടഭാടത കകേരള കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയുടട കേതീഴനിലുള കേതീടനഭാശനിനനി അവശനിഷ്ട പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബനില്
പരനികശഭാധനിച  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ  ടവബസ്റ്റ്
കപഭാര്ടല്  www.kerala.gov.in-ലുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുടടയുലാം  കൃഷനി
വകുപനിടന്റെയുലാം ടവബ്ഡസറ്റുകേളനിലുലാം പരസലടപടുത്തുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  തക്കഭാളനി,  കേറനികവപനില  എന്നെനിവയനില്
കേതീടനഭാശനിനനിയുടട അലാംശലാം കേടണത്തനിയതനിനഭാല് കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് ടചേയ്യുന്നെതനിനുള
നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചവരുന.   ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനനപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്
എന്നെതീ ജനിലകേളനില് കേറനികവപനിലയനില് കേതീടനഭാശനിനനിയുടട അലാംശലാം കേടണത്തനിയതനിനഭാല്
കകേസ്സുകേള രജനിസര് ടചേയ്യേഭാനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  മറസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില്
പരനികശഭാധനയനില് പചക്കറനികേളനില് കേതീടനഭാശനിനനിയുടട അലാംശലാം കേടണത്തനിയനിടനില.

കകേന്ദ്ര കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് മനഭാലയത്തനിടന്റെ ഉത്തരവനിടന്റെ പകേര്പസ്റ്റ്

36 (2982) ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

കേഭാര്ഷനികേ  നയത്തനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിടകേഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഇറക്കനിയ  ഉത്തരവനില്  പരഭാമര്ശനിച,  കകേന്ദ്ര  കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്  മനഭാലയത്തനിടന്റെ
ഡനി.  ഒ.  നമ്പര്  2-17/2013-കപഭാളനിസനി  തതീയതനി  1-1-2014  എന്നെ  ഉത്തരവനിടന്റെ
പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്ര കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് മനഭാലയത്തനിടന്റെ 1-1-2014 തതീയതനിയനിടല ഡനി.ഒ. നമ്പര്
2-17/2013-കപഭാളനിസനി  എന്നെ  കേത്തനിടന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്  അനുബനമഭായനി  ഉളടക്കലാം
ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

നഭാളനികകേര കൃഷനി വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് കേര്മ്മേ പദതനികേള

37 (2983) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : 
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര  കൃഷനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം
കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  ആരുടടടയലഭാലാം കസവനങ്ങള ഇതനിനഭായനി പ്രകയഭാജനടപടുത്തനിടയന

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപ്പുമൂലലാം  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  എടനലഭാലാം  കനടങ്ങള

ടടകേവരനിക്കഭാനഭാടയന്നെസ്റ്റ് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 2017  ചേനിങ്ങലാം  1  മുതല്  2018  ചേനിങ്ങലാം  1  വടരയുള ഒരു വര്ഷക്കഭാലലാം

നഭാളനികകേര  വര്ഷമഭായനി  ആചേരനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ  കേഭാലയളവനില്

നഭാളനികകേരത്തനിടന്റെ ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര  കൃഷനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള

പദതനികേള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

1.  നഭാളനികകേരത്തനിടന്റെ  ഉല്പഭാദനവുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി

സലാംകയഭാജനിത വനിളപരനിപഭാലന മുറകേള സന്വേതീകേരനിചസ്റ്റ് നഭാളനികകേര കൃഷനി സലാംരക്ഷണവുലാം

അഭനിവൃദനിടപടുത്തലുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്  സമഗ്ര  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായനി

'കകേരഗ്രഭാമലാം' എന്നെ സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി 2017-18 വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന.

3332.50  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ബജറനില്  ഇടക്കഭാലലാം  പദതനിക്കഭായനി

നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ശഭാസതീയ കൃഷനി രതീതനികേള അവലലാംബനിചസ്റ്റ് കൃഷനി ടചേലവുകേള

ക്രമതീകേരനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുതകുന്നെ  ഘടകേങ്ങള

എലഭാലാംതടന്നെ  സമഗ്ര  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായുള  ഈ  പദതനിയനില്

ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2.  അതബല്പഭാദനകശഷനിയുള  കുറനിയ  ഇനലാം  ടതങ്ങുകേളുടട  ശഭാസതീയ കൃഷനി

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  50  ടസന്റെസ്റ്റ് വതീതമുള 1025 (205  ടഹകര്)

പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള  കേര്ഷകേരുടട  കതഭാടങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം

104  പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള  (20.8  ടഹകര്)  കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്  ഫഭാമുകേളനില്

സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  567.50  ലക്ഷലാം  രൂപ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ബജറസ്റ്റ്

വനിഹനിതമഭായനി ഉളടപടുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

3.  കകേന്ദ്ര  കതഭാടവനിള  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രവുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര

വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനികേള ആസൂതണലാം ടചേയ നടപനിലഭാക്കുവഭാന 300 ലക്ഷലാം

രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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4.  ടതങ്ങുകേടള  ബഭാധനിക്കുന്നെ  കേതീടകരഭാഗങ്ങളടക്കതനിടര  പ്രതനികരഭാധ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം കേലഭാമ്പയനിനുകേളുലാം കപ്രഭാജകസ്റ്റ് അടനിസഭാനത്തനില് അവലലാംബനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
300 ലക്ഷലാം രൂപ 2017-18 വര്ഷലാം വകേടകേഭാളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കൂടഭാടത കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് മുകഖന നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നെ
പദതനികേള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

1. SCSP/TSP കമഖലകേളനില് ടതങ്ങസ്റ്റ് പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം സഭാപനിക്കല് :

സലാംകയഭാജനിത  വനിളപരനിപഭാലന  മുറകേള  അവലലാംബനിചസ്റ്റ്  ടതങ്ങനിടന്റെ
പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള  ഒരുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ടഹകറനിനസ്റ്റ്  35,000  രൂപ  നനിരക്കനില്
100 ശതമഭാനലാം ആനുകൂലലലാം SC/ST വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് തുലല
വഭാര്ഷനികേ ഗഡുക്കളഭായനി ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

2. ടതങ്ങനിന  കതഭാടങ്ങളുടട  പുനരുജതീവനവുലാം  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചതുലാം
ഉത്പഭാദനക്ഷമത  കുറഞ്ഞതുമഭായ  ടതങ്ങുകേള  ടവടനിമഭാറനി  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ
കശഷനിയുള പുതനിയ ഡത നടുന്നെ പദതനി :

കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചതുലാം  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  കുറഞ്ഞതുമഭായ  ടതങ്ങുകേള
ടവടനിമഭാറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഒരു ടതങ്ങനിനസ്റ്റ് 1,000 രൂപ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

സലാംകയഭാജനിത വനിള പരനിപഭാലന മുറകേള അവലലാംബനിചസ്റ്റ് ടതങ്ങനിന കതഭാടങ്ങളുടട
പുനരുജതീവന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് 25% സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ഒരു
ടഹകറനിനസ്റ്റ്  17,500  രൂപയുടട  ആനുകൂലലലാം  രണസ്റ്റ്  തുലലവഭാര്ഷനികേ  ഗഡുക്കളഭായനി
ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ഗുണനനിലവഭാരമുള  ടതങ്ങനിന  ഡതകേള  പുതുതഭായനി  നടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  50%
നനിരക്കനില് ഒരു ഡതയസ്റ്റ് പരമഭാവധനി 40 രൂപയുടട ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

3. കൂടഭാടത  പ്രഭാകദശനികേ  ടതങ്ങനിനഡത  ഉല്പഭാദന  കകേന്ദ്രത്തനിടന്റെ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  48  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  കകേരവൃക്ഷ  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  50:50  അനുപഭാതത്തനില്  നഭാളനികകേര  വനികേസന
കബഭാര്ഡനിടന്റെ വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) 2017-18 വര്ഷടത്ത നഭാളനികകേര വനികേസനത്തനിനഭായുള സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃതവുലാം
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതവുമഭായ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  കൃഷനി
വകുപനിടന്റെയുലാം കകേന്ദ്ര കതഭാടവനിള ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തനിടന്റെയുലാം നഭാളനികകേര വനികേസന
കബഭാര്ഡനിടന്റെയുലാം കസവനങ്ങള പ്രകയഭാജനടപടുത്തുകേയുണഭായനി. 
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(സനി)  നഭാളനികകേരത്തനിടന്റെ ഉല്പഭാദനവുലാം ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാനഭായനി
സലാംകയഭാജനിത വനിളപരനിപഭാലന മുറകേള സന്വേതീകേരനിചസ്റ്റ് നഭാളനികകേര കൃഷനി സലാംരക്ഷണവുലാം
അഭനിവൃദനിടപടുത്തലുമഭാണസ്റ്റ്  "കകേരഗ്രഭാമലാം"  ഉളടപടടയുള  സമഗ്ര  നഭാളനികകേര
വനികേസന പദതനികേള ടകേഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്. 2017-18 വര്ഷടത്ത പദതനികേളുടട
നടത്തനിപസ്റ്റ് പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭായതനിനഭാല് പദതനി നടത്തനിപ്പുമൂലലാം ഈ കമഖലയനില്
ഉണഭായ കനടങ്ങള വനിലയനിരുത്തുവഭാനഭായനിടനില.

നഭാളനികകേര കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പദതനികേള

38 (2984) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : 
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .   പനി  . : 
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദതീന : 
ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നഭാളനികകേര  ഉത്പഭാദനലാം  കുറഞ വരുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കൃഷനിവകുപസ്റ്റ്
എടനങ്കനിലുലാം വനിലയനിരുത്തല് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അവ എടനലഭാമഭാണസ്റ്റ്; 

(ബനി)  നഭാളനികകേര  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സന്വേതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദശനിക്കുന്നെ പദതനികേള എടനലഭാമഭാണസ്റ്റ്; 

(സനി)  ഇതനിലൂടട  ഉല്പഭാദനലാം  എത  ശതമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന
കേഴനിയുടമന്നെഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.  സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിവനിവര വകുപസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിച കേണക്കുകേള
പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനടത്ത പ്രധഭാന വനിളയഭായ ടതങ്ങുകൃഷനി 2012-13 വര്ഷലാം 798162
ടഹകറനിലുലാം  2013-14  വര്ഷലാം  808647  ടഹകറനിലുലാം  2014-15  വര്ഷലാം  793856
ടഹകറനിലുലാം  2015-16  വര്ഷലാം  790223  ടഹകറനിലുലാം കൃഷനി ടചേയവരുന. 2012-13
വര്ഷലാം  5799  മനിലലണ് നഭാളനികകേരലാം ആയനിരുന്നെ ഉല്പഭാദനലാം  2013-14  വര്ഷലാം  5921
മനിലലണ്  ആയുലാം  2014-15  വര്ഷലാം  5947  മനിലലണ്  നഭാളനികകേരമഭായുലാം
വര്ദനിചനിട്ടുളതഭായഭാണസ്റ്റ് കേണക്കുകേള സൂചേനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  2015-16  വര്ഷലാം
വനിസ്തൃതനി  790223  ടഹകറഭായനി  കുറഞ്ഞകപഭാള  1.25%  ഉത്പഭാദനക്കുറവസ്റ്റ്  (5873
മനിലലണ്) ഉണഭായതഭായനി കേഭാണുന.

നനിലവനിടല  ടതങ്ങനിന  കതഭാപ്പുകേള  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിചകപഭാള ടതങ്ങസ്റ്റ് കൃഷനിയുടട വനിസ്തൃതനി കുറയുവഭാന ഇടയഭാക്കനി.  കൂടഭാടത
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സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കൃഷനി ടചേയ്യുന്നെ ടതങ്ങുകേളനില്  15%-22%  വടര കേഭാറ്റുവതീഴ്ച മുതലഭായ
കരഭാഗങ്ങളുലാം  കേതീടബഭാധകേളുലാംമൂലലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കുറയഭാന  കേഭാരണമഭാടയന്നെസ്റ്റ്
കേടണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ശഭാസതീയ കൃഷനിമുറകേള ടതങ്ങനിന കതഭാടങ്ങളനില് പഭാലനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കേര്ഷകേര് കവണത ശദ പുലര്ത്തുന്നെനില.  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട ദഇൗര്ലഭലവുലാം ഉയര്ന്നെ
കൂലനിടചലവുലാം  ശഭാസതീയ കൃഷനിരതീതനികേള അവലലാംബനിക്കുന്നെതനില്നനിനലാം  കേര്ഷകേടര
പനിനനിരനിപനിക്കുന.

(ബനി)  2017  ചേനിങ്ങലാം  1  മുതല്  2018  ചേനിങ്ങലാം  1  വടരയുള  ഒരു  വര്ഷലാം
നഭാളനികകേര  വര്ഷമഭായനി  ആചേരനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വനിവനിധങ്ങളഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആസൂതണലാം  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നഭാളനികകേര  കൃഷനി
ഉല്പഭാദനലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  തഭാടഴപറയുന്നെ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1.  നഭാളനികകേരത്തനിടന്റെ  ഉല്പഭാദനവുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി
സലാംകയഭാജനിത വനിളപരനിപഭാലന മുറകേള സന്വേതീകേരനിചസ്റ്റ് നഭാളനികകേര കൃഷനി സലാംരക്ഷണവുലാം
അഭനിവൃദനിടപടുത്തലുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്  സമഗ്ര  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായനി
കകേരഗ്രഭാമലാം എന്നെ സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി 2017-18 വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന.

2.  അതബല്പഭാദനകശഷനിയുള  കുറനിയ  ഇനലാം  ടതങ്ങുകേളുടട  ശഭാസതീയ കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  50  ടസന്റെസ്റ്റ് വതീതമുള 1025 (205  ടഹകര്)
പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള  കേര്ഷകേരുടട  കതഭാടങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  104
പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള  (20.8  ടഹകര്)  കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്  ഫഭാമുകേളനില്
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  567.50  ലക്ഷലാം  രൂപ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ബജറസ്റ്റ്
വനിഹനിതമഭായനി ഉളടപടുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

3.  കകേന്ദ്ര  കതഭാടവനിള  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രവുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര
വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനികേള ആസൂതണലാം ടചേയ്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുവഭാന 300 ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

4.  കൂടഭാടത  ടതങ്ങുകേടള  ബഭാധനിക്കുന്നെ  കേതീടകരഭാഗങ്ങളടക്കതനിടര
പ്രതനികരഭാധമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  കേലഭാമ്പയനിനുകേളുലാം  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനില്
അവലലാംബനിക്കുന്നെതനിനഭായനി 300 ലക്ഷലാം രൂപ 2017-18 വര്ഷലാം വകേടകേഭാളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ശഭാസതീയ കൃഷനി മുറകേള തുടര്ചയഭായനി 3 വര്ഷടമങ്കനിലുലാം അവലലാംബനിചഭാല്
മഭാതകമ  തുടര്നള  വര്ഷത്തനില്  ഉല്പഭാദനത്തനില്  പ്രകേടമഭായ  വലതലഭാസലാം
പ്രതനിഫലനിക്കുകേയുള  എന്നെതസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര  കൃഷനിയനിടല  പ്രകതലകേതയഭായതനിനഭാലുലാം
കേഭാലഭാവസയനിടല വലതനിയഭാനങ്ങളുലാം അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായുണഭാകുന്നെ കരഭാഗകേതീടബഭാധകേളുലാം
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കൂടഭാടത  നനിലവനിടല  ടതങ്ങനിനകതഭാപ്പുകേള  ടകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള  ടതങ്ങസ്റ്റ്  കൃഷനിയുടട  വനിസ്തൃതനി  കുറയുന്നെതുലാം  നഭാളനികകേര
ഉത്പഭാദനടത്ത  ഗണലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുടമന്നെതനിനഭാല്  കൃതലമഭായ  ഒരു  കേണക്കസ്റ്റ്
പ്രവചേനിക്കുവഭാന  സഭാദലമല.   എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം  കേഭാലഭാവസ  അനുകൂലടമങ്കനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനികേളുടട  പ്രതനിഫലനമഭായനി  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദനത്തനില്
ഗണലമഭായ ഒരു വര്ദനവസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാലാം.

കേമുകേനിനസ്റ്റ് കേതീടനഭാശനിനനി തളനിക്കഭാന സലാംവനിധഭാനലാം 

39 (2985) ശതീ  .    എന  .  എ  .    ടനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മഹഭാളനി  ഉളടപടടയുള  കരഭാഗങ്ങള  പടരുകമ്പഭാഴുലാം  കേമുകേനിനു
കേതീടനഭാശനിനനി തളനിക്കഭാന ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള കേനിടഭാടത കേര്ഷകേര് ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നെ
കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില്  ഈ  വനിഷയത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേൾ
എടനനലാം തുടർനടപടനികേള എടനഭാടക്കയഭാടണനലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  മഴ  തുടങ്ങനിയകതഭാടട  കേമുകേനിടന  ബഭാധനിച  മഹഭാളനി,  കൂമ്പുചേതീയല്,
ഫലാംഗസസ്റ്റ്  ബഭാധ  തുടങ്ങനിയവമൂലലാം  മൂടപത്തഭാത്ത  അടയ് ക്കകേളുലാം  പൂങ്കുലകേളുലാം
വലഭാപകേമഭായനി  ടകേഭാഴനിയുന്നെതസ്റ്റ്  തടയഭാന  കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  മുനകേരുതലുകേളഭാണസ്റ്റ്
എടുത്തനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  ഇങ്ങടന  വനിള  നശനിക്കുന്നെ  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കുകമഭാ; 

(ഇ)  കേതീടനഭാശനിനനി  തളനിക്കഭാന  ആടള  കേനിടഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  പകേരലാം
എനസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന്നെ  അകഗ്രഭാ  സര്വതീസസ്റ്റ്
ടസന്റെറുകേള,  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന  ഇവയനില്നനിനലാം  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട കസവനലാം കേതീടനഭാശനിനനി പ്രകയഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഉപയുക്തമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് പ്രകതലകേ മുനകേരുതല് നടപടനികേടളഭാനലാം എടുത്തനിടനില.
അടനിയനര  ഘടങ്ങളനില്  വരളച,  കേതീടകരഭാഗബഭാധ  എന്നെനിവ  തടയുന്നെതനിനുള
പ്രകതലകേ പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കേഭാര്ഷനികേവനിളകേളനിടല  കേതീടകരഭാഗബഭാധ  നനിയനനിക്കുന്നെ
തനിനുള  സഹഭായലാം  നല്കേഭാന  വലവസയുണസ്റ്റ്.   കേതീടകരഭാഗബഭാധ  കേടണത്തുന്നെ
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പ്രകദശങ്ങളനില്  വനിദഗനഭാരടങ്ങനിയ  ടതീലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  നനിയനണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിര്കദശനിക്കുന്നെതനുസരനിചസ്റ്റ്  കേതീടകരഭാഗബഭാധ  തടയുന്നെതനിനുള  രഭാസ-
ഡജവ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള അവലലാംബനിക്കുന.  കേതീടകരഭാഗനഭാശനിനനികേള തളനിചതനിടന്റെ വനില,
തളനിചതനിടന്റെ കൂലനി എന്നെനിവ കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് വഹനിക്കുലാം.

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള  പദതനികേടളഭാനലാം  നനിലവനിലനില.  എന്നെഭാല്
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  വനിള  നശനിചഭാല്  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  നല്കേഭാന
സലാംവനിധഭാനമുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  കൃഷനി  വകുപനിനുകേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന്നെ  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന,
അകഗ്രഭാ  സര്വതീസസ്റ്റ്  ടസന്റെറുകേള  എന്നെനിവയനില്നനിനലാം  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട കസവനലാം കേതീടനഭാശനിനനി പ്രകയഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഉപയുക്തമഭാക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്
എന്നെസ്റ്റ് ഡയറകര് അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

റബ്ബര് കേര്ഷകേരുടട പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി 

40 (2986) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : 
ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷസ്റ്റ് : 
ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്നെ  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  റബ്ബറനിനസ്റ്റ്  നലഭായവനില  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്
എടനലഭാലാം ഇടടപടലുകേളഭാണസ്റ്റ് നടത്തനിയനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  കമഖലയനില്  റബ്ബര്കബഭാര്ഡനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എതമഭാതലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാടണന്നെസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ടമചടപട  കൃഷനിരതീതനികേള  പരനിചേയടപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്

പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി വനികേഭാസസ്റ്റ് കയഭാജനയനില് ഉളടപടുത്തനി പരനിശതീലനലാം നല്കേഭാന

പദതനിയുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) എങ്കനില് ഇതനിനഭായനി എത തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റബ്ബറനിടന്റെ  വനിലത്തകേര്ച  കേഭാരണലാം  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നെ  റബ്ബര്
കേര്ഷകേടര  സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  റബ്ബറനിനസ്റ്റ്  കേനികലഭായസ്റ്റ്  150  രൂപ  തഭാങ്ങുവനില
ലഭലമഭാകുന്നെ  വനിധത്തനില്  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  റബ്ബര്  ടപ്രഭാഡക്ഷന  ഇനടസന്റെതീവസ്റ്റ്  സതീലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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പ്രസ്തുത  പദതനിയുടട  മൂന്നെഭാലാം  ഘടലാം  2017  ജൂഡലയനില്  തുടങ്ങനി  2018  ജൂണനില്
അവസഭാനനിക്കുന്നെ തരത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   കേര്ഷകേരുടട ബനില്ലുകേള
റബ്ബര് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് സഭാക്ഷലടപടുത്തുന്നെതനുസരനിചസ്റ്റ്  രണഭാഴ്ചയനിടലഭാരനിക്കല്
സബ്സനിഡനിതുകേ  കേര്ഷകേരുടട  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  അക്കഇൗണനികലയസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  നല്കുകേയഭാണസ്റ്റ്
ടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇല.  റബ്ബര് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് സഭാക്ഷലടപടുത്തുന്നെതനുസരനിചസ്റ്റ്
രണഭാഴ്ചയനിടലഭാരനിക്കല് സബ്സനിഡനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി വനിതരണലാം ടചേയവരുന.

(സനി & ഡനി) രഭാഷ്ട്രതീയ കൃഷനി വനികേഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന പദതനിയനില് കേര്ഷകേര്ക്കുള
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള ഉളടപടുത്തനിയനിടനില.  പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള കകേന്ദ്ര
പദതനിയഭായ 'ആത' മുകഖനയഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

തൃശൂര് മുലകശരനി കബഭാക്കനിടല ഇകക്കഭാകഷഭാപസ്റ്റ് 

41 (2987) ശതീ  .    മുരളനി ടപരുടനലനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തൃശൂര് ജനിലയനിടല മുലകശരനി കബഭാക്കനില് അനുവദനിക്കടപട ഇകക്കഭാകഷഭാപനിടന്റെ
പ്രവര്ത്തനവുമഭായനി  ബനടപട  നടപടനികേള  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാടണന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിടല മുലകശരനി കബഭാക്കനില് അനുവദനിക്കടപട ഇകക്കഭാകഷഭാപനിടന്റെ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ഇകക്കഭാകഷഭാപനിടന്റെ രജനികസ്ട്രേഷന
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നഭാളനികകേര കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ടനല്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുലാം സഹഭായങ്ങള 

42 (2988) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ടനല്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുലാം  എടനഭാടക്ക
സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നല്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) രൂക്ഷമഭായ വരളചമൂലലാം ഈ കമഖലയനില് എത കകേഭാടനി രൂപയുടട കൃഷനി
നഭാശലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(സനി)  വനിളനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഏടതഭാടക്ക  സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 

1. നഭാളനികകേര വനികേസന പദതനികേള

2017  ചേനിങ്ങലാം  1  മുതല്  2018  ചേനിങ്ങലാം  1  വടരയുള ഒരു വര്ഷലാം നഭാളനികകേര
വര്ഷമഭായനി  ആചേരനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വനിവനിധ  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   നഭാളനികകേര
വനികേസനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ വനിവനിധ പദതനികേള തഭാടഴ പറയുന്നെതഭാണസ്റ്റ്:

1.  നഭാളനികകേരത്തനിടന്റെ  ഉല്പഭാദനവുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി
സലാംകയഭാജനിത വനിളപരനിപഭാലന മുറകേള സന്വേതീകേരനിചസ്റ്റ് നഭാളനികകേരകൃഷനി സലാംരക്ഷണവുലാം
അഭനിവൃദനിടപടുത്തലുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്  സമഗ്ര  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായനി
"കകേരഗ്രഭാമലാം" എന്നെ സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി 2017-18 വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന.

2.  അതബല്പഭാദനകശഷനിയുള  കുറനിയ  ഇനലാം  ടതങ്ങുകേളുടട  ശഭാസതീയ കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  50  ടസന്റെസ്റ്റ് വതീതമുള 1025 (205  ടഹകര്)
പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള  കേര്ഷകേരുടട  കതഭാടങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  104
പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള  (20.8  ടഹകര്)  കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്  ഫഭാമുകേളനില്
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  567.50  ലക്ഷലാം  രൂപ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ബജറസ്റ്റ്
വനിഹനിതമഭായനി ഉളടപടുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

3.  കകേന്ദ്ര  കതഭാടവനിള  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രവുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  നഭാളനികകേര
വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനികേള ആസൂതണലാം ടചേയ നടപനിലഭാക്കുവഭാന 300 ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

4.  കൂടഭാടത  ടതങ്ങുകേടള  ബഭാധനിക്കുന്നെ  കേതീടകരഭാഗബഭാധകേളടക്കതനിടര
പ്രതനികരഭാധമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  കേലഭാമ്പയനിനുകേളുലാം  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനില്
അവലലാംബനിക്കുന്നെതനിനഭായനി 300 ലക്ഷലാം രൂപ 2017-18 വര്ഷലാം വകേടകേഭാളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കൂടഭാടത  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  നഭാളനികകേര
വനികേസന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

1. SCSP/TSP കമഖലകേളനില് ടതങ്ങസ്റ്റ് പ്രദര്ശനകത്തഭാടലാം സഭാപനിക്കല്:

സലാംകയഭാജനിത  വനിളപരനിപഭാലന  മുറകേള  അവലലാംബനിചസ്റ്റ്  ടതങ്ങനിടന്റെ
പ്രദര്ശനകത്തഭാടങ്ങള  ഒരുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ടഹകറനിനസ്റ്റ്  35,000 രൂപ  നനിരക്കനില്
100%  ആനുകൂലലലാം  എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
മഭാതമഭായനി രണസ്റ്റ് തുലല വഭാര്ഷനികേ ഗഡുക്കളഭായനി ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 127

2.  ടതങ്ങനിന  കതഭാടങ്ങളുടട  പുനരുജതീവനവുലാം  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചതുലാം

ഉല്പഭാദനക്ഷമത കുറഞ്ഞതുമഭായ ടതങ്ങുകേള ടവടനിമഭാറനി കരഭാഗപ്രതനികരഭാധകശഷനിയുള

പുതനിയ ടതങ്ങനിനഡത നടുന്നെ പദതനി

• കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചതുലാം  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  കുറഞ്ഞതുമഭായ  ടതങ്ങുകേള

ടവടനിമഭാറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ടതങ്ങനിനസ്റ്റ്  1000  രൂപ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

• സലാംകയഭാജനിത  വനിളപരനിപഭാലന  മുറകേള  അവലലാംബനിചസ്റ്റ്  ടതങ്ങനിന

കതഭാടങ്ങളുടട  പുനരുജതീവന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  25%

സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ഒരു ടഹകറനിനസ്റ്റ്  17,500  രൂപയുടട ആനുകൂലലലാം

രണസ്റ്റ് തുലല വഭാര്ഷനികേ ഗഡുക്കളഭായനി ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

• ഗുണനനിലവഭാരമുള  ടതങ്ങനിന  ഡതകേള  പുതുതഭായനി  നടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  50%

നനിരക്കനില്  ഒരു  ഡതയസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  40  രൂപയുടട  ആനുകൂലലലാം

ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

കൂടഭാടത പ്രഭാകദശനികേ ടതങ്ങനിനഡത ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രത്തനിടന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി

48  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കകേരവൃക്ഷ ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം  5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം

50:50  അനുപഭാതത്തനില്  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  വനിഹനിതമഭായനി

അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2. ടനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനികേള:

ടനല്കൃഷനി വനികേസനലാം എന്നെ സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2016-17

മുതല്  നടപനിലഭാക്കനിയ  വനിവനിധ  ഘടകേങ്ങടള  സലാംബനനിച  വനിവരലാം  ചുവടട

കചേര്ക്കുന:

• സുസനിര ടനല്കൃഷനി

സമഗ്ര  ടനല്കൃ ഷനി  വനികേസന  പദതനി  (സുസനിര  ടനല്കൃഷനി  വനികേസനലാം)

പ്രകേഭാരലാം  ടഹകടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാദനികേളുടട  ടചേലവനിനഭായനി  1,500  രൂപ

സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  180000  ടഹകര്  സലകത്തയസ്റ്റ്  2,700  ലക്ഷലാം  രൂപ

വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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• വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള ഫണസ്റ്റ്

ടനല്കൃഷനി അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നെ പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നെതനിനഭായനി
11  ടനല്കൃഷനി  വനികേസന  ഏജനസനികേളക്കഭായനി  150  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

• പ്രകതലകേ ടനലനിനങ്ങളുടട കൃഷനിക്കുള കപ്രഭാതഭാഹനലാം

പ്രകതലകേ ടനലനിനങ്ങളുടട (ടപഭാക്കഭാളനി, ഞെവര, ജതീരകേശഭാല & ഗനകേശഭാല,
രക്തശഭാലനി,  ബസതനി)  വനികേസനത്തനിനഭായനി ടഹകറനിനസ്റ്റ്  10000  രൂപ സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില് 1200 ടഹകറനിനസ്റ്റ് (ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്, വയനഭാടസ്റ്റ്,
കേണ്ണൂര്) 120 ലക്ഷലാം രൂപ നനിരക്കനില് വകേയനിരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

• പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുടട പ്രവര്ത്തനടചേലവനിനഭായുള പദതനി

പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുടട പ്രവര്ത്തനടചേലവനിനഭായനി ടഹകറനിനസ്റ്റ്  360  രൂപ
ക്രമത്തനില്  300  ലക്ഷലാം  രൂപ  83333.33  ടഹകര്  പ്രകദശകത്തയസ്റ്റ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• കേരടനല്കൃഷനി വനികേസനലാം

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കേരടനല്കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി 2560 ടഹകര്
സലത്തസ്റ്റ് ആടകേ 348.16 ലക്ഷലാം രൂപ നല്കേനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

• തരനിശുനനില ടനല്കൃഷനി

ടനല്കൃഷനിയനികലയസ്റ്റ് മുഴുവന തരനിശുനനിലങ്ങടളയുലാം മടക്കനിടക്കഭാണവരുന്നെതനിനു
കവണനി  തരനിശുനനില  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  കേര്ഷകേനുലാം  ഭൂവുടമകേളക്കുലാം  സഹഭായധനമഭായനി
ടഹകടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ്  ഒന്നെഭാലാം  വര്ഷടത്ത  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  30,000  രൂപയുലാം  രണഭാലാം  വര്ഷലാം
7,000 രൂപയുലാം നല്കുന.

• ഒരുപ്പൂകൃഷനി ഇരുപ്പൂകൃഷനി

ഒരുപ്പൂ  ഇരുപ്പൂകൃഷനിയഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ടഹകടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ്  10,000  രൂപ
നനിരക്കനില് 1500 ടഹകറനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.

• പദതനിയധനിഷനിത ധനസഹഭായലാം

നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  മറ്റുലാം  ടനല്കൃഷനി
ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പദതനിയധനിഷനിതമഭായ ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണസ്റ്റ്.  ആയതനികലയഭായനി
100 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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• നൂതനഭാശയങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം

ടനല്വര്ഷഭാചേരണത്തനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ,  സുസനിര
ആശയങ്ങള  ടനല്കൃഷനിയനില്  നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പദതനിയധനിഷനിതമഭായനി
ധനസഹഭായലാം നല്കുന. ആയതനികലയസ്റ്റ് 262 ലക്ഷലാം രൂപ ഉളടക്കഭാളനിചനിരനിക്കുന.

• കബഭാക്കസ്റ്റ് തലത്തനില് പദതനി സലാംകയഭാജനലാം

ടനല്കൃഷനി  കമഖലയനില്  കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന/തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപന
ആനുകൂലലങ്ങള  സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്  ഏകേതീകേരനിച  രതീതനിയനില്  തഭാടഴത്തടനില്
നടപഭാക്കുന്നെതനിനഭായുലാം  ഒന്നെനിലധനികേലാം  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലഭായനിവരുന്നെ  പഭാടകശഖരങ്ങളനില്
ടപഭാതു ഞെഭാറടനി, കതഭാടസ്റ്റ് നവതീകേരണലാം, ടകേഭായ്ത്തുടമതനി യനങ്ങള ഉറപഭാക്കല്, മനില്ലുകേള
സഭാപനിക്കല്,  മറ്റു  സലാംഭരണ  സലാംസരണ  വനിപണന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എന്നെനിവയ്ക്കുമഭായനി 1,200 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• ഡറസസ്റ്റ് മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കല്

പഭാടകശഖര സമനിതനികേള,  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള,  അലാംഗതീകൃത ഗ്രൂപ്പുകേള,
വലക്തനികേള എന്നെനിവയസ്റ്റ് ഡറസസ്റ്റ് മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  300  ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

ഇതുകൂടഭാടത ടനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി തഭാടഴപറയുന്നെ പദതനികയതര
പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കുന.

• ടനല്കൃഷനി ഉല്പഭാദന കബഭാണസസ്റ്റ്

ടനല്കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഉല്പഭാദന കബഭാണസഭായനി ടഹകറനിനസ്റ്റ്  1000  രൂപ നല്കേനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

• കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ഡവദബതനി പദതനി

ടനല്കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  ഭൂപരനിധനിയനിലഭാടതയുലാം  മറസ്റ്റ്  വനിളകേളക്കസ്റ്റ്  2 ടഹകര്  വടരയുലാം
ജലകസചേനത്തനിനഭായനി സഇൗജനല ഡവദബതനി അനുവദനിചനിരുന.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.   ജനിലതനിരനിചള  കേണക്കുകേള  അനുബനലാം  ഒനലാം  രണമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(സനി)  1.  വരളചമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ ദുരനിതഭാശന്വേഭാസത്തനിനുള അകപക്ഷകേള കൃഷനിഭവന വഴനി സന്വേതീകേരനിച
വരുന.  സലാംസഭാന ദുരന നനിവഭാരണ നനിധനിയനില് നനിനലാം കകേന്ദ്ര മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അനുസൃതമഭായനി  ദുരനിതഭാശന്വേഭാസ  സഹഭായലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂ
വകുപഭാണസ്റ്റ്.

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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2.  സലാംസഭാന വനിള ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  വനിള  ഇനഷന്വേര്  ടചേയ്ത

കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലകമഭാ വനലമൃഗങ്ങളുടട ആക്രമണലാംമൂലകമഭാ വനിളനഷ്ടലാം

സലാംഭവനിചഭാല് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം നനിശ്ചയനിച നനിരക്കനിലുള ആനുകൂലലലാം

നനിബനനകേളക്കുവനികധയമഭായനി നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

3.  വരളചമൂലമുണഭായനിട്ടുള  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി

ടനല്കേര്ഷകേര്  മൂപ്പുകുറഞ്ഞ  വനിത്തനിനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കൃഷനിടചേയ്യേഭാനുലാം  എലഭാ

കേര്ഷകേരുലാം  വനിള  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകേഭാനുലാം  നനിര്കദശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഴയനിലഭാടത  വനിത്തസ്റ്റ്  മുളയഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  വതീണലാം

വനിതയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി വനിത്തനിടന്റെ കേരുതല് കശഖരത്തനില്നനിനലാം വനിത്തസ്റ്റ് നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്

സലാംസഭാന വനിത്തുവനികേസന അകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

4. കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സലാംയുക്തമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നെ പ്രധഭാനമനനി

ഫസല്  ബതീമഭാകയഭാജന  പ്രകേഭാരലാം  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  പത്തനലാംതനിട  എന്നെതീ

3  ജനിലകേളനിടല  ടനല്കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദന  നഷ്ടത്തനില്നനിനലാം  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്

സലാംരക്ഷണവുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവുലാം  ഇനഷന്വേര്  ടചേയ്തനിട്ടുള  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്

നല്കുന.

5.  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സലാംയുക്തമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  കകേരവൃക്ഷ

ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഇനഷന്വേര് ടചേയ്ത ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുള ടതങ്ങുകേള

നശനിക്കുകേയഭാടണങ്കനില്  ടതങ്ങസ്റ്റ്  ഒന്നെനിനസ്റ്റ്  15  വര്ഷലാംവടര  പ്രഭായമുളവയസ്റ്റ്  900

രൂപയുലാം  16  മുതല്  60 വര്ഷലാംവടര  പ്രഭായമുളവയസ്റ്റ്  1,750  രൂപയുലാം

നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കേരനിമ്പസ്റ്റ് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ 

43  (2989)  ശതീ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  കൃഷനി  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  ജനിലകേളനില്

പരനിമനിതടപടുത്തഭാടത  എലഭാ  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുമഭായനി  ഏര്ടപടുത്തുന്നെ  കേഭാരലലാം

സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ടചേങ്ങന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിൽ  വലഭാപകേമഭായനി  കേരനിമ്പുകൃഷനിയുള

പഭാണനഭാടസ്റ്റ്,  തനിരുവനവണ്ടൂര്  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  കേരനിമ്പസ്റ്റ്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്

പരനിരക്ഷ ഏര്ടപടുത്തുന്നെ കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നെ  പരനിഷ്കരനിച  വനിള
ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനി  സലാംസഭാനടത്ത  മുഴുവന  ടചേറുകേനിട  നഭാമമഭാത
കേര്ഷകേര്ക്കഭായനിടഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലവനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  വനിള
ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേരനിമ്പസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ
ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  0.1  ടഹകര് കൃഷനി ടചേയ്യുന്നെ കേരനിമ്പസ്റ്റ് കേര്ഷകേന നടസ്റ്റ് ഒരു മഭാസലാം
കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  3  മഭാസലാം  വടരയുള  കേഭാലയളവനില്  90  രൂപ  പ്രതീമനിയമഭായനി  അടചസ്റ്റ്
ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പദതനിയനില് പങ്കഭാളനിയഭാകേഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം കേരനിമ്പസ്റ്റ്
കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിചഭാല്  ടഹകടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ്  50,000  രൂപ  ധനസഹഭായമഭായനി
ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി 

44 (2990) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) 'ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി'  എന്നെ പദതനി പ്രകേഭാരലാം കൃഷനി വകുപസ്റ്റ്
നടപഭാക്കുന്നെ കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഇഇൗ പദതനിപ്രകേഭാരലാം വനിതരണലാം ടചേയ്ത വനിത്തുകേളുടട പ്രകതലകേതകേള
എടനലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഇഇൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള  പചക്കറനി  കൃഷനി  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭായനി
വനിളടവടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  ഇഇൗ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  കവണനിയുള  ആടകേ  ടചേലവസ്റ്റ്  ജനില  തനിരനിചസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  വനിഷരഹനിതമഭായ  പചക്കറനി  വതീട്ടുവളപനില്  നനിനതടന്നെ
ലഭലമഭാക്കുവഭാന ഉകദശനിചള 'ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി' എന്നെ പദതനിയനിലൂടട
കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ വനിത്തുകേള,  ഡതകേള,  ഡതകേള നട്ടുപനിടനിപനിച കഗ്രഭാബഭാഗുകേള
എന്നെനിവ നല്കുന.  സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേള മുകഖനയുലാം കേര്ഷകേര് മുകഖനയുലാം 10 രൂപ
വനില  വരുന്നെ  അഞ്ചേനിനലാം  പചക്കറനി  വനിത്തുകേള  അടങ്ങനിയ  40  ലക്ഷലാം  വനിത്തു
പഭായറ്റുകേളുടട വനിതരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് വനിവനിധ മഭാധലമങ്ങള മുകഖനയുലാം സന്നെദ
സലാംഘടനകേള മുകഖനയുലാം 17 ലക്ഷലാം പചക്കറനി വനിത്തു പഭായറ്റുകേള വനിതരണലാം ടചേയ.



132       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 21, 2017

45.45  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  ഡതകേളുടട  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന.
പചക്കറനി  ഡതകേള  നട്ടുപനിടനിപനിച  37000  കഗ്രഭാബഭാഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളുടട  വനിതരണലാം
പുകരഭാഗമനിചവരുന.   കൂടഭാടത  മുനവര്ഷങ്ങളനില്  നല്കേനിയ  75000  കഗ്രഭാബഭാഗസ്റ്റ്
യൂണനിറ്റുകേളനില് വതീണലാം കൃഷനി ടചേയ്യേഭാനഭായനി വനിത്തസ്റ്റ്,  ഡതകേള മറസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേള
എന്നെനിവയുലാം നല്കുന.

(ബനി)  അതബല്പഭാദന  കശഷനിയുള  വനിത്തുകേളഭാണസ്റ്റ്  'ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം
പചക്കറനി'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.ടകേ.  വഴനി  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  പചക്കറനി ഒന്നെഭാലാം വനിളയസ്റ്റ് അനുകയഭാജലമഭായ വനിത്തനിനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  വനിത്തനിനങ്ങള തഭാടഴപറയുന:

1. ചേതീര-അരുണ് (ചുവന്നെ ഇനലാം)

2. പയര്-അനശന്വേര, കേഭാശനികേഭാഞ്ചേന (കുറനിപയര് ഇനങ്ങള)

3.  വഴുതന-പൂസക്രഭാനനി, Co2 (ടവളയുലാം വയലറ്റുലാം വരകേകളഭാടുകൂടനിയ ഉരുണ
കേഭായ്കള)

4.  ടവണ-അര്ക്ക  അനഭാമനികേ  (ടമഭാഡസക്കസ്റ്റ്  കരഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രതനികരഭാധ
കശഷനിയുള ഇനലാം)

5.  മുളകേസ്റ്റ്-പൂസ  ജന്വേഭാല,  അനുഗ്രഹ  (ബഭാകതീരനിയല്  വഭാടത്തനിനസ്റ്റ്
പ്രതനികരഭാധകശഷനിയുള ഇനലാം)

(സനി) സഭാധനിക്കുലാം.  ജൂണ് ആദലവഭാരലാം മുതല് പദതനി പ്രകേഭാരലാം വനിത്തുലാം വനിത്തസ്റ്റ്
മുളപനിച  ഡതകേളുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ആരലാംഭനിചതനിനഭാല്  ഓണലാം  മുതല്
വനിളടവടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  കശഷവുലാം  വതീടുകേളനില്
അവര്ക്കഭാവശലമഭായ പചക്കറനി  സന്വേയലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേ എന്നെതുലാംകൂടനി  ഈ പദതനി
ലക്ഷലമനിടുനണസ്റ്റ്.

(ഡനി) 

ക്രമ നമ്പര് ജനില തുകേ (ലക്ഷലാം)

1 2 3

1 തനിരുവനനപുരലാം 102.85

2 ടകേഭാലലാം 98.1

3 പത്തനലാംതനിട 85.9
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1 2 3

4 ആലപ്പുഴ 97.14

5 കകേഭാടയലാം 96.6

6 ഇടുക്കനി 81.6

7 എറണഭാകുളലാം 108.6

8 തൃശ്ശൂര് 107.285

9 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 96.8

10 മലപ്പുറലാം 97

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 100.465

12 വയനഭാടസ്റ്റ് 44.8

13 കേണ്ണൂര് 102.65

14 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 35.2

15 ഡയറകകററസ്റ്റ് 120.01

ആടകേ 1375

ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി

45 (2991) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

'ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചക്കറനി  '  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം,  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്

കൃഷനിഭവനുകേള വഴനി എത പചക്കറനി വനിത്തസ്റ്റ് കേനിറ്റുകേള സഇൗജനലമഭായനി  വനിതരണലാം

ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  കൃഷനിഭവനുകേളക്കസ്റ്റ്  പുറകമ  ഏടതലഭാലാം

ഏജനസനികേള വഴനിയഭാണസ്റ്റ് വനിത്തുവനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

'ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചക്കറനി'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്

കൃഷനിഭവനുകേള  വഴനി  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേള,  കേര്ഷകേര്,  സന്നെദ  സലാംഘടനകേള

എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്  45  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  വനിത്തസ്റ്റ്  കേനിറ്റുകേള  സഇൗജനലമഭായനി  വനിതരണലാം

ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൃഷനി  ഭവനുകേളക്കുപുറടമ  മഭാധലമങ്ങളവഴനി  12  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി

വനിത്തുപഭായറ്റുകേള വനിതരണലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി 

46 (2992) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചക്കറനി  പദതനിക്കുള  വനിത്തുപഭാക്കറ്റുകേളുലാം,
പചക്കറനി ഡതകേളുലാം കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് വഴനി എന്നെഭാണസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയ്തതസ്റ്റ്; 

(ബനി)  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  വനിളടവടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നെ  രതീതനിയനിലഭാകണഭാ  ഈ
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ) ജൂണ് ആദലവഭാരലാം മുതല് വനിതരണലാം ആരലാംഭനിച.

(ബനി)  അടത.  എന്നെഭാല്  ഓണത്തനിനുകശഷവുലാം  ഈ  പദതനി  സനിരമഭായനി
തുടരുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി 

47 (2993)  ശതീ  .    ടകേ  .    സുകരഷസ്റ്റ്  കുറുപസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചക്കറനി  എന്നെ  പദതനി  തകദശസന്വേയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിടല  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുടട  സഹകേരണകത്തഭാടു  കൂടനിയഭാകണഭാ
സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്; 

(ബനി) പ്രസസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം പചക്കറനി വനിത്തസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയ്തതസ്റ്റ് എലഭാ
കൃഷനിഭവനുകേളനില്  നനിനലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  എത്തനിയനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ്റ്റ്
പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) അടത.

(ബനി)  ജനിലകേളനില്  പദതനി  നനിര്വഹണ  ചുമതലയുള  കൃഷനി  ടഡപഡ്യൂടനി
ഡയറകര്,  കൃഷനി ഭവനനില് നല്കേനിയ വനിത്തുകേളുടട വനിതരണലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഈ
പദതനിയുടട കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.

ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി 

48 (2994) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  'ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചക്കറനി  'പദതനിയുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്
കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് കൃഷനിഭവന മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള നടപടനികേള
എടനലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  എടനലഭാലാം  കൃഷനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മണ്ഡലത്തനില്
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; 

(സനി)  ഇതനിനുകവണനി  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം  സഹഭായങ്ങള
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  'ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചക്കറനി'  പദതനിയുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്
കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് കൃഷനിഭവന മുകഖന സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  12000
പചക്കറനി  വനിത്തുപഭായറ്റുകേളുലാം  11  കൃഷനി  ഭവനുകേളവഴനി  16600  പചക്കറനി  വനിത്തു
പഭായറ്റുകേളുലാം എന.ജനി.ഒ. വഴനി 2000 പചക്കറനി വനിത്തുപഭായറ്റുകേളുലാം വനിതരണലാം ടചേയ.
കൂടഭാടത  55000  പചക്കറനി  ഡതകേളുലാം  100  കഗ്രഭാബഭാഗുകേളുലാം  വനിതരണലാം  ടചേയ.
'ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു മുറലാം പചക്കറനി'  പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി കകേഭാതമലാംഗലലാം കബഭാക്കസ്റ്റ്
ഓഫതീസനികനഭാടസ്റ്റ് കചേര്ന്നെസ്റ്റ് പചക്കറനി കൃഷനി ആരലാംഭനിച.  കൂടഭാടത പ്രസ്സെസ്റ്റ് കബ്ബുലാം കൃഷനി
വകുപ്പുലാം കചേര്ന്നെസ്റ്റ് ടവണവഴനി ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ് സ്കൂളനില് പചക്കറനി കൃഷനി ആരലാംഭനിച.

(ബനി)  പയര്,  വഴുതന,  ടവളരനി,  പടവലലാം,  പഭാവല്,  മത്തന  തുടങ്ങനി
വനിവനിധയനിനലാം  പചക്കറനികേളഭാണസ്റ്റ്  ടവജനിറബനിള  കസര്വഴനി  ഈ  പദതനിയുടട
ഭഭാഗമഭായനി മണ്ഡലത്തനില് കൃഷനി ടചേയവരുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പ്രധഭാനമഭായുലാം  പചക്കറനി  വനിത്തുപഭായറ്റുകേള,
പചക്കറനി ഡതകേള എന്നെനിവ സഇൗജനലമഭായുലാം കഗ്രഭാബഭാഗുകേള സഇൗജനല നനിരക്കനിലുലാം
ലഭലമഭാക്കുന. ഇതനിനുപുറടമ ആവശലമഭായ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം സഭാകങ്കതനികേ
സഹഭായവുലാം ലഭലമഭാക്കുന.

കേഭാര്ഷനികേ വനിള ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് സതീലാം 

49 (2995) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഏടതലഭാലാം  തരത്തനിലുള  നഭാശ  നഷ്ടങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേ  വനിള
ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുന്നെതസ്റ്റ്; 

(ബനി) വനിവനിധ തരത്തനിലുള പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനു പുറകമ, കരഭാഗബഭാധമൂലകമഭാ
കേതീടങ്ങളുടട  ശലലലാംമൂലകമഭാ  നഭാശനഷ്ടലാം  വരുന്നെ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കസ്റ്റ്  വനിള
ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) ഇത്തരത്തനില് കേതീടശലലലാംമൂലകമഭാ പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭമലഭാത്ത കേഭാരണങ്ങളഭാകലഭാ
നഭാശനഷ്ടലാം കനരനിടുന്നെ വനിളകേളക്കസ്റ്റ് കൂടനി ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനു
കവണ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്നെ പരനിഷ്കരനിച വനിള ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വരളച,  ടവളടപഭാക്കലാം,  ഉരുളടപഭാടല്,  മണനിടനിചനില്,
ഭൂമനികുലുക്കലാം,  ഭൂകേമ്പലാം,  കേടലഭാക്രമണലാം,  ചുഴലനിക്കഭാറസ്റ്റ്,  ടകേഭാടുങ്കഭാറസ്റ്റ്,  ഇടനിമനിന്നെല്,
കേഭാട്ടുതതീ എന്നെതീ പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങളടകേഭാണലാം വനലമൃഗങ്ങളുടട ആക്രമണലാംടകേഭാണലാം
ഉണഭാകുന്നെ  നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  ഈ  പദതനിയുടട  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
കൂടഭാടത  കകേഭാള  നനിലങ്ങള,  കുടനഭാടസ്റ്റ്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  ടനല്കൃഷനിക്കസ്റ്റ്
കേതീടകരഭാഗബഭാധമൂലലാം ഉണഭാകുന്നെ നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കുലാം ഈ പദതനിയുടട പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സലാംയുക്തമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നെ പ്രധഭാനമനനി ഫസല് ബതീമ
കയഭാജന  വനിള  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വരളച,  ടവളടപഭാക്കലാം,
ഇടനിമനിന്നെല്,  സന്വേഭാഭഭാവനികേമഭായുണഭാകുന്നെ തതീപനിടുത്തലാം മുതലഭായ പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങള
മൂലകമഭാ  കരഭാഗകേതീടങ്ങളുടട  ആക്രമണലാംമൂലകമഭാ  പ്രഖലഭാപനിത  വനിളകേളക്കുണഭാകുന്നെ
ഉത്പഭാദന  നഷ്ടത്തനില്നനിനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണവുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവുലാം നല്കുന.   അകതഭാടടഭാപലാംതടന്നെ കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത
വനിള ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം വനിളകേളക്കസ്റ്റ് കദഭാഷമഭായനി ഭവനിക്കുന്നെ രതീതനിയനില്
അനരതീക്ഷ തഭാപനനിലയനില് ഉണഭാകുന്നെ വലതനിയഭാനങ്ങള, അധനിവൃഷ്ടനി,  അനഭാവൃഷ്ടനി,
ശക്തമഭായ  കേഭാറസ്റ്റ്,  തുടര്  ദനിവസങ്ങളനില്  ഉണഭാകുന്നെ  മഴ,  വരളച,
കരഭാഗകേതീടഭാക്രമണത്തനിനസ്റ്റ് അനുകയഭാജലമഭായ കേഭാലഭാവസഭാ സഭാഹചേരലങ്ങള എന്നെനിവ
മുകഖനയുള നഷ്ടങ്ങളക്കുലാം ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ നല്കുന.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സലാംയുക്തമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ വനിള
ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനിയഭായ  പ്രധഭാനമനനി  ഫസല്  ബതീമ  കയഭാജന  പ്രകേഭാരലാം
കരഭാഗബഭാധമൂലകമഭാ  കേതീടങ്ങളുടട  ശലലലാംമൂലകമഭാ  പ്രഖലഭാപനിത  വനിളകേളക്കുണഭാകുന്നെ
ഉത്പഭാദന  നഷ്ടത്തനില്നനിനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണവുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവുലാം നല്കുന.

കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത  വനിള  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനിപ്രകേഭാരലാം
കരഭാഗകേതീടഭാക്രമണത്തനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായ  കേഭാലഭാവസഭാ  സഭാഹചേരലത്തനിനസ്റ്റ്
ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ നല്കുന.

പ്രധഭാനമനനി ഫസല് ബതീമ കയഭാജന എന്നെ ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം
ആലപ്പുഴ,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം  എന്നെതീ  3  ജനിലകേളനിടല ടനല്കൃഷനിക്കുലാം എലഭാ
ജനിലകേളനിടലയുലാം  മരചതീനനി  കൃഷനിക്കുലാം  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത  വനിള  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്
പദതനിയനില് ഉളടപടഭാത്ത ജനിലകേളനിടല വഭാഴകൃഷനിക്കുലാം ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം
ലഭനിക്കുലാം.
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കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനി  തനിരുവനനപുരലാം,  ടകേഭാലലാം,
കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,
വയനഭാടസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് എന്നെതീ ജനിലകേളനിടല ടനലസ്റ്റ് ല,  കേവുങ്ങസ്റ്റ്,  കുരുമുളകേസ്റ്റ്,
ഇഞ്ചേനി,  കേരനിമ്പസ്റ്റ്,  മഞ്ഞള,  ഏലലാം,  ഡകേതചക്ക,  വഭാഴ,  ജഭാതനി  എന്നെതീ  വനിളകേളക്കസ്റ്റ്
ഓകരഭാ  വനിജഭാപനിത  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുള  ഓകടഭാമഭാറനികേസ്റ്റ്  ടവതര്
കസഷനുകേളനില് കരഖടപടുത്തുന്നെ നനിര്ദനിഷ്ട കേഭാലഭാവസഭാ ഘടകേങ്ങളുടട കതഭാതനിടന
അടനിസഭാനമഭാക്കനി പദതനിയനില് ഇനഷന്വേര് ടചേയ്ത വനിളകേളക്കഭാണസ്റ്റ് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
തനിടടപടുത്തനി നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കേഭാര്ഷനികേ അനുബന കമഖലകേടള സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ് പദതനികേള

50(2996) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : 
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേ  അനുബനകമഖലകേടള  സലാംകയഭാജനിപനിച
ടകേഭാണസ്റ്റ് എടനലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചടതന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുടട  ഉകദശലലക്ഷലങ്ങള  എടനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പദതനികേളവഴനി എത ഏക്കര് തരനിശുനനിലങ്ങളനില് കൃഷനിയനിറക്കുവഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  'ആത'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാര്ഷനികേ  അനുബന
കമഖലകേളഭായ മൃഗസലാംരക്ഷണലാം, കകേഭാഴനിവളര്ത്തല്, മതലകൃഷനി, കതനതീചവളര്ത്തല്
തുടങ്ങനിയവ  സലാംകയഭാജനിപനിചടകേഭാണള  സലാംകയഭാജനിത  കൃഷനി  സമ്പ്രദഭായലാം
കേര്ഷകേരുടട പുരയനിടങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  10  ടസന്റെനിനസ്റ്റ്  10,000  രൂപ
ക്രമത്തനില് 50 ടസന്റെനിനസ്റ്റ് 50,000 രൂപവടര ധനസഹഭായലാം നല്കേഭാന ഉകദശനിക്കുന.
ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷടന്റെ  'സുജലലാം സുഫലലാം'  ഉപമനിഷനപ്രകേഭാരലാം കൃഷനി അനുബന
കമഖലകേടള  സലാംകയഭാജനിപനിചടകേഭാണള  പദതനികേള  ഉളടക്കഭാളനിചടകേഭാണസ്റ്റ്
പഞ്ചേഭായത്തുതലത്തനില്  ഫഭാലാം  പഭാന  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം  പദതനിയുണസ്റ്റ്.
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കൂടഭാടത  ജനകേതീയഭാസൂതണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  'ഹരനിത  ഗ്രഭാമലാം'
പദതനിയുലാം കേഭാര്ഷനികേ അനുബനകമഖലകേടള സലാംകയഭാജനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നെ
ഒരു പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുടട ഉകദശലലക്ഷലങ്ങള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

1.  സമഗ്ര  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

2.  കുറഞ്ഞ വനിസ്തൃതനിയനില്നനിനലാം പരമഭാവധനി ഉല്പഭാദനലാം ഡകേവരനിക്കുകേയുലാം
തദന്വേഭാരഭാ പരമഭാവധനി ആദഭായലാം കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുകേ.

3. മുതല്മുടക്കനിനസ്റ്റ് അനുസൃതമഭായനി ഏറവുലാം കൂടുതല് വരുമഭാനലാം ഉണഭാക്കുകേ.

4.  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നെകതഭാടടഭാപലാം
ഭക്ഷലസുരക്ഷയുലാം പ്രദഭാനലാം ടചേയ്യുകേ.

(സനി)  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  വര്ഷത്തനില്  700
ടഹകര്  തരനിശുഭൂമനി  കൃഷനി  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18  വര്ഷത്തനില്  1000  ടഹകര്
തരനിശുഭൂമനിയനില് പചക്കറനികൃഷനി ടചേയ്യുന്നെതനിനുള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിടക്കഭാണനിരനിക്കുന.

ടനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2016-17 വര്ഷത്തനില് 6000 ടഹകര്
ടനല്കൃഷനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനി.  2017-18  വര്ഷത്തനില്  2956  ടഹകര്
തരനിശുനനിലങ്ങളനില് ടനല്കൃഷനി ടചേയ്യുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പചക്കറനികൃഷനി  വനികേസനലാം,  ടനല്കൃഷനി  വനികേസനലാം  എന്നെതീ  പദതനികേള
പ്രകേഭാരലാം  തരനിശുഭൂമനിയനില്  കൃഷനി  ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ടഹകര്  ഒന്നെനിനസ്റ്റ്  30,000  രൂപ
പ്രകേഭാരലാം ആനുകൂലലലാം നല്കേനിവരുന.

നഭാണലവനിള കബഭാർഡുകേൾ നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാനുള കകേന്ദ്രസർക്കഭാർ തതീരുമഭാനലാം 

51(2997) ശതീ  .   ടകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :  
ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   നഭാണു :  
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  
ശതീ  .   ടകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നഭാണലവനിള  കബഭാർഡുകേൾ  നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാൻ  കകേന്ദ്രസർക്കഭാർ
തതീരുമഭാനനിചതഭായനി ശദയനിൽടപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനലാം  നടപഭായഭാൽ  സലാംസഭാനടത്ത  നഭാണലവനിള
കേർഷകേടര അതസ്റ്റ് ഏടതലഭാലാം രതീതനിയനിൽ  ബഭാധനിക്കുടമന്നെസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.   നഭാണലവനിളകേളുടട  ഉല്പഭാദനവുലാം  അതനില്  നനിനള
വരുമഭാനവുലാം  കകേരളത്തനിടന്റെ  സമ്പദസ്റ്റ്  വലവസയനില്   നനിര്ണഭായകേമഭാണസ്റ്റ്.   ഈ
വനിഷയവുമഭായനി ബനടപട എലഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേതീഴനിലുള
കേകമ്മേഭാഡനിറനി  കബഭാര്ഡുകേളഭാണസ്റ്റ്  നനിര്വഹനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇതനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
നനിലയ്ക്കുന്നെതുലാം മന്ദതീഭവനിക്കുന്നെതുലാം കകേരളത്തനിടന്റെ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലടയ ഗുരുതരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുലാം.  ഇക്കഭാരലങ്ങള സര്ക്കഭാര് ഗഇൗരവമഭായനി കേഭാണുനണസ്റ്റ്.  നനിരവധനി തവണ
ഈ  വസ്തുതകേള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ശദയനില്ടപടുത്തനിയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  ആസഭാനലാം അനലസലാംസഭാനങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
മഭാറഭാനുള നതീക്കലാം പനിനവലനിക്കണടമനലാം പനിനവലനിച റതീജനിയണല് ഓഫതീസുകേള
പുനനഃസഭാപനിക്കണടമനലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  ടപ്രഭാഡക്ഷന
ഇനടസന്റെതീവസ്റ്റ് സതീലാം പ്രകേഭാരലാം നനിശ്ചയനിച സലാംഭരണ വനിലയഭായ കേനികലഭായസ്റ്റ്  150 രൂപ
ആകഗഭാള  മഭാര്ക്കറനിടല  മഭാന്ദലവുലാം  ഉല്പഭാദനടചലവനിടല  വര്ദനവുലാം
കേണക്കനിടലടുത്തസ്റ്റ്  200  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കണടമനലാം  ആവശലടപട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്
കകേരള  നനിയമസഭ  24-5-2017-ല്  ഐകേകേകണ്ഠേലന  പഭാസ്സെഭാക്കനിയ  പ്രകമയലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശന്വേഭാസ കേമ്മേതീഷന 

52(2998) ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശന്വേഭാസ  കേമ്മേതീഷന  നല്കുന്നെ  ആനുകൂലലങ്ങടളക്കുറനിചസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  ആനുകൂലലങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എടനലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഒരു കേര്ഷകേനസ്റ്റ് 50,000 രൂപവടരയുള വഭായ്പയസ്റ്റ് 75% വടരയുലാം 50,000
രൂപയസ്റ്റ്  മുകേളനിലുള വഭായ്പയസ്റ്റ്  50%  വടരയുലാം  പരമഭാവധനി  ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയുമഭാണസ്റ്റ്
കേടഭാശന്വേഭാസലാം  ശനിപഭാര്ശ  ടചേയവരുന്നെതസ്റ്റ്.  ജപ്തനി  നടപടനികേളഭാല്  കേനിടപഭാടലാം
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നഷ്ടടപടുന്നെതുലാം  കകേഭാടതനി  നടപടനികേളഭാല്  കകശനിക്കുന്നെതുമഭായ  കേര്ഷകേരുടട
കേഭാരലത്തനില്  കേടഭാശന്വേഭാസ  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്നെ  പരനിധനിയനില്  സഭാധലമഭായ
ഇടടപടല്  നടത്തനി  അകപക്ഷകേളനില്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുകേയുലാം  അനനിമ  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം കേര്ഷകേ വനിഹനിതലാം അടചകേഴനിഞ്ഞഭാല് പണയഭാധഭാരലാം തനിരനിടകേ നല്കേഭാന
ബഭാങ്കുകേളക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കുകേയുലാം ടചേയവരുന.

(ബനി)  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനില  ഒഴനിടകേ  മറസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില്  18-1-2007-നുലാം  വയനഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനില് 31-10-2011-നുലാം മുമ്പഭായനി സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം എടുത്തനിട്ടുള
വഭായ്പകേളക്കഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില്  കേടഭാശന്വേഭാസലാം  അനുവദനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   നഭാലസ്റ്റ്  ടഹകറനില്
കേവനിയഭാത്ത വനിസതീര്ണമുള ഭൂമനി ഡകേവശലാം വചനിരനിക്കുകേയുലാം വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം
രണസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കേവനിയഭാത്തതുലാം  കൃഷനി  പ്രധഭാന  ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗമഭായനി
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതുമഭായ വലക്തനിക്കഭാണസ്റ്റ് കേടഭാശന്വേഭാസത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹതയുളതസ്റ്റ്.

ചേക്കയുടട പളപസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറസ്റ്റ് 
53(2999)  ശതീ  .    സനി  .    ടകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

ചേക്കയനില്നനിനലാം മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ചേക്കയുടട  പളപസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറസ്റ്റ്  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ചേക്കയുടട പളപസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറസ്റ്റ് വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനിടല വനിള ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരമുള
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം 

54 (3000) ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വഭാമനപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിടല  ഒനപതസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്നനിനലാം  വനിള
ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  കചേര്ന്നെവരനില്  എത  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ഇനനിയുലാം  കപഭാളനിസനി
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  നല്കേഭാനുടണനലാം ഏതു വര്ഷലാം മുതല് ഉള അകപക്ഷകേളനിലഭാണസ്റ്റ്
കപഭാളനിസനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നല്കേഭാനുളടതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ടകയനിലാം  സമര്പനിചവരനില്  എത  കപര്ക്കസ്റ്റ്
ഇനനിയുലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ലഭനിക്കഭാനുടണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഏതു വര്ഷലാം മുതല് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നെതനില് കുടനിശനികേയുടണന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലഭലമഭായ  അകപക്ഷകേളനില്
7 കപര്ക്കഭാണസ്റ്റ് ഇനനി കപഭാളനിസനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നല്കേഭാനുളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടകയനിലാം  സമര്പനിചതനിലുള  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി
26 കപരുടട അകപക്ഷകേള തനിരനിടകേ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) നനിലവനില് കുടനിശനികേ ഇല.

പുഞ്ചേകൃഷനി - ടനലസ്റ്റ് ല സലാംഭരണത്തനിടല കുടനിശനികേ 

55(3001) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .   പനി  . : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പുഞ്ചേകൃഷനിയുടട  ടനലസ്റ്റ് ല  സലാംഭരനിച  വകേയനില് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  എത തുകേ
നല്കേഭാനുടണന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ടവളനിടപടുത്തഭാകമഭാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത തുകേ നല്കേഭാത്തഭാതുമൂലലാം ടനല്കേര്ഷകേര് പ്രതനിസനനിയനിലഭാടണന്നെ
വസ്തുത ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  കുടനിശനികേ  അടനിയനരമഭായനി  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  പുഞ്ചേകൃഷനിയുടട ടനലസ്റ്റ് ല സലാംഭരനിച വകേയനില് ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം
എന്നെതീ ജനിലകേളനിടല പഭാഡനി കപയസ്റ്റ് ടമന്റെസ്റ്റ് ഓഫതീസനിനു കേതീഴനില് രജനിസര് ടചേയ്തനിട്ടുള
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  മുഴുവന  തുകേയുലാം  നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.   തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നെതീ  ജനിലകേളനിടല  പഭാഡനി  കപയസ്റ്റ് ടമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളക്കസ്റ്റ്  കേതീഴനില്
രജനിസര് ടചേയ്തനിട്ടുള കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് യഥഭാക്രമലാം  4.25  കകേഭാടനി രൂപയുലാം  0.50  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം 2.5 കകേഭാടനി രൂപയുലാം നല്കുവഭാന ബഭാക്കനിയുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ടനലസ്റ്റ് ല  സലാംഭരനിച വകേയനില് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ബഭാക്കനി നല്കുവഭാനുള തുകേ
പനി.ആര്.എസസ്റ്റ്.  കലഭാണനിലൂടട  നല്കേനിവരുന.   13-7-2017-ടല  G.O.(MS)
No.16/2017/F&CSD  നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  സഡപകകേഭായുലാം  ബഭാങ്കുകേളുലാം
തമ്മേനില്  കേരഭാര്  നനിലവനില്  വന്നെതനിനഭാല്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ടനലനിടന്റെ  വനിലയനില്
കുടനിശനികേ ഉണഭാകേഭാന ഇനനികമലനില് സഭാധലതയുണഭാവനില.
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രഭാഷ്ട്രതീയ കൃഷനി വനികേഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന 

56 (3002)  ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ബഷതീര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയുടട  സമഗ്ര  വളര്ചക്കസ്റ്റ്  രഭാഷ്ട്രതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസസ്റ്റ്
കയഭാജന എന്നെ കപരനില് ഒരു കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിലവനിലുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില് പ്രസ്തുത പദതനിയുടട ഉകദശലലക്ഷലങ്ങള എടനലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഈ  പദതനിയനിനകേതീഴനില്  ഏടതലഭാലാം  കമഖലകേളനില്  എത  വതീതലാം
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതുമൂലലാം  ഉണഭായ  കനടങ്ങള
എടനലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.   കൃഷനിയുടടയുലാം  അനുബന  കമഖലകേളുടടയുലാം  ഉല്പഭാദന
വര്ദനവനിനുലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുലാം  കവണനിയുള
കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണസ്റ്റ്  രഭാഷ്ട്രതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസസ്റ്റ്  കയഭാജനവഴനി  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. ആര്.ടകേ.വനി.ഡവ.-യഭായനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുറടപടുവനിചനിട്ടുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങളുലാം
അനുസരനിചസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നെ  പദതനികേള  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായത്തനിടന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ  പ്രതനിനനിധനികേളകൂടനി  ഉളടപട
സലാംസഭാനതല  സഭാങ്ഷനനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയുടട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടടയഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  60%  കകേന്ദ്രവനിഹനിതവുലാം  40%  സലാംസഭാനവനിഹനിതവുലാം
ഉളടപടടയുള  തുകേ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാക്കനിടക്കഭാണഭാണസ്റ്റ്
ആര്.ടകേ.വനി.ഡവ. പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനങ്ങളുടട  വനിഭവ  ലഭലത,  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയുടട  ലഭലത,
പ്രഭാകദശനികേ  കേഭാലഭാവസഭാസനിതനി  എന്നെനിവ  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങള
കൃഷനിയുടടയുലാം അനുബന കമഖലയുടടയുലാം സമഗ്ര വനികേസനത്തനിനഭായനി കപ്രഭാജക്ടുകേള
തയ്യേഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാടട  നടപനിലഭാക്കുകേവഴനി  വഭാര്ഷനികേ  കേഭാര്ഷനികേ
വളര്ചഭാ  നനിരക്കസ്റ്റ്  കൂട്ടുകേയുലാം  കേര്ഷകേരുടട  ജതീവനിത  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുകേയുലാം
ടചേയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ് ആര്.ടകേ.വനി.ഡവ. പദതനിയുടട ഉകദശലലക്ഷലലാം.
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(സനി) 2016-17 വര്ഷത്തനില് കേഭാര്ഷനികേ അനുബന കമഖലകേളക്കസ്റ്റ് ടകേഭാടുത്ത
തുകേയുടട  കേണക്കസ്റ്റ്  അനുബനലാം  1  ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേളുടട  ജനില  തനിരനിചള  ധനസഹഭായലാം  അനുബനലാം  2  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി) 2016-17-ല് ആര്.ടകേ.വനി.ഡവ.  പദതനി നടത്തനിപസ്റ്റ്  മുഖഭാനരലാം കൃഷനി,
ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്,  മണസ്റ്റ്  പരലകവക്ഷണലാം,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  എന്നെതീ  വകുപ്പുകേള  മുകഖന
തഭാടഴപറയുന്നെ കനടങ്ങള ഡകേവരനിക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

കൃഷനി വകുപസ്റ്റ്:- 

1.  വര്ഷങ്ങളഭായനി തരനിശസ്റ്റ് കേനിടന്നെ ടമതഭാന കേഭായല് അടനിസഭാന സഇൗകേരലലാം
വനികേസനിപനിചസ്റ്റ്  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭാക്കനി  അവനിടട  വനിളവനിറക്കനി  ഡജവരതീതനി
അവലലാംബനിചസ്റ്റ് ടനലസ്റ്റ് ല ഉല്പഭാദനിപനിച.

2.  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  ഫഭാമുകേളഭായ  SGC,  മുകണരനി,  O&V  ടനലനിയഭാമ്പതനി,
ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടലാം, തളനിപറമ്പസ്റ്റ് എന്നെനിവയുടട സമഗ്ര വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കനി.

3.  ടനല്കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  സബ്സനിഡ നി  നല്കുകേവഴനി  കേര്ഷകേര്  ടനല്കൃഷനിയനില്
നനിന്നെസ്റ്റ് മഭാറനികപഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന കേഭാരണമഭായനി.

4.  പചക്കറനികൃഷനി വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി പചക്കറനി വനിത്തസ്റ്റ് പഭാക്കറ്റുകേളുലാം
ഡതകേളുലാം വനിതരണലാം ടചേയ്യുകേയുലാം ജഭാതനികൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം ടചേയ.

5. ഓണഭാട്ടുകേര പ്രകദശത്തസ്റ്റ് കേനിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗ കൃഷനി വലഭാപനിപനിച.

6.  വനിവനിധ  പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനില്  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലലാം വനികേസനിപനിച.

ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്:-കകേരളത്തനില് മതലകൃഷനി വലഭാപനിപനിചസ്റ്റ് മതലഉല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്നെ ലക്ഷലകത്തഭാടടയഭാണസ്റ്റ് വനിവനിധ പദതനികേള ഫനിഷറതീസസ്റ്റ് വകേപസ്റ്റ്
ആര്.ടകേ.വനി.ഡവ.  2008-09  മുതല്  നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.   ഇതനിലൂടട  ഡകേവരനിച
കനടങ്ങളുടട സലാംക്ഷനിപ്ത വനിവരണലാം.

1.  ഉളനഭാടന  മകതലഭാല്പഭാദനലാം  2007-08-ടല  75,000  ടണനില്  നനിനലാം
2.12 ലക്ഷലാം ടമടനികേസ്റ്റ് ടണ് ആയനി ഉയര്ത്തഭാന സഭാധനിച.

2.  നനിലവനിലുള  സര്ക്കഭാര്  ഹഭാചറനികേള,  ഫഭാമുകേള  എന്നെനിവ  പുനരുദരനിചസ്റ്റ്
മതല/ടചേമ്മേതീന വനിത്തസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിച.

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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3.  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനിയനില്  ഉല്പഭാദനവുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിച.

4. നൂതന മതലകൃഷനി രതീതനികേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന സഭാധനിച.  അലങ്കഭാര
മതലകൃഷനി യൂണനിറ്റുകേള സന്വേയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങളനിലൂടട സഭാപനിച.

5.  ജനിലകേളനില് മതലകൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം മതല കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ
പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നെതനിനുലാം  വനിളടവടുപസ്റ്റ്,  കൃഷനി  പരനിപഭാലന  മുറകേള
എന്നെനിവടയക്കുറനിചസ്റ്റ്  അവകബഭാധലാം  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  മതല  കേര്ഷകേ  കബ്ബുകേള
സഭാപനിച.

6.  മതലടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  അനുബന  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  കപഭാസസ്റ്റ്
ഹഭാര്ടവസസ്റ്റ് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചര് ടഫസനിലനിറനിയഭായനി കേഭാസര്കഗഭാഡനില് ഒരു ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്
ഹഭാര്ബറനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച.

മണസ്റ്റ്  പരലകവക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്:-  മുളനടകേഭാലനി,  പുല്പളനി,  പൂതഭാടനി
പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിടല  വരളചഭാ  നനിവഭാരണ  പദതനിയനിലൂടട  38  ടചേറുകുളങ്ങളുലാം
17 സലാംഭരണനികേളുലാം നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് കുടനിടവള ലഭലതയുലാം കേഭാര്ഷനികേ ആവശലങ്ങളക്കുള
ജലലഭലതയുലാം ഒരു പരനിധനിവടര ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്:-   കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പദതനിയനിലൂടട  16,900
കേനകുടനികേടള  ടനി  പദതനിയുടട  കേതീഴനില്  ഉളടപടുത്തനി  ശഭാസതീയമഭായനി
പരനിപഭാലനിചവരുന.  ഇവ  കേറവപശുക്കള  ആകുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
അധനികേമഭായനി പ്രതനിവര്ഷലാം 500 ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുലാം.

ഓണഭാട്ടുകേര വനികേസന ഏജനസനി 
57(3003)  ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഓണഭാട്ടുകേര  വനികേസന  ഏജനസനി  മുകഖന  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനില് 
നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേള എടനഭാടക്കയഭാണസ്റ്റ്; 

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുള  പദതനികേളുടട
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഓണഭാട്ടുകേര വനികേസന ഏജനസനി മുകഖന നബഭാര്ഡനിടന്റെ RIDF
Tranche  XXII  സതീമനില്  ഉളടപടുത്തനി  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
തഭാടഴപറയുന്നെ രണസ്റ്റ് പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്:
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1. പറമ്പനിക്കരനി-എ കബഭാക്കനിടല അടനിസഭാന വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള.

2. നക്ര തഭായങ്കരനി പഭാടകശഖരത്തനിടന്റെ അടനിസഭാന വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള.

കകേരഗ്രഭാമലാം പദതനി

58 (3004) ടപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഡസന  തങ്ങള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  കകേരഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്
ഉളടപടുത്തനിയ പ ഞ്ചേഭായത്തുകേള ഏടതലഭാടമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ബനി)  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  എടയൂര്  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനിടന
പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  44  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേടളയഭാണസ്റ്റ്
കകേരഗ്രഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   ഉളടപടുത്തനിയ പഞ്ചേഭായത്തുകേളുടട
ലനിസസ്റ്റ് ചുവടട കചേര്ക്കുന:

1.  കേഭാടഭാക്കട

2. ആരലനഭാടസ്റ്റ്

3. അതനിയന്നൂര്

4.  ആലപഭാടസ്റ്റ്

5. മണ്കടഭാതുരുത്തസ്റ്റ്

6. തണതീര്മുക്കലാം

7. അമ്പലപ്പുഴ സഇൗത്തസ്റ്റ്

8. പളനിക്കല്

9. നനിരണലാം

10. തനിരുവഭാര്പസ്റ്റ്

11. പുതുപളനി

12. മറവനതുരുത്തസ്റ്റ്

13. കുറുക്കുറനി

421/2020.
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14. കൂവപഭാടനി

15. വനില്വടലാം

16. അനനിക്കഭാടസ്റ്റ്

17. ടനനണനിക്കര

18. കപഭാരത്തനികശരനി

19. കവലൂര്

20. എങ്ങണനിയൂര്

21. കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം

22. കേരനിമ്പ

23. കേരനിമ്പുഴ

24. വടലാംകുളലാം

25. മഭാറകഞ്ചേരനി

26. ഏലലാംകുളലാം

27. എടയൂര്

28. മുന്നെനിയൂര്

29. കുഴനിമണ

30. കുനകമ്മേല്

31. നരനിപറ

32. ചേഭാത്തമലാംഗലലാം

33. കേടലുണനി

34. അഴനിയൂര്

35. ടനകനനനി

36. കമപഭാടനി-മുടനില്

37. പനിണറഭായനി
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38. കുറനിയട്ടൂര്

39. ടചേറുകുന്നെസ്റ്റ്

40. കൂത്തുപറമ്പസ്റ്റ്

41. പുരപ്പുഴ

42) പനിലനികക്കഭാടസ്റ്റ്

43. മടനിഡക്ക

44. ടചേമ്മേനഭാടസ്റ്റ്

(ബനി) ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടനല്കൃഷനി വനികേസനലാം

59 (3005) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ടനല്കൃഷനി വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  2017-18  വര്ഷടത്ത
ബജറനില് എത തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; 

(ബനി)  നനിലവനില് എത ടഹകര് സലത്തഭാണസ്റ്റ്  ടനല്കൃഷനിയുളതസ്റ്റ്;  ഇതനില്
നനിന്നെസ്റ്റ് എത ടണ് ടനലസ്റ്റ് ല ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാലാം എന്നെഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ടനല്കൃഷനി  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  2017-18  വര്ഷടത്ത  ബജറനില്
7,000 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 2015-16 വര്ഷലാം 196870 ടഹകര് സലത്തഭാണസ്റ്റ് ടനല്കൃഷനി ടചേയ്തതസ്റ്റ്.
2016-17  കേഭാലഘടത്തനില്  15000  ഏക്കര്  സലത്തസ്റ്റ്  പുതനിയതഭായനി
കൃഷനിയനിറക്കുവഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.   5.7  ലക്ഷലാം ടണ് ടനലസ്റ്റ് ല  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന
കേഴനിയുലാം എന്നെഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ടമതഭാന കേഭായലനിടല കൃഷനി

60(3006) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടമതഭാന  കേഭായലനില്  എത ഏക്കര് കൃഷനി  സലമുണസ്റ്റ്;  ഇതനില് എത
ഏക്കര് സലത്തഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് കൃഷനി നടത്തനിയതസ്റ്റ്; 
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(ബനി) ബണസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം ടനല്കൃഷനി ഇറക്കുന്നെതനിനുമഭായനി എനസ്റ്റ് തുകേ
ടചേലവഭായനി; 

(സനി)  എത  കേന്വേനിന്റെല്  അരനി  ഉല്പഭാദനിപനിച;  അതനില്  എത  വനില്പന  നടത്തനി;
ഇതനിലൂടട ലഭനിച വരുമഭാനലാം എതയഭാണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  404  ഏക്കര്  വനിസ്തൃതനിയുള  ടമതഭാന  കേഭായല്  പഭാടകശഖരത്തനില്
സര്ക്കഭാര്  സഹഭായകത്തഭാടട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിചതു  മുഖഭാനരലാം
2016-17  വര്ഷത്തനില്  കേര്ഷകേ  ഉടമസതയനിലുള  24  ഏക്കര്  സലത്തുലാം
കേമ്പനനികേളുടട ഉടമസതയനിലുണഭായനിരുന്നെ 274 ഏക്കര് സലത്തുലാം കൃഷനി നടത്തനി.

(ബനി) ബണസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം ടനല്കൃഷനിയനിറക്കുന്നെതനിനുമഭായനി 61,49,069
രൂപ കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് ടചേലവഭാക്കനി.

(സനി)  ഏകേകദശലാം  600  ടണ്  ടമഭാത്ത  വനിളവസ്റ്റ്  ലഭനിച.   ഓയനില്  പഭാലാം
ഇനഡലയുടട ടവച്ചൂരനിലുള കമഭാകഡണ് ഡറസസ്റ്റ് മനില് വഴനി 356.3 ടമടനികേസ്റ്റ് ടണ് ടനലസ്റ്റ് ല
സലാംഭരനിചതനില് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  81.27  ലക്ഷലാം രൂപയുടട വരുമഭാനലാം ലഭനിച.  സന്വേകേഭാരല
മനില്ലുകേളവഴനിയുലാം കേര്ഷകേര് ഉത്പഭാദനിപനിച ടനലസ്റ്റ് ല സലാംഭരനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതുവഴനി
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭനിച വരുമഭാനലാം ഇതനില് ഉളടപടനിടനില.

കുടനഭാടസ്റ്റ് പഭാകക്കജസ്റ്റ് രണഭാലാംഘടലാം 
61 (3007) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കുടനഭാടസ്റ്റ്  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  രണഭാലാംഘടത്തനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കുടനഭാടസ്റ്റ്  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  ഒന്നെഭാലാംഘടലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതനില്  ഉണഭായ
അപഭാകേതകേള  എടനഭാടക്കയഭായനിരുന;  പ്രസ്തുത  അപഭാകേതകേള  രണഭാലാംഘട
പഭാകക്കജസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഊന്നെല് നല്കുകമഭാ; 

(സനി)  കുടനഭാടന ജലഭാശയങ്ങളനിടല ആവഭാസവലവസ തകേര്ക്കുന്നെ കുളവഭാഴ
പ്രതനിസനനിക്കസ്റ്റ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  എത  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായമഭായനി
ലഭനിക്കുകേ; സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിടന്റെ വനിഹനിതലാം എതയഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനഭാടസ്റ്റ്  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  രണഭാലാംഘടത്തനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രഭാനുമതനി  ലഭനിചനിടനില.
കുടനഭാടസ്റ്റ് പഭാകക്കജനിടന്റെ കേഭാലഭാവധനി ജൂഡല 2012-ല് അവസഭാനനിച.

(ബനി)  210  പഭാടകശഖരങ്ങളുടട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് ടനി  പഭാടകശഖരങ്ങടള
ഒരുപ്പൂ  കൃഷനിയനില്നനിനലാം  ഇരുപ്പൂ  കൃഷനിയനികലയസ്റ്റ്  ടകേഭാണവരഭാന  സഭാധനിചനിടനില.
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളവഴനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളഭായതനിനഭാല്  വകുപ്പുകേള
തമ്മേനിലുള  ഏകകേഭാപനമനിലഭായ്മയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തനിയതനിടല  ഗുരുതരമഭായ
അപഭാകേതകേളുലാം പദതനി ലക്ഷലലാം കനടുന്നെതനിനസ്റ്റ് തടസ്സെമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് പ്രസ്തുത
അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കുടനഭാടസ്റ്റ്  പഭാകക്കജനിടന്റെ  രണഭാലാം  ഘടത്തനിനസ്റ്റ്
അനുമതനി ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  കുടനഭാടസ്റ്റ് പഭാകക്കജനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  RKVY (Rashtriya Krishi Vikas
Yojana)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കുടനഭാടന  ജലഭാശയങ്ങളനില്  തനിങ്ങനിനനിറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നെ
കുളവഭാഴ നതീക്കലാം ടചേയ്യുന്നെതനിനുലാം മലനിനതീകേരണലാം നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി പദതനി
തയ്യേഭാറഭാക്കഭാനഭായനി ഒരു ടടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി  RKVY-യനിനകേതീഴനില് രൂപതീകേരനിചടകേഭാണസ്റ്റ്
3-7-2017-ടല  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)നമ്പര്  664/2017/കൃഷനി  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടനി  കേമ്മേനിറനിയുടട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ഉടന പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  (ഉത്തരവസ്റ്റ്
അനുബനമഭായനി വചനിരനിക്കുന.)*

(ഡനി) കുടനഭാടസ്റ്റ് പഭാകക്കജനിടന്റെ രണഭാലാം ഘടത്തനിനസ്റ്റ് അനുമതനി ലഭനിചനിടനില.

പചക്കറനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുള പദതനികേള

62 (3008)  ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന  എടനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
കൃഷനിവകുപസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  എത  ടണ്  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതസ്റ്റ്; 

(സനി)  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  എടനലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനി വരുന്നെതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് 2017-18-ല് കൃഷനി വകുപസ്റ്റ്
സമഗ്ര പചക്കറനി വനികേസന പദതനിയനില് 85 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഇതുപ്രകേഭാരലാം തഭാടഴപറയുന്നെ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്:

1. വതീട്ടുവളപനിടല പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനലാം

2. മട്ടുപഭാവസ്റ്റ് കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനലാം

3. സഭാപനങ്ങളവഴനി പചക്കറനി കൃഷനി

4. പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭായനി  പരനിശതീലനലാം,  കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  പ്രചേരണലാം
തുടങ്ങനിയവ

5. ജനിലഭാ കസര് വനികേസനലാം

6. സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായവുലാം കേരഭാര് നനിയമനവുലാം

7. കഗ്രഡഡസ്റ്റ് കസറുകേളുടട വനികേസനലാം

8. നഴറനികേള സഭാപനിക്കല്

9. സൂക ജലകസചേനവുലാം ജലകസചേനലാം വഴനിയുള വളപ്രകയഭാഗവുലാം

10. പചക്കറനി സലാംഭരണത്തനിനുള ശതീതതീകേരണ അറകേളുടട കപ്രഭാതഭാഹനലാം

11. പചക്കറനി കൃഷനിക്കുകവണനി 'മനിനനി-കപഭാളതീഹഇൗസുകേളുടട' കപ്രഭാതഭാഹനലാം

12. 'ടവജനിറബനിള ടപ്രഭാഡഡ്യൂസര് കേമ്പനനികേള' സഭാപനിക്കല്

13. കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് 'ബകയഭാ-കേണ്കടഭാള ഏജന്റെസ്റ്റ്'  നനിര്മ്മേഭാണലാം

14. മണനിടന  ഫലപുഷ്ടനിടപടുത്തുന്നെ  കുമ്മേഭായലാം,  കഡഭാകളഭാഡമറസ്റ്റ്,  സൂക
മൂലകേങ്ങള എന്നെനിവയുടട വനിതരണലാം

15. കസറുകേള  മുകഖന  ടചേറുകേനിട  മൂലലവര്ദനിത  യൂണനിറ്റുകേളുടട
കപ്രഭാതഭാഹനലാം

16. 'കസഫസ്റ്റ്-ടു-ഈറസ്റ്റ്-ബഭാനഡനിലാംഗസ്റ്റ് ' പദതനിവഴനി സഹഭായലാം

17. അവഭാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണലാം

18. കബഭാക്കസ്റ്റ്  ടലവല്  ടഫഡകററഡസ്റ്റ്  ഓര്ഗഡനകസഷനുകേളുടട
രൂപതീകേരണലാം

19. മഴമറ നനിര്മ്മേഭാണലാം

20. പദതനിയുടട ബഭാഹല നനിരതീക്ഷണലാം
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21. ഡനിജനിറല് കഡഭാകേബടമകന്റെഷന

22. കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  'എ'  കഗ്രഡസ്റ്റ്  കസറുകേളക്കുള
അധനികേ  സഹഭായലാം

23. വനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.ടകേ. വഴനിയുള പചക്കറനി വനികേസന പദതനികേളക്കഭായനി
ധനസഹഭായലാം നല്കുന.

(ബനി) 2017-18-ല് പചക്കറനി വനികേസന പദതനി ഘടകേങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നെതു
വഴനി  36850  ടഹകര്  സലത്തുനനിനലാം  498855  ടമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്  പചക്കറനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇതനിനുപുറടമ നനിലവനിലുള കൃഷനിയുലാം
കൂടനി കചേര്ത്തസ്റ്റ് 72,000 ടഹകറനില്നനിനലാം 10.8 ലക്ഷലാം ടണ് പചക്കറനി ഉല്പഭാദനമഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പ്രധഭാനമഭായുലാം  പചക്കറനി  വനിത്തുപഭായറ്റുകേള,
പചക്കറനി ഡതകേള എന്നെനിവ സഇൗജനലമഭായുലാം കഗ്രഭാബഭാഗുകേള സഇൗജനല നനിരക്കനിലുലാം
ലഭലമഭാക്കുന.  ഇതനിനുപുറടമ ആവശലമഭായ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം സഭാകങ്കതനികേ
സഹഭായവുലാം ലഭലമഭാക്കുന.

വതീട്ടുവളപനില് കൃഷനി ടചേയ്യേഭാനഭായനി സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേള, കേര്ഷകേര് എന്നെനിവര്
മുകഖന വനിവനിധ ഇനങ്ങള അടങ്ങനിയ  40  ലക്ഷലാം പചക്കറനി വനിത്തുകേള നല്കുന.
കൂടഭാടത  45.45  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  ഡതകേളുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന.
ഇതനിനഭായനി 500 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

മട്ടുപഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  പചക്കറനി  ഡതകേള
നട്ടുപനിടനിപനിച  37000  കഗ്രഭാബഭാഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള വനിതരണലാം ടചേയ്യുലാം.   കൂടഭാടത മുന
വര്ഷങ്ങളനില്  നല്കേനിയ  75000  കഗ്രഭാബഭാഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളനില്  വതീണലാം  കൃഷനി
ടചേയ്യേഭാനഭായനി വനിത്തസ്റ്റ്,  ഡതകേള,  മറസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദന ഉപഭാധനികേള എന്നെനിവയുലാം നല്കുന.
മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനഭായനി  2000  ടചേറുകേനിട  മണനിര  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  2250  എണലാം  ടചേറുകേനിട  തുളനിനന/
തനിരനിനന  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.   കൂടഭാടത
ടറസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  അകസഭാസനികയഷനുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  50  ഹരനിത  ഗ്രൂപ്പുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  ഇതനികലയഭായനി ടമഭാത്തലാം  850 ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന. 

പത മഭാധലമങ്ങള,  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ് മതീഡനിയ,  കപഭാസറുകേള,  ലതീഫസ്റ്റ് ടലറ്റുകേള,
ആകേഭാശവഭാണനി,  എഫസ്റ്റ്.എലാം.  ചേഭാനലുകേള,  വതീഡനികയഭാ  കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേള എന്നെനിവവഴനി
പദതനിക്കുകവണ പ്രചേരണലാം, പരനിശതീലനലാം, കബഭാധവല്ക്കരണലാം എന്നെനിവ നല്കുന.
ഇതനികലയഭായനി 50 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.
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കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ 1000 കസറുകേളക്കസ്റ്റ് കസര് ഒന്നെനിനസ്റ്റ് 75,000
രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  പമ്പസ്റ്റ് ടസറസ്റ്റ്, സസല സലാംരക്ഷണ ഉപഭാധനികേള
എന്നെനിവ വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  തരനിശു നനില കൃഷനി ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ടഹകറനിനസ്റ്റ്  30,000  രൂപ നനിരക്കനില്  1000  ടഹകറനിനസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം നല്കുന.
സഭാകഗര്ഡസ്റ്റ് കസറുകേളക്കസ്റ്റ് ടഹകടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ് 15,000 രൂപ നനിരക്കനില് 1000 ടഹകര്
സലത്തസ്റ്റ് കൃഷനി ടചേയ്യുവഭാന ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  മതീഡനിയ,  എന.ജനി.ഒ.-കേള,
മറനിതര ഗ്രൂപ്പുകേള എന്നെനിവവഴനി  10  രൂപ വനില വരുന്നെ  17  ലക്ഷലാം വനിത്തസ്റ്റ് കേനിറ്റുകേള
വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന.   ഇതുകൂടഭാടത  നൂതന  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുലാം
ഹരനിത  ഫണസ്റ്റ്,  പരമ്പരഭാഗത  പചക്കറനി  ഇനങ്ങളുടട  വനിത്തുല്പഭാദനലാം,  വനിതരണലാം,
പ്രചേരണലാം എന്നെനിവയ്ക്കുലാം ഭഇൗമ സൂചേനികേ ഇനങ്ങളുടട പ്രചേരണത്തനികലയ്ക്കുമഭായനി പ്രകതലകേ
ധനസഹഭായലാം ഈ പദതനി ഘടകേത്തനിന കേതീഴനില് നല്കുന.  കൂടഭാടത ശതീമചക്ക,
മുരനിങ്ങ,  അഗത്തനി,  കേറനികവപനില  തുടങ്ങനിയവയുടട  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള
ഉല്പഭാദനത്തനിനുലാം  അകഗ്രഭാ  സര്വതീസസ്റ്റ്  ടസന്റെറുകേള  മുഖഭാനരലാം  നഴറനികേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  കമല്പറഞ്ഞ പദതനി ഘടകേങ്ങളക്കഭായനി
1848 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

കഗ്രഡഡസ്റ്റ് കസടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ്  6.3  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം  100  പുതനിയ  'എ'  കഗ്രഡസ്റ്റ്
കസറുകേളുടട രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  മുന വര്ഷങ്ങളനില്
കഗ്രഡസ്റ്റ്  ടചേയ്യേടപട  435  കസറുകേളക്കസ്റ്റ്  കസടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ്  1  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം
ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  ഇതനിനഭായനി 1065 ലക്ഷലാം രൂപ നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന.

ഗുണകമനയുള  പചക്കറനി  ഡതകേളുടട  ലഭലത  ഉറപഭാക്കുന്നെതനികലയഭായനി
കകേഭാര്പകറഷന/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/പഞ്ചേഭായത്തുകേള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  നഴറനികേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി  80  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പഴയ  കബഭാക്കുതല  നഴറനികേളുടട
ടമചടപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  നഴറനി  ഒന്നെനിനസ്റ്റ്  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  നനിരക്കനില്
50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പുതനിയ  കബഭാക്കുതല  നഴറനികേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി
നഴറനി  ഒന്നെനിനസ്റ്റ്  7  ലക്ഷലാം  രൂപ  നനിരക്കനില്  70  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന.

സൂക ജലകസചേന വളപ്രകയഭാഗ യൂണനിറസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  30,000  രൂപ വടര
ധനസഹഭായലാം നല്കുന. വതീടുകേളനില് തുളനിനന യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
75%  ധനസഹഭായലാം  (പരമഭാവധനി  7,500  രൂപ  വടര)  നല്കുന.  പദതനി
ഘടകേത്തനിനഭായനി  400  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  1334  ശതീതതീകേരണ
അറകേളക്കഭായനി 200 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.
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മണനിടന ഫലപുഷ്ടനിടപടുത്തുന്നെ കുമ്മേഭായലാം,  കഡഭാകളഭാഡമറസ്റ്റ്,  സൂക മൂലകേങ്ങള
എന്നെനിവയുടട  വനിതരണത്തനിനഭായനി  75%  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നെതനികലയഭായനി 270 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

കസറുകേള മുകഖന ടചേറുകേനിട മൂലലവര്ദനിത യൂണനിറ്റുകേളുടട കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി
75%  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  (പരമഭാവധനി  1,50,000  രൂപ  വടര)  കേഭാര്ഷനികേ
വനിജഭാന കകേന്ദ്രലാം, കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല എന്നെനിവയുടട സഹകേരണകത്തഭാടട
ഇത്തരലാം  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ടമഭാത്തലാം  75  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

ടമചടപട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്നെ 13 കബഭാക്കസ്റ്റ് ടലവല് സമനിതനികേളക്കസ്റ്റ് 10
ലക്ഷലാം  രൂപ  നനിരക്കനില്  130  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പുതനിയ  10  കബഭാക്കസ്റ്റ്  ടലവല്
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി  10  ലക്ഷലാം രൂപ നനിരക്കനില്  100  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന.  കബഭാക്കസ്റ്റ്  ടലവല്  സമനിതനികേളുടട  ടമചടപട
പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നെതനികലയഭായനി ടമഭാത്തലാം 25 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
മുനവര്ഷങ്ങളനിടല കബഭാക്കസ്റ്റ് ടലവല് സമനിതനികേളക്കസ്റ്റ് 'റനികവഭാളവനിലാംഗസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ' ആയനി
45  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന.  1400  എണലാം  മഴമറകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ഒരു മഴമറയസ്റ്റ്  50,000  രൂപ നനിരക്കനില്  700  ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  'എ'  കഗ്രഡസ്റ്റ് കസറുകേളക്കസ്റ്റ്  5  ലക്ഷലാം രൂപ
നനിരക്കനില് അധനികേ ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  ഇതനികലയഭായനി  100  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാംമൂലലാം ഉണഭായ കൃഷനിനഭാശലാം 

63 (3009) ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാംമൂലലാം  എത  കേര്ഷകേരുടട
എത ടഹകര് ഭൂമനിയനിടല കൃഷനി നശനിച എനലാം അതുമൂലലാം എത കകേഭാടനി രൂപയുടട
നഷ്ടമുണഭായനി എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) വരളചയുലാം കൃഷനിനഭാശവുലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന കകേന്ദ്രസലാംഘലാം എത്തനിയതസ്റ്റ്
എന്നെഭാടണനലാം  അവരുടട  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  ലഭനിച  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
എതടയനലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആവശലടപട  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  എതടയനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(സനി)  കൃഷനി  നശനിച  കേര്ഷകേടര  സഹഭായനിക്കഭാനുലാം  ദുരനിതഭാശന്വേഭാസലാം
നല്കുവഭാനുലാം വനിള നഭാശത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹമഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുവഭാനുമഭായനി ഈ
സര്ക്കഭാര്  എന്തു  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിച;  എതകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  എന്തു  തുകേ
നഭാളനിതുവടര നല്കേനി; ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  പഭാലക്കഭാട്ടുനനിന്നെസ്റ്റ്  കൃഷനി  നശനിച  കേര്ഷകേരനില്  എത കപര്  സഹഭായലാം
അഭലര്തനിചസ്റ്റ് അകപക്ഷ നല്കേനി; എത കപര്ക്കസ്റ്റ് സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കനി; 

(ഇ)  വനിള  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനമഭായനി  എത
കേര്ഷകേടര  നഭാളനിതുവടര  ഉളടപടുത്തനി  എനലാം  ഇനനിയുലാം  ഉളടപടുത്തഭാനുള
കേര്ഷകേര് എത എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷമുണഭായ  മഴക്കുറവുലാം  വരളചയുലാംമൂലലാം  45399  ടഹകര്
സലത്തസ്റ്റ്  875  കകേഭാടനി രൂപയുടട നഷ്ടലാം ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  179142  കേര്ഷകേടര
ബഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഴമൂലലാം 26455 കേര്ഷകേരുടട 7801.92 ടഹകര് കൃഷനി നശനിചതഭായനി
കരഖടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതുമൂലലാം 95,36,64,964 രൂപയുടട നഷ്ടലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതുസലാംബനനിച വനിശദ വനിവരലാം അനുബനലാം (A) ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. *

(ബനി)  വരളചയുലാം  കൃഷനിനഭാശവുലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  കകേന്ദ്രസലാംഘലാം  2017
ഏപ്രനില്  19  മുതല്  21  വടരയഭാണസ്റ്റ് കൃഷനിനഭാശലാം കനരനിട സലങ്ങള സന്ദര്ശനിചതസ്റ്റ്.
992.5  കകേഭാടനി  രൂപ സലാംസഭാനലാം കകേന്ദ്രകത്തഭാടസ്റ്റ്  ആവശലടപട്ടുടവങ്കനിലുലാം  ഇതുവടര
ധനസഹഭായടമഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേടര
സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനഭായനി പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുളള ദുരനിതഭാശന്വേഭാസലാം ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള
അകപക്ഷ  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  കൃഷനി  ഭവന  മുകഖന  കശഖരനിചസ്റ്റ്  ഫതീല്ഡുതല
അകനന്വേഷണലാം നടത്തനി നഷ്ടത്തനിടന്റെ കതഭാതസ്റ്റ്  കേണക്കഭാക്കുകേയുലാം ഫണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കനി
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നെതനിനുള  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചവരനികേയുലാം  ടചേയ്യുന.
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം  ടചേയ്തതനിടന്റെ  ജനില  തനിരനിചള  വനിവരലാം
അനുബനലാം (B) ആയനി കചേര്ക്കുന.* 

(ഡനി)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം
മൂലമുണഭായ കൃഷനിനഭാശത്തനില് 7545 കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി 12.51 കകേഭാടനി രൂപ വനിതരണലാം
ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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സലാംഭവനിചവര്ക്കുളള  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  1848  കേര്ഷകേര്  അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഫണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കനി  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(ഇ)  വനിള ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പദതനിയനില് നഭാളനിതുവടര (ജൂലഭായസ്റ്റ്  2017) 37602
കേര്ഷകേടര  ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മുഴുവന  കേര്ഷകേടരയുലാം  ഈ  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്
പദതനിയുടട പരനിധനിയനില് ഉളടപടുത്തഭാനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ് സഭാള

64 (3010)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മങ്കട മണ്ഡലത്തനിടല പടപറമ്പസ്റ്റ് ആസഭാനമഭാക്കനി കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിടന്റെ
ഒരു  സഭാള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  നനികവദനത്തനികനൽ
എടനങ്കനിലുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലത്തസ്റ്റ് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിടന്റെ സഭാള തുടങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിടല  വണ്ടൂരനില്  ജനിലഭാ  സലാംഭരണ  വനിതരണ
കകേന്ദ്രലാം  പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മങ്കട  മണ്ഡലത്തനിടല  പടപറമ്പനില്
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിടന്റെ  സഭാള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം
ലഭനിക്കുന്നെ മുറയസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

പചക്കറനി ഉല്പഭാദന രലാംഗടത്ത വളര്ച

65 (3011)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദന  രലാംഗത്തസ്റ്റ്
എതമഭാതലാം വളര്ച ഡകേവരനിക്കഭാന കേഴനിഞ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  വരുന്നെ  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  ലഭലമഭാക്കഭാന
എടനഭാടക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  പചക്കറനികേള  കകേടുകൂടഭാടത
സലാംഭരനിക്കഭാന എടനഭാടക്ക സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലുളളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17-ല് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 52830 ടഹകര് സലത്തസ്റ്റ് പചക്കറനി കൃഷനി
ടചേയ്യുകേയുലാം  ഇതനില്നനിനലാം  ഏകേകദശലാം  7.25  ലക്ഷലാം  ടമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്  പചക്കറനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മുനവര്ഷമഭായ  2015-16-ല്  46578  ടഹകര്
സലത്തസ്റ്റ് പചക്കറനി കൃഷനി ടചേയ്യുകേയുലാം ഇതനില്നനിനലാം  6.28  ലക്ഷലാം ടമടനികേസ്റ്റ് ടണ്
പചക്കറനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  തഭാരതമലലാം ടചേയ്യുകമ്പഭാള  2016-17-ല്
മു നവര്ഷടത്ത അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് 6252 ടഹകര് സലത്തസ്റ്റ് നനിനലാം 97000 ടമടനികേസ്റ്റ് ടണ്
പചക്കറനി അധനികേമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  വനിഷരഹനിതമഭായ  പചക്കറനി  വതീട്ടുവളപനില്  നനിനതടന്നെ
ലഭലമഭാക്കഭാന  ഉകദശനിചസ്റ്റ്  'ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  മുറലാം  പചക്കറനി'  എന്നെ  പദതനി  കൃഷനി
വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന.   ഇതനിനഭായനി  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  പചക്കറനി  വനികേസന
പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തനി  വതീട്ടുവളപനിടല  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭായനി  വനിത്തുകേള,
ഡതകേള,  ഡതകേള  നട്ടുപനിടനിപനിച  കഗ്രഭാബഭാഗുകേള  എന്നെനിവ  നല്കുന.
വതീട്ടുവളപനില്  കൃഷനി  ടചേയ്യേഭാനഭായനി  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേള  മുകഖനയുലാം  കേര്ഷകേര്
മുകഖനയുലാം  അഞ്ചേനിനലാം  പചക്കറനി  വനിത്തുകേള  അടങ്ങനിയ  40  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി
വനിത്തുപഭായറ്റുകേള,  45.45  ലക്ഷലാം  പചക്കറനി  ഡതകേള  എന്നെനിവയുടട  വനിതരണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച  കേഴനിഞ.  വനിത്തുപഭായറ്റുകേള  വനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.ടകേ.-യഭാണസ്റ്റ്
നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.  വനിവനിധ മഭാധലമങ്ങള മുകഖനയുലാം സന്നെദ സലാംഘടനകേള മുകഖനയുലാം 17
ലക്ഷലാം പചക്കറനി വനിത്തുപഭായറ്റുകേളുടട വനിതരണലാം നടനവരുന.  പചക്കറനി ഡതകേള
നട്ടുപനിടനിപനിച  37000  കഗ്രഭാബഭാഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളുടട  വനിതരണലാം  പുകരഭാഗമനിചവരുന.
കൂടഭാടത മുന വര്ഷങ്ങളനില് നല്കേനിയ  75000  കഗ്രഭാബഭാഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളനില് വതീണലാം
കൃഷനിടചേയ്യേഭാനഭായനി  വനിത്തസ്റ്റ്,  ഡതകേള,  മറസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദന  ഉപഭാധനികേള  എന്നെനിവയുലാം
നല്കുന.

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതുവഴനി  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം
സന്വേനമഭായനി  കൃഷനി  ടചേയ്ടതടുത്ത  പചക്കറനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുലാം.
വനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.ടകേ.,  തനിതല  പഞ്ചേഭായത്തുകേള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മ്മേകസന,  അകഗ്രഭാസര്വതീസസ്റ്റ്  ടസന്റെര്,  സന്നെദ  സലാംഘടനകേള,  മഭാധലമങ്ങള,
കുടുലാംബശതീ  തുടങ്ങനിയവരുടട  സലാംയുക്ത  സഹകേരണകത്തഭാടടയഭാണസ്റ്റ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേവഴനി  ഏകേകദശലാം  25000  ടഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്
പചക്കറനി  കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ഏകേകദശലാം  1  ലക്ഷലാം  ടകണഭാളലാം  പചക്കറനി
അധനികേമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടുന. 
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(സനി) സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന, കകേരള മുഖഭാനരലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെ
മനിഷന കഫഭാര് ഇന്റെകഗ്രറഡസ്റ്റ് ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കഹഭാര്ടനിക്കളചര് പദതനിയനില്
പചക്കറനി  കകേടുകൂടഭാടത  സൂക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഫലപ്രദമഭായ  സലാംഭരണ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി  സലാംകയഭാജനിത  വനിളടവടുപനനര  പരനിപഭാലനലാം  എന്നെ
ഘടകേലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  100  പഭായസ്റ്റ്
ഹഇൗസുകേളുലാം  7  വതീതലാം സലാംകയഭാജനിത പഭായസ്റ്റ്  ഹഇൗസുകേളുലാം പ്രതീ-കൂളനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം
ശതീതതീകേരണ  മുറനികേളുലാം  6  ടമഭാഡബല്  ശതീതതീകേരണ  ശഭാലകേളുലാം  സഭാപനിക്കുവഭാന
ലക്ഷലമനിടുന.

കൂടഭാടത  250  ടമടനികേസ്റ്റ്  ടണനിനസ്റ്റ്  മുകേളനില്  സലാംഭരണ  കശഷനിയുള  ഡടപസ്റ്റ്-1
ശതീതതീകേരണ  യൂണനിറസ്റ്റ്  (പരമഭാവധനി  5000  ടമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്)സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഒരു
ടമടനികേസ്റ്റ്  ടണനിനസ്റ്റ്  8,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  സമതല  പ്രകദശങ്ങളനില്  70  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങളനില് 100 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം 250 ടമടനികേസ്റ്റ് ടണനിനസ്റ്റ് തഭാടഴ
സലാംഭരണ  കശഷനിയുള  ഡടപസ്റ്റ്  -2  ശതീതതീകേരണ  യൂണനിറ്റുകേള  (പരമഭാവധനി  5000
ടമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്)സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഒരു ടമടനികേസ്റ്റ്  ടണനിനസ്റ്റ്  10,000  രൂപ നനിരക്കനില്
സമതല പ്രകദശങ്ങളനില് 175 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങളനില് 250 ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം ധനസഹഭായമഭായനി 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

റനിഫര്  വഭാനുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സമതല  പ്രകദശങ്ങളനില്
യൂണനിടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ്  9.1  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങളനില്  13  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
ഡറപനനിലാംഗസ്റ്റ് ടചേമ്പറനിനസ്റ്റ് സമതല പ്രകദശങ്ങളനില് യൂണനിടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ് 35,000 രൂപയുലാം
മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനില്  50,000  രൂപയുലാം  ഡപ്രമറനി/ടമഭാഡബല്/മനിനനിമല്
കപ്രഭാസസ്സെനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് സമതല പ്രകദശങ്ങളനില് യൂണനിടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ്  10  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങളനില് 13.75 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം പൂസഭാ സതീകറഭാ എനര്ജനി
കൂള കചേമ്പര് യൂണനിടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ്  2,000  രൂപയുലാം പുതനിയ പ്രനിസര്കവഷന യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  യൂണനിടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  നനിലവനിലുള
പ്രനിസര്കവഷന യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് യൂണനിടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ്  50,000 രൂപയുലാം ടചേലവസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ
ഉളനി സലാംഭരണ യൂണനിറനിനസ്റ്റ്  87,500  രൂപയുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  6  റനിഫര്  വഭാനുകേള,  75  ഡറപനനിലാംഗസ്റ്റ്  കചേമ്പറുകേള,
10 ഡപ്രമറനി/ടമഭാഡബല്/മനിനനിമല് കപ്രഭാസസ്സെനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള, 100 പൂസഭാ സതീകറഭാ
എനര്ജനി കൂള കചേമ്പറുകേള, 75  പ്രനിസര്കവഷന യൂണനിറ്റുകേള, 25  ഉളനി സലാംഭരണ
യൂണനിറ്റുകേള എന്നെനിവ സഭാപനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.

പചക്കറനി  വനികേസന പദതനി  2017-18-നകേതീഴനില്  പചക്കറനികേള,  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള
എന്നെനിവ  കൂടുതല്  ദനിവസലാം  കകേടുകൂടഭാടത  സൂക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഡവദബതനി
ആവശലമനിലഭാത്ത  1334  ടചേലവുകുറഞ്ഞ  ശതീതതീകേരണ  അറകേള  (Zero  Energy
Cool  Chamber)  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  യൂണനിടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ്  15,000  രൂപ  നനിരക്കനില്
200 ലക്ഷലാം രൂപ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന.
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കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപസ്റ്റ്,  ആര്.ടകേ.വനി.ഡവ.  2017-18
പദതനിയുടട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാടട  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സഞ്ചേരനിക്കുന്നെ
ശതീതതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുത്തുന.  ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  സലാംവനിധഭാനകത്തഭാടു
കൂടനിയ  ശതീതതീകേരനിച  8  ടക്കസ്തുകേളക്കുലാം  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളക്കുലാം
ടചേലവുകേളക്കുമഭായനി  92.10  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാടത  ഇടുക്കനി
ജനിലയനിടല കേഭാനല്ലൂര്, വടവട, മൂന്നെഭാര് കമഖലകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ് കകേഭാളഡസ്റ്റ് ടചേയനിന
യൂണനിറസ്റ്റ് (കകേഭാളഡസ്റ്റ് കസഭാകറജസ്റ്റ്, ശതീതതീകേരനിച വഭാഹനങ്ങള, പ്രതീ-കൂളനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള
ഉളടപടട) സഭാപനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി 331 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനിടല കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുടട ഒഴനിവുകേള 

66 (3012) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

പടഭാമ്പനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുടട  എത
ഒഴനിവുകേളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലുളതസ്റ്റ്; ഒഴനിവുകേള എവനിടടടയലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പടഭാമ്പനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ടകേഭാപലാം,  മുതുതല,  തനിരുകവഗപ്പുറ,  വലപ്പുഴ
എന്നെതീ കൃഷനി ഭവനുകേളനിലഭായനി നഭാലസ്റ്റ് ഒഴനിവുകേളുണസ്റ്റ്.

ടനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി ലഭനിക്കുന്നെ കകേന്ദ്രഫണസ്റ്റ് 

67 (3013) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം  വര്ഷങ്ങളഭായനി
ലഭനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ  ഫണസ്റ്റ്  ഇപ്രഭാവശലലാം  നനികഷധനിക്കടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
എന്തുടകേഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫണസ്റ്റ്  നനികഷധനിക്കടപടതസ്റ്റ്  ടനല്കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നെ
സബ്സനിഡനിടയ ബഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഫണസ്റ്റ്  നനികഷധനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ
അനഭാസയഭാടണന്നെ  വഭാര്ത്തകേള  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില്
ഇക്കഭാരലത്തനില് എനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചടവന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 2007-08 മുതല് ആര്.ടകേ.വനി.ഡവ. പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനി
കപ്രഭാജക്റ്റടനിസഭാനത്തനില്  ടനല്കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ
പഞ്ചേവതര  കേഭാലയളവനിലുലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ആര്.ടകേ.വനി.ഡവ.-യുടട
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ് മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പതനിടനഭാന്നെഭാലാം പഞ്ചേവതര കേഭാലയളവനില്
ജനിലകേളനില്  നനിനള  കപ്രഭാജകടനിസഭാനത്തനില്  ടനല്കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
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അനുവദനിചനിരുന.  പനണഭാലാം  പഞ്ചേവതര  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്
മുഴുവനഭായനി  പദതനി  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനിരുന നനിര്കദശലാം.   എന്നെഭാല്
പതനിമൂന്നെഭാലാം  പഞ്ചേവതര  കേഭാലലാം  തുടങ്ങനിയകപഭാള  ആര്.ടകേ.വനി.ഡവ.-യനില്
അടനിസഭാന  വനികേസനത്തനിനുള  കപ്രഭാജക്ടുകേള  നടപനിലഭാക്കണടമനലാം  അവ
ജനികയഭാടഭാഗസ്റ്റ്  ടചേയ്യേണടമനമഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
ടനല്കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്  വനിളയുല്പഭാദന  ടസകറനില്
ഉളടപടുകേയഭാകേയഭാല്  കകേരളലാം  81  കകേഭാടനിയുടട  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  ടനല്കൃഷനിക്കഭായനി
സമര്പനിചടവങ്കനിലുലാം  2017-18-ടല  ആദലടത്ത  കസറസ്റ്റ്  ടലവല്  സഭാങ്ഷനനിലാംഗസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനി  (ചേതീഫസ്റ്റ്  ടസക്രടറനി  അദലക്ഷനുലാം  കകേന്ദ്ര  കൃഷനി  വകുപനിടല  കേമ്മേതീഷണര്
അലാംഗവുമഭായ കേമ്മേനിറനി)  അലാംഗതീകേരനിചനിരുന്നെനില.  തനിതല പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് പദതനിയനില്
ടനല്കൃഷനിക്കുള  സബ്സനിഡനിയുലാംകൂടനി  ഉളടപടുത്തുന്നെപക്ഷലാം  ടനല്കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം നല്കേഭാന കേഴനിയുലാം.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് ടനി  വഭാര്ത്ത അടനിസഭാനരഹനിതമഭാണസ്റ്റ്.   പതനിമൂന്നെഭാലാം
പഞ്ചേവതര  പദതനിയനികലയസ്റ്റ്  ആര്.ടകേ.വനി.ഡവ.-യുടട  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് മഭാറലാംവരുത്തനിയതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ് യഥഭാസമയലാം കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് സമര്പനിച
കപ്രഭാജകനിനസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാടത കപഭായതസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് തലത്തനില്
ടനല്കൃഷനിക്കഭായനി  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന  ജനിലകേളക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വനിഷരഹനിതമഭായ പഴലാം-പചക്കറനി
68 (3014) ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  പുറത്തുനനിനലാം  എത്തുന്നെ  പചക്കറനി,  പഴലാം  എന്നെനിവ
വനിഷരഹനിതമഭാണസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അതനിര്ത്തനി ടചേക്കസ്റ്റ്
കപഭാസ്റ്റുകേളനില് എടനഭാടക്ക സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്; 

(ബനി)  ഇതു  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ഇതനികനഭാടകേലാം  കകേസുകേള  എടനങ്കനിലുലാം  രജനിസര്
ടചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) പചക്കറനി വനിപണനകകേന്ദ്രങ്ങളനില് വനില്പനയസ്റ്റ് വചനിരനിക്കുന്നെ പചക്കറനികേളനിലുലാം
പഴങ്ങളനിലുലാം വനിഷഭാലാംശലാം ഉകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കഭാന എടനങ്കനിലുലാം സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇടലങ്കനില്  ഇതനിനഭായനി  എടനങ്കനിലുലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുത്തഭാന
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനടമത്തുന്നെ പചക്കറനികേളനിടല വനിഷഭാലാംശലാം
കേടണത്തഭാനുള  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  നനിലവനിലനില.
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  വരുന്നെതുളടപടട  പചക്കറനികേളനിടല  സഭാമ്പനിളുകേള
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  കശഖരനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്  വനികധയമഭാക്കഭാറുണസ്റ്റ്.
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പചക്കറനികേളുടട  സഭാമ്പനിളുകേള ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  വചസ്റ്റ്  കശഖരനിചസ്റ്റ്  ഉടനതടന്നെ
കേതീടനഭാശനിനനിയുടട സഭാന്നെനിദലലാം ഉളടപടട പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നെ രതീതനിയനിലുള
ഉപകേരണങ്ങള  നനിലവനില്  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  അത്തരത്തനിലുള  പരനികശഭാധനഭാ
സലാംവനിധഭാനലാം ടചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് ഏര്ടപടുത്തഭാന നനിലവനില് നനിര്വഭാഹമനില.

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്നനിനലാം  വന്നെ  തക്കഭാളനി,  കേറനികവപനില
എന്നെനിവയനിലുലാം ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനനപുരലാം,  തൃശ്ശൂര് എന്നെതീ ജനിലകേളനില്
നനിനലാം വന്നെ കേറനികവപനിലയനിലുലാം  കേതീടനഭാശനിനനിയുടട അലാംശലാം കേടണത്തനിയതനിനഭാല്
കകേസുകേള രജനിസര് ടചേയ്യേഭാനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  മറസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില്
പരനികശഭാധനയനില് കേതീടനഭാശനിനനിയുടട അലാംശലാം കേടണത്തനിയനിടനില.

(സനി  &  ഡനി)  വനിപണനകകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനലാം  കശഖരനിക്കുന്നെ  സഭാമ്പനിളുകേള
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനിടല  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള
ലഭാബുകേളനിലുലാം  ടവളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനിടല  കേതീടനഭാശനിനനി  അവശനിഷ്ട
വനിഷഭാലാംശ പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബനിലുലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ഫലലാം പ്രസനിദടപടുത്തഭാറുണസ്റ്റ്.

ടനലനിടന്റെ സലാംഭരണ വനില 
69  (3015)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംഭരനിക്കുന്നെ ടനലനിനസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  എത ദനിവസത്തനിനുളനില്  വനില
നല്കുടമന്നെഭാണസ്റ്റ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  ഇത്തരത്തനില്  സലാംഭരനിച
ടനലനിനസ്റ്റ് യഥഭാസമയലാം വനില നല്കേഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  സലാംഭരനിച ടനലനിനസ്റ്റ് ആടകേ എത രൂപയഭാണസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേഭാന
കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് ആടകേ എത രൂപയഭാണസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കേഭാന ബഭാക്കനിയുളതസ്റ്റ്; 

(സനി)  ടനലനിടന്റെ സലാംഭരണ വനില ഉയര്ത്തുന്നെതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എടനങ്കനിലുലാം
നനിര്കദശലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങ്കനില്  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്നെ  പ്രതനിസനനി
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സലാംഭരണ വനില ഉയര്ത്തുന്നെ കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാടയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  13-7-2017-ടല  സ.ഉ.(ഡകേ.)നമ്പര്  16/2017/ഭ.ടപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ടനലസ്റ്റ് ല സലാംഭരനിചതനിടന്റെ രസതീതസ്റ്റ് ബഭാങ്കുകേളനില് ഹഭാജരഭാക്കുന്നെ മുറയസ്റ്റ് ടനലനിടന്റെ വനില
കേര്ഷകേരുടട  അക്കഇൗണകേളനില്  ലഭലമഭാകുന്നെതനിനഭായനി  സഡപകകേഭായുലാം  ബഭാങ്കുകേളുലാം
തമ്മേനില് കേരഭാറനില് ഏര്ടപടുന്നെതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ
സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് സലാംഭരണവനില അപകപഭാള ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ വനിഹനിതമഭായ മനിനനിമലാം തഭാങ്ങുവനിലയുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
വനിഹനിതമഭായ സലാംസഭാന കപ്രഭാതഭാഹന കബഭാണസുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെ മുറയസ്റ്റ് ടനലനിടന്റെ
വനില കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഇ-കപയ്ടമന്റെസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂടട നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  ടനലസ്റ്റ് ല  സലാംഭരനിച  വകേയനില്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  14.83  കകേഭാടനി  രൂപ
നല്കുവഭാനുണസ്റ്റ്.   ഇതനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിടല  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  1.61  കകേഭാടനി  രൂപ
നല്കുവഭാന  ബഭാക്കനിയുണസ്റ്റ്.  ബഭാങ്കുമഭായനി  എഗ്രനിടമന്റെസ്റ്റ്  വയ്ക്കുന്നെതനിനുണഭായ
കേഭാലതഭാമസമഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനുകേഭാരണലാം. അടനിയനരമഭായനി മുഴുവന കുടനിശനികേയുലാം നല്കേനി
തതീര്ക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്നെ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ടനലനിടന്റെ  തഭാങ്ങുവനില  ഇകപഭാള  22.50  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  നല്കേനിവന്നെനിരുന്നെതസ്റ്റ്
(കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് 14.70 + സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് 7.80 രൂപ). 2017-18 സതീസണനില്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ടനലസ്റ്റ് ല  കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനസ്റ്റ്  14.70  രൂപയനില്നനിനലാം  15.50  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിചതനിടന  തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  2017-18  സതീസണനില്  ടനലനിനസ്റ്റ്  തഭാങ്ങുവനില
23.30 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേര്ഷകേരുടട ടപനഷന കുടനിശനികേ തതീര്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

70 (3016) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന : 
ശതീ  .   പനി  .   ടജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് : 
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത  കേര്ഷകേരുടട  ടപനഷന  കുടനിശനികേ  തതീര്ക്കുന്നെതു
സലാംബനനിചസ്റ്റ് നഭാളനിതുവടര സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കേര്ഷകേ ടപനഷനുകേള കുടനിശനികേ  തതീര്ത്തസ്റ്റ്  എന്നെകത്തയസ്റ്റ്  വനിതരണലാം
ടചേയ്യേഭാനഭാവുടമനലാം എത മഭാസടത്ത ടപനഷന കുടനിശനികേ ടകേഭാടുത്തസ്റ്റ് തതീര്ക്കഭാനുടണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എതകപര്ക്കസ്റ്റ് ടപനഷന നല്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; ഇതനിനസ്റ്റ് എത കകേഭാടനി രൂപ കവണനിവരുടമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമല്ക്കുകമ്പഭാള  191.51  കകേഭാടനി രൂപ
ടപനഷന കുടനിശനികേ ഉണഭായനിരുന. 2016-17-ല്  151.42  കകേഭാടനിയുലാം  2017-18-ല്
നഭാളനിതുവടര 546.99 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കേര്ഷകേ ടപനഷന കുടനിശനികേ നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അതുപ്രകേഭാരലാം  2017  ആഗസസ്റ്റ്  വടരയുള മുഴുവന തുകേയുലാം ഈ
വരുന്നെ ഓണത്തനിനു മുമ്പസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി) 2017-18 വര്ഷലാം നനിലവനില് കേര്ഷകേ ടപനഷന പദതനിയനില് 301530
കപര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  ടപനഷന  നല്കേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.  പ്രതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപ  പ്രകേഭാരലാം
361.836 കകേഭാടനി രൂപ ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം ടപനഷന നല്കേഭാന കവണനിവരുലാം.

കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനില് ടനല്കൃഷനി വലഭാപനലാം

71(3017)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

ടനല്കൃഷനി  വലഭാപനത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  തരത്തനില്  എത
ടഹകര്  ടനല്കൃഷനി  കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനില്  വലഭാപനിപനിക്കഭാന  കേഴനിഞ;
പഞ്ചേഭായത്തടനിസഭാനത്തനില്  ഇതനിനഭായനി  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ടനല്കൃഷനി വലഭാപനത്തനിനഭായനി ആടകേ 16.67 ടഹകര് ടനല്കൃഷനി കേഭാടഭാക്കട
മണ്ഡലത്തനില്  വലഭാപനിപനിക്കഭാന  കേഴനിഞ.  പഞ്ചേഭായത്തടനിസഭാനത്തനിലുള
വനിവരങ്ങള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് ടനല്കൃഷനി 
(ടഹകര്)

കേരടനല്കൃഷനി
(ടഹകര്)

കേഭാടഭാക്കട 1.12 0.55

പളനിചല്

5 10

മലയനിനകേതീഴസ്റ്റ്

മഭാറനല്ലൂര്

വനിളപനില്

വനിളവൂര്ക്കല്

കേഭാടഭാക്കട  പഞ്ചേഭായത്തനില്  ടനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കഭാന  തുലഭാക്കര  ഏല,
ആമചല്  കമകലചേനിറതലക്കുളലാം,  കുടനിക്കഭാട്ടുകുളലാം  എന്നെതീ  സലങ്ങളനില്
ജലലഭലതയുണഭാക്കുവഭാനഭായനി പുതനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരളത്തനിടല ടനല്പഭാടങ്ങളുടട വനിസ്തൃതനി

72 (3018) ശതീ  .    പനി  .    ഉഡബദുള :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) 2016-ടല കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിടല ടനല്പഭാടങ്ങളുടട വനിസ്തൃതനി
എതടയന്നെസ്റ്റ് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ; 
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(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ 15 വര്ഷലാം ടകേഭാണസ്റ്റ് കകേരളത്തനിടല ടനല്കൃഷനി വനിസ്തൃതനിയനില്
വന്നെ കുറവസ്റ്റ് എത; 

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  15  വര്ഷത്തനിനനിടട  കകേരളത്തനിടല  നഭാണലവനിള  കൃഷനിയുടട
വനിസ്തൃതനിയനില് വന്നെ മഭാറത്തനിടന്റെ കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  കകേരളത്തനിടല  സന്വേകേഭാരല  വനികേസന  പദതനികേളക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്
കേഴനിഞ്ഞ 15 വര്ഷത്തനിനനിടട നനികേത്തനിയ കൃഷനിഭൂമനിയുടട കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇക്കകണഭാമനികസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് സഭാറനിസനികസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്
പ്രസനിദതീകേരനിച  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനില്  196870  ടഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്
ടനല്കൃഷനി  ടചേയ്തനിരുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഇക്കകണഭാമനികസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്
സഭാറനിസനികസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  കേണക്കസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.   എന്നെഭാല്  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ
കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം 204870 ടഹകര് സലത്തസ്റ്റ് ടനല്കൃഷനി ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2001-02  വര്ഷടത്ത  ടനല്കൃഷനി  വനിസ്തൃതനി  322368  ടഹകര്
ആയനിരുന.  2015-16  വര്ഷലാം  196870  ടഹകര്  ആയനി  കുറഞ.  ഓകരഭാ
വര്ഷടത്തയുലാം കേണക്കസ്റ്റ് ചുവടട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം ടഹകര്

1 2

2001-02 322368

2002-03 310521

2003-04 287340

2004-05 289974

2005-06 275742

2006-07 263529

2007-08 228938

2008-09 234265

2009-10 234013

2010-11 213187

2011-12 208160
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1 2

2012-13 197277

2013-14 199611

2014-15 198159

2015-16 196870

(സനി)  2001-02  വര്ഷടത്ത നഭാണലവനിളകേളുടട  വനിസ്തൃതനി  1913248  ടഹകര്
ആയനിരുന.  2015-16  വര്ഷലാം  1744270  ടഹകര്  ആയനി  കുറഞ.   ഓകരഭാ
വര്ഷടത്തയുലാം കേണക്കസ്റ്റ് ചുവടട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം ടഹകര്

1 2

2001-02 1913248

2002-03 1915513

2003-04 1932584

2004-05 1957546

2005-06 1976897

2006-07 1930990

2007-08 1841329

2008-09 1791579

2009-10 1802208

2010-11 1803668

2011-12 1782474

2012-13 1743486

2013-14 1759128
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1 2

2014-15 1744025

2015-16 1744270

(ഡനി) കൃഷനി വകുപനില് ലഭലമല.

വനിത്തുകേള, വളലാം, ഡജവ കേതീടനഭാശനിനനി എന്നെനിവയുടട വനിപണനലാം

73 (3019) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  ഗകവഷണലാം  നടത്തനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  വനിത്തുകേള,  വളലാം,  ഡജവ  കേതീടനഭാശനിനനി  എന്നെനിവയുടട
വനിപണനത്തനിനഭായനി  എടനഭാടക്ക  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  എവനിടടടയലഭാമഭാണസ്റ്റ്  വനിപണന
കകേന്ദ്രങ്ങളുളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; തനിരുവനനപുരലാം നഗരത്തനില് ഒരു വനിപണന
കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുകവണ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  കേതീഴനിലുള  എലഭാ
ഗകവഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  അവനിടട  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ വനിത്തുകേള,  വളലാം,  ഡജവ
കേതീടനഭാശനിനനി മുതലഭായവയുടട വനില്പന നടത്തുന്നെതനിനഭായനി വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിച വരുന.  കൂടഭാടത സര്വകേലഭാശഭാലയുടട എലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനലാം
ലഭലമഭാകുന്നെ  വനിപണന  വസ്തുക്കള  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  ആസഭാനത്തുള
അഗ്രനികേളചര്  ടടകകഭാളജനി  ഇനഫര്കമഷന  ടസന്റെര്  (ATIC)-ല്  ടകേഭാണവന്നെസ്റ്റ്
വനിതരണലാം  ടചേയ്യുനമുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  കൂടനിയ  ടനലനിനങ്ങള
സലാംസഭാന വനിത്തു വനികേസന അകതഭാറനിറനി വഴനിയുലാം വനിതരണലാം ടചേയവരുന.

(ബനി)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  തനിരുവനനപുരത്തുള
ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ  ഇനസ്ട്രേക്ഷണല്  ഫഭാലാം,  ടവളഭായണനി;  നഭാളനികകേര
ഗകവഷണ കകേന്ദ്രലാം,  ബഭാലരഭാമപുരലാം;  ഐ.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ആര്.എസസ്റ്റ്.,  കേരമന എന്നെതീ
ഇടങ്ങളനില്  വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിചവരുനണസ്റ്റ്.   ഉചേനിതമഭായ  സല
സഇൗകേരലങ്ങള ലഭനിക്കുന്നെ മുറയസ്റ്റ്  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനില് വനിപണന കകേന്ദ്രലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാടണന്നെസ്റ്റ് കകേരള കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേരടനല്കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്

74 (3020) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷത്തനില്  എത  തുകേ
ടചേലവഴനിച എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കേരടനല്കൃഷനി  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എടനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  സന്വേതീകേരനിചടതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ആയതുപ്രകേഭാരലാം  എത  ടഹകർ  ഭൂമനിയനിൽ  ടനല്ലുല്പഭാദനലാം
നടത്തുകേയുണഭായനി; ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിശദഭാലാംശലാം നൽകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ടനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2016-17 വര്ഷത്തനില്  സമഗ്ര
ടനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം 3695.657 ലക്ഷലാം രൂപ ടചേലവഴനിച.  ജനില
തനിരനിചള വനിവരലാം അനുബനലാം - I ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കേരടനല്കൃഷനി
ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ടഹകറനിനസ്റ്റ്  13,600  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നല്കേനിടക്കഭാണസ്റ്റ്  2560
ടഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്  കൃഷനി  ടചേയ്യേനിപനിക്കുകേയഭായനിരുന  ലക്ഷലലാം.  എന്നെഭാല്  ഈ
ഘടകേത്തനില്  2752.092  ടഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്  കേരടനലസ്റ്റ് ല  കൃഷനി  ടചേയ്തതനിനസ്റ്റ്
341.93907  ലക്ഷലാം  രൂപ  ടചേലവഴനിക്കുകേയുലാം  6880.23  ടമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്
ടനല്ലുല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടനല്ലുല്പഭാദനത്തനിടന്റെ  ജനില  തനിരനിചള
വനിവരങ്ങള അനുബനലാം  II ആയനി   കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  

2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കേരടനല്കൃഷനി കപ്രഭാല്സഭാഹനി
പനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  2500  ടഹകര് സലത്തസ്റ്റ്  (ടഹകറനിനസ്റ്റ്  13,600  രൂപ  സബ്സനിഡനി)
ആടകേ  348.16  ലക്ഷലാം രൂപ നല്കേനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  നടപ്പുവര്ഷലാം
നഭാളനിതുവടര 2478 ടഹകര് കേരടനല്കൃഷനി ടചേയകേഴനിഞ.

സലാംസഭാനടത്ത കൃഷനിഭൂമനിയുടട വനിനനികയഭാഗലാം

75 (3021) ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത  കൃഷനിഭൂമനി  എതടയനലാം  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
കേഭാലയളവനില്  ഇതനില്  എത  ശതമഭാനലാം  ഭൂമനി  കൃഷനിക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച;  എത
തരനിശു  കേനിടന;  എത  ഭൂമനി  മറഭാവശലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാഗനിചടവനലാം  ആയതു
സലാംബനനിച നനിലവനിടല അവസ എടനനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  2008-ടല  ടനല്വയല്  തണതീർത്തട  നനിയമലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ടചേയ്തസ്റ്റ്
ടനല്വയലുകേളുലാം  മറസ്റ്റ്  കൃഷനി  ഭൂമനികേളുലാം  തണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  നനികേത്തുകേയുലാം
മറഭാവശലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചതുമഭായനി  എത  കകേസ്സുകേൾ  കേടണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;
2008 മുതല് 2016 വടര വര്ഷലാം തനിരനിചള കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  കേടണത്തനിയ,  നനിയമവനിരുദമഭായനി  നനികേത്തനിയ  ഭൂമനി
പനിടനിടചടുത്തസ്റ്റ്  കൃഷനിഭൂമനിയഭാക്കഭാനഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  എടനങ്കനിലുലാം  നടപടനി
എടുത്തനിരുകന്നെഭാ;  എങ്കനില്  എന്തുടചേയടവനലാം  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  എനസ്റ്റ്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചവരുനടവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിവനിവര  വകുപസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിച
2015-16-ടല റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം ടമഭാത്തലാം കൃഷനി ടചേയ്തനിട്ടുള ഭൂമനിയുടട  വനിസ്തൃതനി
2627576.59 ടഹകര് ആണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലയളവനില് കൃഷനിക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗനിച  ഭൂമനിയുകടയുലാം  തരനിശസ്റ്റ്  കേനിടന്നെ  ഭൂമനിയുകടയുലാം  മറസ്റ്റ്  ആവശലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിനനികയഭാഗനിച  ഭൂമനിയുകടയുലാം  ശതമഭാന  കേണക്കസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.  നനിലവനില്
തരനിശനിടനിരനിക്കുന്നെ  കൃഷനിഭൂമനി  കൃഷനി  ഭവന  തലത്തനില്  കേടണത്തനി  കൃഷനികയഭാഗല
മഭാക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള  2016-17  വര്ഷലാം  മുതല്  കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്  സന്വേതീകേരനിച
വരുന. 2016-17  വര്ഷലാം  6000  ടഹകര് സലത്തസ്റ്റ് പുതനിയതഭായനി ടനല്കൃഷനിയുലാം
696.611 ടഹകറനില് തരനിശുനനില പചക്കറനി കൃഷനിയുലാം ടചേയ്യുകേയുണഭായനി.

(ബനി & സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ പചക്കറനികേള കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ് വഴനി
വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി 

76 (3022) ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  പചക്കറനികേള  മുഴുവനുലാം  കേര്ഷകേര്
വനില്ക്കുവഭാന  തയ്യേഭാറഭാകുന്നെപക്ഷലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുവഴനി  വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ പചക്കറനികേള കൃഷനിക്കഭാരനില്നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുകമ്പഭാള
തടന്നെ മുഴുവന വനിലയുലാം നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനടത്ത കേര്ഷകേര്, കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേള, വനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.ടകേ.,
കേഭാര്ഷനികേ  ടമഭാത്ത  വലഭാപഭാര  വനിപണനികേള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  പരമഭാവധനി
ഉല്പന്നെങ്ങള കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ് സലാംഭരനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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(ബനി) കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന്നെ പചക്കറനികേളക്കസ്റ്റ് യഥഭാസമയലാം വനില
നല്കുന്നെതനിലുണഭായ  വതീഴ്ചകേള  പരനിഹരനിചടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇകപഭാള
സലാംഭരണ വനില രണ ദനിവസത്തനിനുളനില് നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.

ഭക്ഷല സന്വേയലാംപരലഭാപ്തതയഭായുള പദതനികേള

77 (3023) ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഭക്ഷല സന്വേയലാംപരലഭാപ്തതയ്ക്കുലാം, കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗടത്ത ഉണര്വനിനുലാം ഉളടപടട
2006-2011-ടല  സര്ക്കഭാര്  ആരലാംഭനിചതുലാം  തുടര്നവന്നെനിരുന്നെതുമഭായ  ടനല്ക്കൃഷനി
വനികേസന  പദതനി,  നഭാളനികകേര  വനികേസന  പദതനി,  ഡഹടടകേസ്റ്റ്  കൃഷനി,  കുടനഭാടസ്റ്റ്/
ഇടുക്കനി  പഭാകക്കജുകേള,  വനിള  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്,  കൃഷനിക്കഭായനി  സഇൗജനല  ഡവദബതനി,
കേര്ഷകേ ടപനഷന പദതനി,  നനിറവസ്റ്റ്,  വയനഭാടസ്റ്റ് പഭാകക്കജസ്റ്റ്,  വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലന
പദതനി,  കൂടുതല്  കപടര  ടപനഷന  പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തല്  എന്നെതീ
പദതനികേളുടട കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിടനറ കേഭാലയളവനിടല അവസ എനഭായനിരുനടവനലാം
നനിലവനിടല  സര്ക്കഭാര്  ഇവയുടട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  വരുത്തനിയ  തനിരുത്തല്
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം പുകരഭാഗതനിയുലാം ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  2011-12 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
വടര  സലാംസഭാനത്തനിനഭാവശലമഭായ  പചക്കറനി  തുടങ്ങനിയ  ഭകക്ഷലഭാല്പന്നെങ്ങള
ആഭലനരമഭായനി  എത ശതമഭാനലാം ഉല്പഭാദനിപനിചടവനലാം എത ശതമഭാനത്തനിനഭായനി
മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങടള ആശയനിചടവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  അവയുടട നനിലവനിടല
അവസ സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ടനല്കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സുസനിര  ടനല്കൃഷനി
വനികേസനലാം,  പഭാടകശഖര  സമനിതനികേളക്കുള  സഹഭായലാം,  തരനിശു  ടനല്കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനലാം,  കേരടനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനലാം,  രജനികസര്ഡസ്റ്റ്  സതീഡസ്റ്റ്  കഗ്രഭാകവഴസ്റ്റ്
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  എന്നെതീ  ഘടകേങ്ങള  തുടരുന.  ഈ  വര്ഷലാം  സവനികശഷ  ടനലനിനങ്ങള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.   കൂടഭാടത  ടനലനിടന്റെ
പ്രഭാകദശനികേ  സലാംസരണത്തനിനുലാം  വനിപണനത്തനിനുമഭായനി  മനിനനി  ഡറസസ്റ്റ്  മനില്ലുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള പദതനി പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   തരനിശസ്റ്റ്  ടനല്കൃഷനി
വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തനി  ടമതഭാന  കേഭായല്,  ആറന്മുള  പ്രകദശലാം
കപഭാടലയുള പരനിവര്ത്തനലാം ടചേയ്യേടപട നനിലങ്ങളനിലുലാം ടനല്കൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന
സഭാധനിച.   2016  ആഗസസ്റ്റ്  17  മുതല്  2017  ആഗസസ്റ്റ്  17  (ചേനിങ്ങലാം)  വടര
ടനല്വര്ഷമഭായനി  ആചേരനിച.  ഇതനിനഭായനി  നൂറനിന  പദതനികേളുലാം  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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ടനലനിനഭായനി പ്രകതലകേ കേഭാര്ഷനികേ കമഖല രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആ കമഖലകേളുടട

സമഗ്രവനികേസനലാം  ലക്ഷലമനിടുകേയുലാം  ടചേയ്യുന.  പരമ്പരഭാഗത  വനിത്തനിനങ്ങളുടട

സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  അവയുടട  നനിലനനില്പനിനുമഭായനി  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ

സര്വകേലഭാശഭാലയുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  സതീഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വയനഭാടസ്റ്റ് പഭാകക്കജസ്റ്റ്

പദതനിയനിനകേതീഴനില്  സുഗന  ടനലനിനങ്ങളഭായ  ജതീരകേശഭാല,  ഗനകേശഭാല

എന്നെനിവയുടട കപ്രഭാതഭാഹനവുലാം ഉളടപടുത്തുന.

നഭാളനികകേര  വനികേസന  പദതനിയഭായനി  മുനവര്ഷങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ

കകേരഗ്രഭാമലാം  പദതനി  തുടരുന.  കൂടഭാടത  2017-18  വര്ഷത്തനില്  ഉയര്ന്നെ

ഉത്പഭാദനക്ഷമതയുള  കുറനിയ/സങ്കരയനിനലാം  മഭാതൃകേഭാ  നഭാളനികകേര  ഫഭാമുകേളുടട

വനികേസനലാം,  കേലഭാമ്പയനിന  അടനിസഭാനത്തനില്  ടതങ്ങനിന  കതഭാടങ്ങളനില്  കേതീടകരഭാഗ

നനിയനണ  പദതനി  എന്നെതീ  ഘടകേങ്ങളുലാം  ഉളടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.

സനി.പനി.സനി.ആര്.ഐ.-യുമഭായനി  സലാംയുക്തമഭായനി  കുറനിയ  ഇനത്തനില്ടപടതുലാം

സങ്കരയനിനത്തനില്ടപടതുമഭായ  കമല്ത്തരലാം  നടതീല്  വസ്തുക്കളുടട  ഉല്പഭാദനലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം കേതീടകരഭാഗ നനിയനണത്തനിനുലാം ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടടയുള

ഒരു പ്രകതലകേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഡഹടടകേസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഘടകേങ്ങള

പചക്കറനി/പൂക്കളക്കഭായുള  പ്രകതലകേ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകേളക്കു  പുറടമ  പുതനിയ

കപഭാളനിഹഇൗസുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള ധനസഹഭായവുലാം സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായവുലാം

നല്കുന്നെതനിനുള ഘടകേ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

കുടനഭാടസ്റ്റ്  /  ഇടുക്കനി പഭാകക്കജുകേള

കുടനഭാടസ്റ്റ് പഭാകക്കജസ്റ്റ്:-  2012 ജൂഡലയനില് കുടനഭാടസ്റ്റ് പഭാകക്കജനിടന്റെ കേഭാലഭാവധനി

അവസഭാനനിച.  കുടനഭാടസ്റ്റ്  പഭാകക്കജനില്  ഉളടപടുത്തനി  വനിവനിധ  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപസ്റ്റ്,  കൃഷനി അനുബന വകുപ്പുകേള, ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ്

തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലൂടടയഭാണസ്റ്റ്.  കുടനഭാടസ്റ്റ് പഭാകക്കജനില് ഉളടപടുത്തനി കൃഷനി

വകുപസ്റ്റ് മുഖഭാനരലാം നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള എലഭാലാംതടന്നെ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം

വനിവനിധ  പദതനി  ഘടകേങ്ങളക്കഭായനി  ലഭലമഭായ  തുകേ  ഏതഭാണസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായുലാം

വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഇടുക്കനി  പഭാകക്കജസ്റ്റ്:-  ഇടുക്കനി  പഭാകക്കജനിടന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  21-11-2013-ല്

അവസഭാനനിച.  ഇടുക്കനി  പഭാകക്കജനില്  ഉളടപടുത്തനി  കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന

നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  പദതനികേളക്കനുവദനിച  ഫണസ്റ്റ്

പൂര്ണമഭായുലാം വനിനനികയഭാഗനിച.

വനിള ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പദതനി ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം

സ.ഉ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  37/2017/കൃഷനി  തതീയതനി  22-3-2017  പ്രകേഭാരലാം

പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം മുനവര്ഷങ്ങടളക്കഭാള പ്രതീമനിയലാം നനിരക്കനില്

ടചേറനിയ വര്ദന വരുത്തനിടക്കഭാണസ്റ്റ് നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേയനില് ഗണലമഭായ വര്ദനവസ്റ്റ്

വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  വനിളനഭാശടത്ത  കനരനിടുവഭാന  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വളടരകയടറ

സഹഭായകേരമഭാണസ്റ്റ്.

കൃഷനിക്കഭായനി  സഇൗജനല  ഡവദബതനി  പദതനി  തുടരുന.  കേര്ഷകേ  ടപനഷന

പദതനി പ്രകേഭാരലാം പ്രതനിമഭാസലാം 600 രൂപ നനിരക്കനില് നല്കേനിയനിരുന്നെ ടപനഷന തുകേ

1,000 രൂപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നനിറവസ്റ്റ് പദതനി 2012-13-ല് വനിഭഭാവനലാം ടചേയടവങ്കനിലുലാം ബജറനില് ഇതനിനഭായനി

പ്രകതലകേ  തുകേ  ഉളടക്കഭാളനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പദതനിയുടട  ഉകദശലലക്ഷലങ്ങള

സഭാധലമഭാകുലാംവനിധലാം നടപഭായനില.  എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലാം

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലാം  മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില്  ടതരടഞ്ഞടുത്ത

മണ്ഡലങ്ങളനില് നടപഭാക്കനി ഈ പ്രകദശങ്ങളുടട സമഗ്ര കേഭാര്ഷനികേ വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്

അവസരലാം ഒരുക്കനി നനിറവസ്റ്റ് പദതനിക്കഭായനി വയനഭാടസ്റ്റ് പഭാകക്കജനില് മുനവര്ഷങ്ങളനില്

നടപനിലഭാക്കനിയ ഘടകേങ്ങകളഭാടടഭാപലാം  വരളചടയ കനരനിടഭാനഭായനി  ജലവനിഭവങ്ങളുടട

വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാകദശനികേ സവനികശഷതയുള വനിളകേളുടട  വനികേസനലാം,  സുഗന

ടനലനിനങ്ങളുടട  കപ്രഭാതഭാഹനലാം  എന്നെനിവകൂടനി  നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം

ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലന പദതനിയനില് മുനവര്ഷങ്ങളനില്

നടപഭാക്കനിയ  പഭാന്റെസ്റ്റ്  ടഹല്ത്തസ്റ്റ്  കനിനനിക്കുകേളുടട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്

കബഭാക്കുകേളനികലയസ്റ്റ്  വലഭാപനിപനിച.  2016-17  വര്ഷലാം  മുതല്  കഡ്രെെഭാണ്സുകേള

ഉപകയഭാഗനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  വനിളകേളുടട  കേതീടകരഭാഗബഭാധ  നനിര്ണയലാം  മടങ്കഭാമ്പസ്റ്റ്  കകേരള

ടസന്റെര് കഫഭാര് ടപസസ്റ്റ് മഭാകനജുടമന്റെസ്റ്റ് വഴനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 2017-18-ല് പുതനിയ

സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള  പ്രകയഭാജനടപടുത്തനി  വനലമൃഗങ്ങളുടട  ആക്രമണലാം

തടയുന്നെതനിനുള പദതനികേള രൂപതീകേരനിചനിരുന.
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(ബനി) 

കേഭാര്ഷനികേ
വനിള

2011-12 2012-13 2013- 14 2014-15 2015-16 2016-17

പചക്കറനി
ആവശലകേത

(ലക്ഷലാം
ടമടനികേസ്റ്റ്
ടണ്)

19.60 19.70 19.79 19.89 19.99 20.09

കേഭാര്ഷനികേ
വനിള

2011-12 2012-13 2013- 14 2014-15 2015-16 2016-17

പചക്കറനി
ആഭലനര

ഉല്പഭാദനലാം
(ലക്ഷലാം

ടമടനികേസ്റ്റ് ടണ്)
ശതമഭാനലാം

5.55
(28.32 %)

5.51
(27.97%)

5.57
(28.15%)

5.98
(30.07%)

6.28
(31.42%)

7.25
(36.09 %)

മറസ്റ്റ്
സലാംസഭാന

ങ്ങടള
ആശയനിചതസ്റ്റ്

(ലക്ഷലാം
ടമടനികേസ്റ്റ് ടണ്)

ശതമഭാനലാം

14.5 
(71.68%)

14.19
(72.03%)

14.22
(71.85%)

13.91
(69.93%)

13.71
(68.58%)

12.84
(63.91%)

2017-18  നടപ്പുവര്ഷലാം  ഒന്നെഭാലാം  വനിള  പചക്കറനി  കൃഷനിയുടട  വനിളടവടുപസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിചനികടയുള.  അതനുസരനിചസ്റ്റ്  24566.1  ടഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്  ഏകേകദശലാം
66701.32 ടകണഭാളലാം പചക്കറനിയഭാണസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനിപനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

പുറമണ്ണൂര്-ആശഭാരനിക്കടവസ്റ്റ് ജലകസചേനപദതനിയുടട  ഡവദബതനി കുടനിശനികേ

78 (3024) ടപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഡസന  തങ്ങള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാടക്കല് മണ്ഡലത്തനിടല  പുറമണ്ണൂര്-ആശഭാരനിക്കടവസ്റ്റ്  ജലകസചേനപദതനിയുടട
ഡവദബതനിക്കുടനിശനികേ  ഒഴനിവഭാക്കണടമനലാം  ഡവദബതനി  കേണക്ഷന  പുനനഃസഭാപനിയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി  സന്വേതീകേരനിയണടമനലാം  ആവശലടപടസ്റ്റ്  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  അധനികൃതര്
കൃഷനിവകുപനിനസ്റ്റ് നനികവദനലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  മലപ്പുറലാം  പ്രനിനസനിപല്  അഗ്രനികേളചറല്  ഓഫതീസര്  ഈ
നനികവദനത്തനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേളുടട വനിശദമഭായ വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  പുറമണ്ണൂര്-ആശഭാരനിക്കടവസ്റ്റ്  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായുള  കമഭാകടഭാര്
പ്രവര്ത്തനിയഭാത്തതസ്റ്റ്  പ്രകദശടത്ത  കൃഷനിടയയുലാം  ജലലഭലതടയയുലാം  ബഭാധനിചതസ്റ്റ്
സലാംബനനിചസ്റ്റ് കൃഷനിവകുപസ്റ്റ് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി) ഡവദബതനിക്കുടനിശനികേ പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് ഫണനില്നനിനലാം അടയ്ക്കുവഭാന നടപടനി
സന്വേതീകേരനിയണടമന്നെഭാവശലടപട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  നനികവദനത്തനിടന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേളുടട വലക്തമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ) പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേളുടട വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) നനികവദനലാം കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് ഡയറകകററനില് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) സലടത്ത കൃഷനി ഓഫതീസറുലാം കൃഷനി അസനിസന്റെസ്റ്റ് ഡയറകറുലാം വനിശദമഭായ
അകനന്വേഷണലാം നടത്തനി തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി)  പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.  പ്രസ്തുത ജലകസചേന പദതനി ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനിടന്റെ
ഉടമസതയനില് ആടണനലാം പ്രസ്തുത പദതനിയുടട കേറന്റെസ്റ്റ് ചേഭാര്ജസ്റ്റ് ഉളടപടടയുള
നടത്തനിപ്പുലാം  ടമയനിന്റെനനസുലാം  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനിയനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാടണനലാം
ഇരനിമ്പനിളനിയലാം ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് ടസക്രടറനി കരഖഭാമൂലലാം അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി  &  ഇ)  പ്രസസ്തുത  പദതനി  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനിടന്റെ  ഉടമസതയനില്
ആയതനിനഭാല് പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ഫണനില്നനിനലാം അടവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനടമടുത്തസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനസ്റ്റ്  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  പ്രകതലകേ  അനുമതനി
ആവശലമനില.

ടകേഭാകക്കഭാഗ്രഭാമലാം പദതനി
79 (3025) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജസ്റ്റ് : 

ശതീ  .    സനി  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ടകേഭാകക്കഭാഗ്രഭാമലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കനിൽ നടപടനികേള ഏതുഘടത്തനിലഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  മുകന്നെഭാട്ടുവരുന്നെ  ടകേഭാകക്കഭാ  കേര്ഷകേ  കൂടഭായ്മകേളക്കസ്റ്റ്
എടനലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ടചേയ്യേഭാന ഉകദശനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  കേര്ഷകേ  സലാംഘടനകേളുടട  കനതൃതന്വേത്തനിലുള  നഴറനികേളക്കസ്റ്റ്  ഡതകേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുലാം  വനിപണനലാം  ടചേയ്യേഭാനുലാം  അര്ഹമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം ആവശലമഭായ അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  ഗകവഷണ  ഫലങ്ങള
ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാടത  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  രജനികസര്ഡസ്റ്റ്  കേര്ഷകേ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  കൂടനി
ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  കുത്തകേ  കേമ്പനനികേളനില്നനിനലാം  ടകേഭാകക്കഭാ  കേര്ഷകേര്  വര്ഷങ്ങളഭായനി
അനുഭവനിക്കുന്നെ ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ടകേഭാകക്കഭാ ഗ്രഭാമലാം പദതനിയുടട കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
മനിഷന കഫഭാര് ഇന്റെകഗ്രറഡസ്റ്റ് ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കഹഭാര്ടനിക്കളചര് പദതനിയനില്
വനിളവനിസ്തൃതനി  വലഭാപനലാം  എന്നെ  ഘടകേത്തനില്  ഉളടപടുത്തനി  കേശുമഭാവസ്റ്റ്,  ടകേഭാകക്കഭാ
എന്നെതീ കതഭാടവനിളകേള സൂക ജലകസചേന സലാംവനിധഭാനമനിലഭാടത കൃഷനി ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ടഹകടറഭാന്നെനിനസ്റ്റ്  ടമഭാത്തലാം പദതനി ടചേലവനിടന്റെ  40  ശതമഭാനമഭായ  20000/-  രൂപ
ഒന്നെസ്റ്റ്,  രണസ്റ്റ്,  മൂന്നെസ്റ്റ് വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  60:20:20  എന്നെ അനുപഭാതത്തനില് നല്കുന.
ഒരു  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  4  ടഹകറനില്  കൃഷനി  ടചേയ്യുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  100  ടഹകറനില്
ടകേഭാകക്കഭായുടട  പുതനിയ  കൃഷനികത്തഭാടങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്  പദതനി
ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.   കൂടഭാടത,  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  രഭാഷ്ട്രതീയ  കൃഷനി
വനികേഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന പദതനിയുടട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി 1000 ടഹകറനില്
ടകേഭാകക്കഭായുടട വനിളവനിസ്തൃതനി വലഭാപനലാം നടത്തുന്നെതനിനഭായനി  120  ലക്ഷലാം രൂപയുടട
പദതനിക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനടത്ത
14  ജനിലകേളനിലഭായനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടുന.  മനിഷന  കഫഭാര്
ഇന്റെകഗ്രറഡ സ്റ്റ് ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കഹഭാര്ടനിക്കളചര് പദതനിയുടട മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ക്കനുസൃതമഭായഭാണസ്റ്റ്  രഭാഷ്ട്രതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസസ്റ്റ്  കയഭാജനയുടട  പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  മനിഷന കഫഭാര് ഇന്റെകഗ്രറ ഡസ്റ്റ്  ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്
പദതനി പ്രകേഭാരലാം നടതീല് വസ്തുക്കളുടട ഉല്പഭാദനലാം എന്നെ ഘടകേത്തനില് ഉളടപടുത്തനി
സന്വേകേഭാരലകമഖലയനിലുലാം  ടപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  ഡഹടടകേസ്റ്റ്  നഴറനികേള  (1  മുതല്  4
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ടഹകര്)  സഭാപനിക്കഭാന സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന. 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ടപഭാതുകമഖലയനില്  രണലാം  സന്വേകേഭാരലകമഖലയനില്  ഒനലാം  ഡഹടടകേസ്റ്റ്  നഴറനികേള
സഭാപനിക്കുവഭാന  ലക്ഷലമനിടുന.   സന്വേകേഭാരലകമഖലയനില്  ഒരു  ടഹകറനിനസ്റ്റ്  ടമഭാത്തലാം
പദതനി ടചേലവനിടന്റെ 40 ശതമഭാനമഭായ 10 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ടപഭാതുകമഖലയനില് 100
ശതമഭാനമഭായ  25  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുലാം.  ദതീര്ഘകേഭാല ഫലവൃക്ഷ
വനിളകേള/വൃക്ഷ സുഗനവനിളകേള/കതഭാടവനിളകേള/സുഗനഡതല വനിളകേള എന്നെനിവയുടട
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന്നെ 50000 ഡതകേള എങ്കനിലുലാം കുറഞ്ഞതസ്റ്റ് ഒരു ടഹകറനില്
നനിനലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം  ഈ  നഴറനികേളനില്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കണലാം  എന്നെതഭാണസ്റ്റ്  ഈ
പദതനി  ഘടകേത്തനിടന്റെ  ലക്ഷലലാം.  ഇതസ്റ്റ്  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  അധനിഷനിതമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

കൂടഭാടത,  സന്വേകേഭാരലകമഖലയനിലുലാം  ടപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  ടചേറുകേനിട  നഴറനികേള  
(1 ടഹകര്) സഭാപനിക്കഭാന ധനസഹഭായലാം നല്കുന. 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ടപഭാതുകമഖലയനില്  മൂനലാം  സന്വേകേഭാരലകമഖലയനില്  ഒനലാം  ടചേറുകേനിട  നഴറനികേള
സഭാപനിക്കുവഭാന ലക്ഷലമനിടുന.   സന്വേകേഭാരലകമഖലയനില്  യൂണനിറസ്റ്റ്  ഒന്നെനിനസ്റ്റ്  ടമഭാത്തലാം
പദതനി  ടചേലവനിടന്റെ  50  ശതമഭാനമഭായ  7.5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ടപഭാതുകമഖലയനില്
100  ശതമഭാനമഭായ  15  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുലാം.  ദതീര്ഘകേഭാല
ഫലവൃക്ഷ വനിളകേള/വൃക്ഷ സുഗനവനിളകേള/കതഭാടവനിളകേള/സുഗനഡതല വനിളകേള
എന്നെനിവയുടട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന്നെ 25000 ഡതകേടളങ്കനിലുലാം കുറഞ്ഞതസ്റ്റ് ഒരു
ടഹകറനില് നനിനലാം പ്രതനിവര്ഷലാം ഈ നഴറനികേളനില് ഉത്പഭാദനിപനിക്കണലാം എന്നെതഭാണസ്റ്റ്
ഈ  പദതനി  ഘടകേത്തനിടന്റെ  ലക്ഷലലാം.   ഇതസ്റ്റ്  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  അധനിഷനിതമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  ഗകവഷണഫലങ്ങള  കേര്ഷകേ
സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാടത  കനരനിടസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  തടസ്സെവുലാം
നനിലവനിലനില.  ഇങ്ങടന തടസ്സെങ്ങള ഉളതഭായനി ശദയനില്ടപടഭാല് കേര്ശന നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഇ)  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  മനിഷന കഫഭാര് ഇന്റെകഗ്രറഡസ്റ്റ് ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ്
ഓഫസ്റ്റ്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംകയഭാജനിത  വനിളടവടുപഭാനനര
പരനിപഭാലനലാം  (Integrated  Post  Harvest  Management)  എന്നെ  ഘടകേത്തനില്
ഉളടപടുത്തനി  പഭായസ്റ്റ്  ഹഇൗസുകേള,  സലാംകയഭാജനിത  പഭായസ്റ്റ്  ഹഇൗസസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള,
പ്രതീ-കൂളനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള,  ശതീതതീകേരണ  മുറനികേള,  ടമഭാഡബല്  ശതീതതീകേരണ
ശഭാലകേള, റനിഫര് വഭാനുകേള, ഡറപനനിലാംഗസ്റ്റ് കചേമ്പര്, ഡപ്രമറനി/ടമഭാഡബല്/മനിനനിമല്
കപ്രഭാസസ്സെനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള,  പ്രനിസര്കവഷന യൂണനിറ്റുകേള എന്നെനിവ സഭാപനിക്കുവഭാന



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 175

ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.  ടകേഭാകക്കഭാ കേര്ഷകേര് വനിളടവടുപഭാനനര പരനിപഭാലന
കമഖലയനില്  നനിലവനില്  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നെ  ബുദനിമുട്ടുകേള  മനിഷന  കഫഭാര്
ഇന്റെകഗ്രറഡസ്റ്റ്  ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനികധയമഭായനി  ഒരു  പരനിധനിവടര  ഈ  പദതനി  ഘടകേത്തനിലൂടട
പരനിഹരനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് കപ്രഭാജകസ്റ്റ് അധനിഷനിതമഭായനിടഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷന്റെ കതഭാടങ്ങളനില് നനിനള കേശുവണനി കശഖരണലാം 

80 (3026)  ശതീ  .   ടകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  കേശുവണനി
കതഭാടങ്ങളനില്നനിന്നെസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷത്തനില് എത ടണ് കേശുവണനി കശഖരനിച; 

(ബനി)  ഇഇൗ  കേശുവണനി  ആര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഇഇൗ  നടപടനിമൂലലാം  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  സതീസണനില്  കേശുവണനിയുടട  വനില
ടപഭാതുവനിപണനിയനില്  മുനവര്ഷങ്ങകളക്കഭാള  വര്ദനിചനിട്ടുളള  വനിഷയലാം  ശദയനില്
ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  എങ്കനില് ഇഇൗ നടപടനി  വരുലാം സതീസണനില് ശക്തനിടപടുത്തുന്നെ വനിഷയലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  കലലലാം  മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  പഭാകന്റെഷന
കകേഭാര്പകറഷനനിടല  വനിവനിധ  എകസറ്റുകേളനിടല  കേശുവണനി  വനില്പന  നടത്തനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.
30-1-2017-ടല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് (കേടയ്യേഴുത്തസ്റ്റ്) നമ്പര് 7/2017/വല.വ. പ്രകേഭാരമുള
ഉത്തരവനിടന്റെയുലാം  ടനി  ഉത്തരവനില്  രൂപതീകൃതമഭായ  വനിലനനിര്ണയ  കേമ്മേനിറനിയുടട
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരവുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  രഭാജപുരലാം,  ചേതീകമനനി,  നഭാടുകേഭാണനി  എന്നെതീ
എകസറ്റുകേളനിടല കേശുവണനി,  കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാടപകനിനുലാം
നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കേരഭാറനില് ഏര്ടപടനിട്ടുളതുമഭാണസ്റ്റ്. 2017 വര്ഷലാം കേശുവണനി വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാടപകലാം സലാംയുക്തമഭായനി 401 MT കതഭാടണനി സലാംഭരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം കേശുവണനി വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാടപകനിനുലാം  കേശുവണനി  നല്കേനിയനിരുന.   വരുന്നെ  വര്ഷവുലാം
ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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പ്രധഭാനമനനി വനിള ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പദതനി

81(3027) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനില്,  പ്രധഭാനമനനി വനിള ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി
വനിജഭാപനലാം ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഏടതഭാടക്ക  കമഖലകേളനിടല  കേര്ഷകേര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുടട
ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാകുകേ; വനിശദഭാലാംശലാം ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ; 

(സനി)  വനിളനഭാശമുണഭാകുന്നെ  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  തുകേയനിലൂടട
വനിളനഭാശത്തനിനസ്റ്റ് തത്തുലലമഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ലഭലമഭാകുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.  പകേര്പസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ആലപ്പുഴ,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം എന്നെതീ  3  ജനിലകേളനിടല ടനല്കൃഷനിക്കുലാം
എലഭാ ജനിലകേളനിടലയുലാം മരചതീനനി കൃഷനിക്കുലാം കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത വനിള ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്
പദതനിയനില് ഉളടപടഭാത്ത ജനിലകേളനിടല വഭാഴകൃഷനിക്കുലാം ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം
ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ടനല്കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  ഖഭാരനിഫസ്റ്റ്  സതീസണനില്  ഇനഷന്വേര്  ടചേയ്യുന്നെ  തുകേയുടട
2 ശതമഭാനവുലാം റഭാബനി സതീസണനില് 1.5 ശതമഭാനവുലാം മറസ്റ്റ് വനിളകേളക്കസ്റ്റ് 5 ശതമഭാനവുലാം
ആയനിരനിക്കുലാം പ്രതീമനിയലാം നനിരക്കസ്റ്റ്.  ടനല്കൃഷനിക്കസ്റ്റ് പഞ്ചേഭായത്തുകേള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള
കസഭാണുലാം വഭാണനിജല ഉദലഭാനവനിളകേളക്കസ്റ്റ് കബഭാക്കുമഭാണസ്റ്റ് ഈ പദതനി അനുസരനിചള
യൂണനിറസ്റ്റ് ഏരനിയ.  ഇതനികലയഭായനി ഓകരഭാ വനിളയ്ക്കുലാം ഓകരഭാ സതീസണനിലുലാം പ്രഖലഭാപനിത
പ്രകദശങ്ങടള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിക്കുന.  ശരഭാശരനി ഉല്പഭാദനവുമഭായനി
തഭാരതമലലാം  ടചേയ്യുകമ്പഭാള  ഒരു  സതീസണനില്  പ്രഖലഭാപനിത  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  വനിളകേളുടട
ഉല്പഭാദനത്തനിലുണഭാകുന്നെ കുറവനിടനയുലാം  കേര്ഷകേര് അവരുടട  വനിള  ഇനഷന്വേര്  ടചേയ്ത
തുകേടയയുലാം ആശയനിചഭാണസ്റ്റ് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം കേണക്കഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് സഇൗജനല ഡവദബതനി

82 (3028) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കൃഷനി  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  സഇൗജനലമഭായനി  ഡവദബതനി  നല്കുന്നെ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം എത കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ആനുകൂലലലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്; 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത  തുകേ
ടചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം എത
ടഹകര് സലത്തഭാണസ്റ്റ് കൃഷനി ടചേയ്യേഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുളതസ്റ്റ്? 

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 280416 കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് സഇൗജനല ഡവദബതനി ആനുകൂലലലാം
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2016-17  വര്ഷലാം  കേഭാര്ഷനികേ  സഇൗജനല  ഡവദബതനി  പദതനിക്കഭായനി
3496.31  ലക്ഷലാം രൂപ ടചേലവഴനിക്കുകേയുണഭായനി.   ടനല്കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  ഭൂപരനിധനിയനിലഭാടതയുലാം
മറസ്റ്റ്  വനിളകേളുടട  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  2  ടഹകര്വടരയുലാം  ജലകസചേനത്തനിനഭായനി  ഡവദബതനി
ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  സഇൗജനലമഭാക്കനിയനിട്ടുളതനിനപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  പദതനി  ആനുകൂലലലാം  നല്കേനി
വരുന്നെതസ്റ്റ്.  84035  ടനല്കേര്ഷകേരുലാം  196116  കേരകൃഷനി  ടചേയ്യുന്നെവരുലാം
265  കപഭാളനിഹഇൗസസ്റ്റ്  കൃഷനി  ടചേയ്യുന്നെവരുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  സഇൗജനല  ഡവദബതനി
പദതനിയുടട ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നെവരഭാണസ്റ്റ്.

കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ആശന്വേഭാസലാം നല്കുന്നെതനിനുള പദതനികേള 

83 (3029) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ആശന്വേഭാസലാം നല്കുന്നെതനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് സന്വേതീകേരനിച
പദതനികേള എടനലഭാടമന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  സലാംസഭാന  വനിത്തു  വനികേസന  അകതഭാറനിറനി  മുകഖന  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് സഹഭായലാം നല്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  വനിത്തു  വനികേസന  അകതഭാറനിറനി  മുകഖന  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  സഹഭായലാം
നല്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള  എടനലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ്  ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;  ഇതു
സലാംബനനിചസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് കബഭാധവത്കേരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  വനിളകേളുടട  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനലാം,  മണസ്റ്റ്-സസലഭാകരഭാഗല
പരനിപഭാലനലാം,  വനിത്തസ്റ്റ്,  നടതീല്  വസ്തുക്കളുടട  ലഭലത  ഉറപഭാക്കല്,  കേര്ഷകേരുടട
ഉല്പന്നെങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിപണനി-മൂലലവര്ദന  സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കല്,  ശഭാസതീയ  കൃഷനി
അറനിവുകേള കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകേ,  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുള വനിളനഭാശത്തനിനുള
സഹഭായലാം,  ഉയര്ന്നെ  നഷ്ടപരനിഹഭാരകത്തഭാടുകൂടനിയ  വനിളകേളുടട  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്

421/2020.
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സഇൗകേരലലാം തുടങ്ങനി കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ആശന്വേഭാസലാം നല്കുന്നെതനിനുള വനിവനിധ പദതനികേള
90,162  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതകത്തഭാടട  2017-18 വര്ഷലാം  കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്
നടപഭാക്കനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇവയ്ക്കുപുറടമ  കേര്ഷകേ ടപനഷന,  കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല
ഡവദബതനി,  ടനല്കൃഷനി  ഉല്പഭാദന  കബഭാണസസ്റ്റ്,  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കുള  ഉല്പഭാദകേ
ഇനടസന്റെതീവസ്റ്റ്  എന്നെനിവയഭായനി  പദതനികയതര  വനിഹനിതത്തനില്  67294.70  ലക്ഷലാം
രൂപയുടട പദതനിയുലാം നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഗുണകമനയുള വനിത്തുകേള നലഭായമഭായ വനിലയസ്റ്റ്  KSSDA
മുകഖന  ലഭലമഭാക്കുന.   രജനികസര്ഡസ്റ്റ്  വനിത്തുല്പഭാദകേരഭായനി  KSSDA-യനില്  രജനിസര്
ടചേയ്ത കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം അവരുല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ ടനല്വനിത്തസ്റ്റ് സതീഡസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനി
സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  സലാംസഭാനടത്ത  കൃഷനിഭവനുകേളനിലൂടട  ഇതര  ടനല്കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
നലഭായമഭായ  വനിലയസ്റ്റ്  നല്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുന.  കൂടഭാടത  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  വനിത്തസ്റ്റ്
വനിതചതസ്റ്റ്  നഷ്ടടപടഭാല്  പകേരലാം  വനിത്തസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  പ്രനിനസനിപല്  കൃഷനി  ഓഫതീസറുടട
ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരലാം കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് സഇൗജനലമഭായനി നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  കൃഷനി  ഭവന  മുകഖന  രജനികസര്ഡസ്റ്റ്  വനിത്തുല്പഭാദന  പദതനിയനില്
അലാംഗങ്ങളഭാകുന്നെ കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ വനിത്തസ്റ്റ്  KSSDA സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം വനില
നല്കുകേയുലാം ടചേയ്യുനണസ്റ്റ്. കൂടഭാടത പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം വനിതച വനിത്തസ്റ്റ് നഷ്ടടപടുന്നെ
അവസരത്തനില് കൃഷനിഭവന മുകഖന സഇൗജനല വനിത്തസ്റ്റ്  KSSDA   നല്കുനമുണസ്റ്റ്.
രജനികസര്ഡസ്റ്റ്  വനിത്തുല്പഭാദകേ  പദതനി  സലാംബനനിച  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേളുലാം KSSDA നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.

നഭാണലവനിളകേളുടട വനിലയനിടനിവസ്റ്റ് 
84 (3030) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സെഭാക്കസ്റ്റ്  :

കഡഭാ  .   എലാം  .   ടകേ  .   മുനതീര് : 
ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ബഷതീര് : 
ശതീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നഭാണലവനിളകേളുടട വനിലയനിടനിവ്മൂലലാം കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്നെ ബുദനിമുട്ടുകേള
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  നഭാണലവനിളകേളക്കസ്റ്റ്  നലഭായമഭായ  വനില  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  സന്വേതീകേരനിച
നടപടനികേള എടനലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  റബ്ബര് വനിലയനിടനിവസ്റ്റ് കനരനിടകപഭാള റബ്ബര് കേര്ഷകേടര സഹഭായനിക്കുവഭാന
റബ്ബറനിനസ്റ്റ്  കേനികലഭായസ്റ്റ്  150  രൂപ  ഉറപഭാക്കുന്നെ  'റബ്ബര്  ടപ്രഭാഡക്ഷന  ഇനടസന്റെതീവസ്റ്റ്
പദതനി'  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാടത നഭാണലവനിളകേളുടട
ഇറക്കുമതനിയുമഭായനി ബനടപട നയങ്ങള പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണടമനലാം സലാംസഭാനടത്ത
വനിളകേടള  സലാംരക്ഷണ  പടനികേയനില്  ഉളടപടുത്തണടമനലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്
അഭലര്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  (അനുബനലാം)*

കേരുനഭാഗപളനി കസറസ്റ്റ് കകേഭാക്കനടസ്റ്റ് നഴറനിയുടട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

85(3031)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി കസറസ്റ്റ് കകേഭാക്കനടസ്റ്റ് നഴറനിയനില് സതീനനിയര് അഗ്രനികേളചര്
ഓഫതീസര് തസനികേയനില് ഉകദലഭാഗസന പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  ഈ സഭാപനത്തനിടന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ എടനലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി) പ്രസസ്തുത സഭാപനത്തനിടല കൃഷനി ഓഫതീസര് തുടര്ചയഭായനി അവധനിയനില്
പ്രകവശനിക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  കുലകശഖരപുരലാം  കൃഷനി  ഭവനനിടല  കൃഷനി
ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്  അധനികേചുമതല  നല്കേനി  നനിയമനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  വനിവനിധ കേഭാര്ഷനികേ പദതനികേള വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ
കുലകശഖരപുരലാം കൃഷനിഭവടന്റെ പ്രവര്ത്തനടത്ത ബഭാധനിക്കുന്നെ തരത്തനിലുള നടപടനി
ഒഴനിവഭാക്കനി  പ്രസസ്തുത  സഭാപനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ
തരത്തനില്  ഉകദലഭാഗസടര  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കേരുനഭാഗപളനി കസറസ്റ്റ് കകേഭാക്കനടസ്റ്റ് നഴറനിയനില് സതീനനിയര് അഗ്രനികേളചര്
ഓഫതീസര്  തസനികേയനില്  ഉകദലഭാഗസന  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.   ഗുണകമനയുള
വനിവനിധയനിനലാം ടതങ്ങനിന ഡതകേള,  പചക്കറനി വനിത്തുകേള,  വഭാഴക്കനകേള എന്നെനിവ
ഇവനിടട ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയ്യുന.

(ബനി)  അധനികേ ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  17-4-2017 മുതല് 17-6-2017 വടര
സതീനനിയര് അഗ്രനികേളചര് ഓഫതീസര് അവധനിയനിലഭായനിരുന്നെതനിനഭാല് കുലകശഖരപുരലാം
കൃഷനി ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ് അധനികേ ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിനുകശഷലാം 1-8-2017
മുതല് 10-8-2017 വടര വതീണലാം സതീനനിയര് കൃഷനി ഓഫതീസര് അവധനിയനിലഭായനിരുന്നെതനിനഭാല്
കുലകശഖരപുരലാം  കൃഷനി ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ് അധനികേ ചുമതല നല്കേനിയനിരുന. 11-8-2017-നസ്റ്റ്
സതീനനിയര് കൃഷനി ഓഫതീസര് കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(സനി) നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് അകറഞ്ചേസ്റ്റ്ടമന്റെനില് കുലകശഖരപുരലാം
കൃഷനിഭവനനികലയസ്റ്റ്  ഉമ്മേന്നൂര്  കൃഷനി  ഭവനനില്നനിനലാം  ഒരു  കൃഷനി  അസനിസന്റെനിടന
നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേരുനഭാഗപളനി മണ്ഡലത്തനിടല കൃഷനി ഭവനുകേളനില്  പ്രകദശവഭാസനികേടള
നനിയമനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

86 (3032) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  മണ്ഡലത്തനിടല  കുലകശഖരപുരലാം,  ആലപഭാടസ്റ്റ്  കൃഷനി
ഭവനുകേളനില് അഗ്രനിക്കളചര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് തസനികേയനില് കജഭാലനി ടചേയ്യുന്നെ ജതീവനക്കഭാര് 
വനിദൂരകദശങ്ങളനിലുളവരഭാകേയഭാല്  ഇവയുടട  പ്രവര്ത്തനലാം  തഭാളലാംടതറ്റുന്നെതഭായുലാം
കൃഷനിഭവനവഴനി നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേള ലക്ഷലത്തനിടലത്തഭാത്തതുലാം ശദയനില്
ടപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കൃഷനിഭവനുകേളനില്  തകദശതീയകരഭാ  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനില്
തഭാമസനിക്കുന്നെവകരഭാ  ആയ  ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്തതനിനഭാല്  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന്നെതസ്റ്റ്  ശദയനില്
ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  കൃഷനിഭവനുകേളനികലയസ്റ്റ്
പ്രകദശവഭാസനികേടള നനിയമനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ശദയനില്ടപടനിടനില.   കുലകശഖരപുരലാം കൃഷനി ഭവനനില് കൃഷനി
അസനിസന്റെനിടന്റെ അഭഭാവലാം കേണക്കനിടലടുത്തസ്റ്റ് വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് അകറഞ്ചേസ്റ്റ്ടമന്റെനില് ഒരു കൃഷനി
അസനിസന്റെനിടന നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് സബ് സനിഡനിയഭായനി വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നെ യൂറനിയ 

87 (3033) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് സബ് സനിഡനികയഭാടട വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നെ യൂറനിയ ഇടനനിലക്കഭാര്
ഡപവുഡസ്റ്റ് കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ് മറനിചവനില്ക്കുന്നെ സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില് ഇതു സലാംബനമഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഡപവുഡസ്റ്റ്  കേമ്പനനികേള  ഈ  യൂറനിയ  പശ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ഡനി)  കൃഷനിക്കഭായനി  കേനിട്ടുന്നെ  യൂറനിയ  ഡപവുഡസ്റ്റ്  കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്  മറനിച
വനില്ക്കുകമ്പഭാള  പതനിനമടങ്ങസ്റ്റ്  ലഭാഭമഭാണസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന്നെടതന്നെ  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേ
യുണഭാകയഭാ;  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഇതുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനകേലാം
എത പരഭാതനികേള ലഭനിച ; 

(ഇ)  യൂറനിയ  വനിതരണലാം  സുതഭാരലമഭാക്കഭാന  എടനഭാടക്ക  നടപടനികേള
ഡകേടക്കഭാളളുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിച.  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിടല അശമന്നൂര് പഞ്ചേഭായത്തനിടല
ഉദയ  കേവലയനില്  കമതല  റൂടനില്   സനിതനി  ടചേയ്യുന്നെ  'കേനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡപവുഡസ്റ്റ്  '  എന്നെ
സഭാപനത്തനില്നനിനലാം  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനുള  യൂറനിയ  മദഭാസസ്റ്റ്  ടഫര്ടനിഡലകസഴസ്റ്റ്
കേമ്പനനിയുടട  വനിജയസ്റ്റ്  യൂറനിയ  50  കേനികലഭാഗ്രഭാമനിടന്റെ  870  ചേഭാക്കുകേളുലാം  MCFL
കേമ്പനനിയുടട  രണസ്റ്റ്  ചേഭാക്കുകേളുലാം  കുറുപലാംപടനി  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  സബസ്റ്റ്ഇനടസകറുടട
സഭാന്നെനിദലത്തനില് കൃഷനി ഓഫതീസര് പനിടനിടചടുക്കുകേയുലാം ടഫര്ടനിഡലസര് കേണ്കടഭാള
ഓര്ഡര് പ്രകേഭാരലാം സഭാമ്പനിളുകേള എടുക്കുകേയുലാം പരനികശഭാധനയസ്റ്റ് അയയ്ക്കുകേയുലാം ടചേയ.
പനിടനിടചടുത്ത യൂറനിയ സൂക്ഷനിചനിരുന്നെ മുറനി പൂടനി സതീല് ടചേയ്തസ്റ്റ് തഭാകക്കഭാല് കുറുപലാംപടനി
സബസ്റ്റ്  ഇനടസകര്ക്കസ്റ്റ്  ഡകേമഭാറുകേയുലാം  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  നനിയമഭാനുസൃതലാം  കകേസസ്റ്റ്
രജനിസര്  ടചേയ്യുകേയുലാം  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എറണഭാകുളലാം  ജനിലഭാ  കേളകടറ  ഈ  വനിവരലാം
അറനിയനിക്കുകേയുലാം ടചേയ.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിച.   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇതുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  ഒരു
പരഭാതനിയഭാണസ്റ്റ് ലഭനിചതസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല് പരഭാതനിയുടട മഭാതലാം അടനിസഭാനത്തനിലലഭാടത
ഇത്തരലാം ഗുരുതരമഭായ ക്രമകക്കടുകേള കേടണത്തുവഭാന കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് ഉകദലഭാഗസരുടട
കനതൃതന്വേത്തനില് പരനികശഭാധനകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പുതനിയ DBT (Direct Benefit Transfer) പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  രഭാസവളലാം  വനില്ക്കുന്നെതസ്റ്റ്  നനിര്ബനമഭായുലാം  POS  ടമഷതീനവഴനി
കൃഷനിക്കഭാരുടട ആധഭാര് നമ്പര്/തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡസ്റ്റ് നമ്പര്, വനിരലടയഭാളലാം എന്നെനിവ
കശഖരനിചകശഷലാം  മഭാതകമ  പഭാടുള  എന്നെ  രതീതനി  2017  ടസപ്തലാംബര്  1   മുതല്
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. അതനിനുള ടമഷതീന വനിതരണവുലാം പരനിശതീലനവുലാം
നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   കൂടഭാടത രഭാസവള ഇനടസകര്മഭാരഭായ കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര്
വളലാം ഡനികപഭാകേളനിടല കസഭാക്കസ്റ്റ്, വനില്പന എന്നെനിവയുലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.
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നഭാണലവനിളകേളുടട വനിലത്തകേര്ച

88 (3034) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത  നഭാണലവനിളകേളക്കസ്റ്റ്  തുടര്ചയഭായുണഭാകുന്നെ
വനിലത്തകേര്ച ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിലത്തകേര്ചയ്ക്കുളള  കേഭാരണങ്ങള  എടനഭാടക്കടയന്നെസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ; 

(സനി)  ഏലലാം,  കുരുമുളകേസ്റ്റ്,  കതയനില,  കേഭാപനി,  ടകേഭാടക്കഭാ,  ഗ്രഭാമ്പു  മുതലഭായ
നഭാണലവനിളകേളുടട വനിലത്തകേര്ചമൂലലാം അവ കൃഷനി ടചേയ്യുന്നെ കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഉണഭാകുന്നെ
നഷ്ടലാം നനികേത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് എടനങ്കനിലുലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനടത്ത പ്രധഭാന നഭാണലവനിളകേളഭായ റബ്ബര്,  കേഭാപനി,  കതയനില,
കുരുമുളകേസ്റ്റ്,  ഏലലാം  എന്നെനിവയുടട  വനില  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിലടയയുലാം  അനഭാരഭാഷ്ട്ര
ഉത്പഭാദനടത്തയുലാം  ആശയനിചഭാണസ്റ്റ്  ഒരുപരനിധനിവടര  നനിശ്ചയനിക്കടപടുന്നെതസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  ഉല്പന്നെങ്ങടളലഭാലാംതടന്നെ  ഇറക്കുമതനി  ഭതീഷണനി  കനരനിടുനണസ്റ്റ്.   നമ്മുടട
രഭാജലടത്തക്കഭാള  ഉല്പഭാദനടചലവസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞ  രഭാജലങ്ങളനില്നനിനലാം  ഇറക്കുമതനി
വരുന്നെതുലാം  ഉല്പന്നെങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ചേനില  സമയങ്ങളനില്  ആവശലക്കഭാര്  കുറയുന്നെതുലാം
വനിലയനിടനിവനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാകുനണസ്റ്റ്.

(സനി) ഈ വനിളകേളുമഭായനി ബനടപട വനിഷയലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേതീഴനിലുള
കകേഭാഫനികബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  ടതീകബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  ഡസസസസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് എന്നെനിവയഭാണസ്റ്റ് ഡകേകേഭാരലലാം
ടചേയവരുന്നെതസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  നഭാണലവനിളകേളക്കുലാം  സുഗനവനിളകേളക്കുമുണഭാകുന്നെ
വനിലത്തകേര്ചയുലാം  പ്രതനിസനനിയുലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  സലാംസഭാന  കൃഷനിവകുപനിടന്റെ
കനതൃതന്വേത്തനില് നടപടനികേള ആകലഭാചേനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഗുണകമനയുള നടതീല് വസ്തുക്കള ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനലാം 

89 (3035) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഗുണകമനയുള  നടതീല്  വസ്തുക്കള  കനരനിടസ്റ്റ്
എത്തനിക്കുന്നെതനിനഭായനി കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് ഒരുക്കനിയനിട്ടുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എടനലഭാലാം;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷലാം ഇതനിനഭായനി എത തുകേ
ടചേലവഴനിച; ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേകക്ഷമ വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനിലുള  8  ടതങ്ങനിന
ഡത നഴറനികേള, 33 സലാംസഭാന വനിത്തുല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങള, 14 ടസഷലല് ഫഭാമുകേള,
9  ജനിലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടങ്ങള  എന്നെനിങ്ങടന  64  ഫഭാമുകേള  മുകഖന  ഗുണകമനയുള
നടതീല് വസ്തുക്കള ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയവരുനണസ്റ്റ്.

ടതങ്ങനിനഡത  നഴറനികേള  മുകഖന  ഗുണകമനയുള  വനിവനിധയനിനലാം  ടതങ്ങനിന
ഡതകേളുലാം  പചക്കറനി  വനിത്തുകേളുലാം  പചക്കറനി  ഡതകേളുലാം  സലാംസഭാന  വനിത്തുല്പഭാദന
കകേന്ദ്രങ്ങളവഴനി  ഗുണകമനയുള  ടനല്വനിത്തനിനങ്ങളുലാം  വനിവനിധയനിനലാം  പചക്കറനി
വനിത്തുകേളുലാം പചക്കറനി ഡതകേളുലാം ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത
ടസഷലല്  ഫഭാമുകേളവഴനിയുലാം  ജനിലഭാ  ഫഭാമുകേളവഴനിയുലാം  ഗുണകമനയുള  ഫലവര്ഗ്ഗ
വൃക്ഷങ്ങളുടട  ഗ്രഭാഫ്റ്റുകേളുലാം  ടലയറുകേളുലാം  ഡതകേളുലാം  കമല്ത്തരലാം  കവരുപനിടനിപനിച
കുരുമുളകേസ്റ്റ്  വളനികേള,  പചക്കറനി  വനിത്തുകേള,  പചക്കറനി  ഡതകേള  എന്നെനിവ
ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  വനിതരണലാം ടചേയവരുനണസ്റ്റ്.   കേഴക്കൂടലാം  ബകയഭാടടകകഭാളജനി  ആന്റെസ്റ്റ്
കമഭാഡല്  കഫഭാറനികേളചര്  ടസന്റെര്,  ജനിലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടലാം-തളനിപറമ്പസ്റ്റ്,  ജനിലഭാ
കൃഷനികത്തഭാടലാം-അഞ്ചേല്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  കമല്ത്തരലാം  ടനിഷബകേളചര്
വഭാഴഡത്തകേള ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് മനിതമഭായ വനിലയസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

ടവജനിറബനിള  ആന്റെസ്റ്റ്  ഫ്രൂടസ്റ്റ്  ടപ്രഭാകമഭാഷന  കേഇൗണ്സനില്  കകേരളത്തനിടന്റെ
കേതീഴനിലുള ആലത്തൂര് വനിത്തു സലാംസരണ ശഭാലയനില്  120  ടമടനികേസ്റ്റ്  ടണ് പചക്കറനി
വനിത്തുകേളുലാം  10  ലക്ഷലാം  ടനിഷഡ്യൂകേളചര്  വഭാഴഡത്തകേളുലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
നടപടനിടയടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടവജനിറബനിള  ആന്റെസ്റ്റ്  ഫ്രൂടസ്റ്റ്  ടപ്രഭാകമഭാഷന  കേഇൗണ്സനില്
കകേരളത്തനിടന്റെ എറണഭാകുളലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  തനിരുവനനപുരലാം എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടല
കൃഷനി  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രലാംവഴനി  വനിത്തുകേളുലാം  വഭാഴഡത്തകേളുലാം  വനിതരണലാം
ടചേയ്യുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരള സലാംസഭാന വനിത്തസ്റ്റ് വനികേസന അകതഭാറനിറനി ഗുണകമനയുള ടനല്വനിത്തസ്റ്റ്
രജനികസര്ഡസ്റ്റ് വനിത്തുല്പഭാദന പദതനിയനിലൂടട ഉത്പഭാദനിപനിചലാം നഭാഷണല് സതീഡ്സസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന തുടങ്ങനിയ ഏജനസനിയുടട സഹഭായത്തഭാലുലാം കൃഷനിഭവനുകേള മുകഖന
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  എത്തനിചടകേഭാടുക്കുനണസ്റ്റ്.   ടവജനിറബനിള ആന്റെസ്റ്റ്  ഫ്രൂടസ്റ്റ്  ടപ്രഭാകമഭാഷന
കേഇൗണ്സനിലനിടന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് മൂവഭാറ്റുപ്പുഴയസ്റ്റ് സമതീപലാം നടുക്കരയനില് ഒരു വര്ഷലാം
2  കകേഭാടനി  പചക്കറനിഡത്തകേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുന്നെ  ഡഹടടകേസ്റ്റ്  നഴറനി
പ്രവര്ത്തനസജമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷലാം ഇതനിനഭായനി ടചേലവഴനിച
തുകേ അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വനിയറസ്റ്റ്നഭാമനില് നനിനള കുരുമുളകേസ്റ്റ് ഇറക്കുമതനി 
90 (3036) ശതീ  .   ടകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : 

ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   നഭാണു : 
ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ശശതീന്ദ്രന : 
ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേതീടനഭാശനിനനിയുടട അലാംശലാം വളടര കൂടുതലുള കുരുമുളകേസ്റ്റ് വനിയറസ്റ്റ്നഭാമനില്
നനിനലാം ശതീലങ്കവഴനി വനകതഭാതനില് സലാംസഭാനകത്തയസ്റ്റ് ഇറക്കുമതനി ടചേയ്യുന എന്നെ
വഭാര്ത്ത ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇറക്കുമതനി ടചേയ്ത കുരുമുളകേസ്റ്റ്  ഇനലന കുരുമുളകേനിടന്റെ കൂടട കേലര്ത്തനി
കേയറനി അയയ്ക്കുന്നെ പ്രവൃത്തനി,  കകേരളത്തനിടല കുരുമുളകേസ്റ്റ്  കേര്ഷകേടര കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്നെതുലാം അനഭാരഭാഷ്ട്രതലത്തനില് ഇനലന കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ഉത്പന്നെങ്ങളക്കുലാം
കമഭാശമഭായ  പ്രതനിഛഭായയുണഭാക്കുന്നെതുമഭായതനിനഭാൽ  ഇതസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായുലാം  തടയുവഭാൻ
എനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദശനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ആസനിയഭാന കേരഭാറനിലുലാം ഇനലഭാ-ശതീലങ്ക സന്വേതന വലഭാപഭാര കേരഭാറനിലുലാം
ഇനല  അലാംഗമഭായതനിനഭാല്  വനിയറസ്റ്റ്നഭാമനില്നനിനലാം  കുരുമുളകേസ്റ്റ്  ശതീലങ്ക  വഴനി
ഇനലയനികലയസ്റ്റ്  ഇറക്കുമതനി  ടചേയ്യുവഭാനുള സഭാധലതകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല്
2015-16  വര്ഷടത്ത അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  2016-17-ല് ശതീലങ്കയനില് നനിനള കുരുമുളകേസ്റ്റ്
ഇറക്കുമതനി 39% കുറവഭായനിരുന.

(ബനി)  ഇറക്കുമതനി ഒഴനിവഭാക്കുന്നെ നടപടനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് പരനിധനിയനില് വരുന്നെ
വനിഷയമഭാണസ്റ്റ്.  ഇറക്കുമതനി  ടചേയ്യുന്നെ  കുരുമുളകുളടപടടയുള  ഉല്പന്നെങ്ങളുടട
ദുരുപകയഭാഗലാം തടയണടമന്നെസ്റ്റ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ബഭാലുകശരനിയനിടല കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ് വനിപണനകകേന്ദ്രലാം

91 (3037) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  പുതുതഭായനി  എത
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ് വനിപണനകകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുടണന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  ബഭാലുകശരനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഏടതഭാടക്ക  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്
ഇകപഭാള  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്  പചക്കറനി  വനിപണനകകേന്ദ്രലാം  നനിലവനിലുളതസ്റ്റ്
എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷലാം വയനഭാടസ്റ്റ്, മലപ്പുറലാം എന്നെതീ
ജനിലകേളനില് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിടന്റെ സലാംഭരണ വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ബഭാലുകശരനി മണ്ഡ ലത്തനില് നനിലവനില് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിടന്റെ വനിപണന
കകേന്ദ്രലാം ഇല.  വനിപണന കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചേഭായനി കയഭാജന 

92 (3038) ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ബഷതീര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചേഭായതീ കയഭാജന എന്നെ കപരനില് ഒരു പദതനി
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിപ്രകേഭാരലാം നഭാളനിതുവടരയഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭനിച
തുകേയുടടയുലാം  ടചേലവഭാക്കനിയ  തുകേയുടടയുലാം  വനിശദവനിവരങ്ങള  ജനിലകേള  തനിരനിചസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പനി.എലാം.ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഡവ.  പ്രകേഭാരലാം  ഏടതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്; ജനിലകേള തനിരനിചസ്റ്റ് വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.   ലഭലമഭായ  ജലലാം  പ്രധഭാനമഭായുലാം  കൃഷനിക്കുകവണനി ഫലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേടള  ഏകകേഭാപനിപനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര
സഹഭായകത്തഭാടട  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞ്ചേഭായതീ
കയഭാജന.  പ്രസ്തുത  പദതനി  കകേരളത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിടന്റെ  കനഭാഡല്
ഡനിപഭാര്ട്ടുടമന്റെസ്റ്റ്  കൃഷനി  വകുപഭാണസ്റ്റ്.   കൃഷനി,  ജലകസചേനലാം,  ഗ്രഭാമവനികേസനലാം  എന്നെതീ
വകുപ്പുകേളനിടല  ബനടപട  ഉകദലഭാഗസര്  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  കേടണത്തുന്നെ  ജലകസചേന
പ്രവൃത്തനികേള  ഉളടപടുത്തനി  ഡനിസ്ട്രേനികസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന  പദതനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത ഡനിസ്ട്രേനികസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന പദതനിയനില്നനിന്നെസ്റ്റ് ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം നടപനിലഭാകക്കണ
പ്രവൃത്തനികേള  (ആനുവല്  ആക്ഷന  പഭാന)  കേടണത്തുകേയുലാം  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുന.  60:40  അനുപഭാതത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞ്ചേഭായനി  കയഭാജനയസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം
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നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിടല  14  ജനിലകേളനിടലയുലാം  ജനിലഭാ  ഇറനികഗഷന
പദതനികേള  സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  ഇറനികഗഷന  പദതനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പനി.എലാം.ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഡവ.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവടര  കൃഷനി,
ഗ്രഭാമവനികേസനലാം,  ജലകസചേനലാം  എന്നെതീ  വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  ലഭനിച  തുകേയുടടയുലാം
ടചേലവഴനിച തുകേയുടടയുലാം ജനില തനിരനിചള വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്:-  2015-16  വര്ഷത്തനില്  ഡനിസ്ട്രേനികസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന  പഭാനുകേള,
കസറസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന  പഭാന  എന്നെനിവ  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനികലയഭായനി  അനുവദനിച
140  ലക്ഷലാം  രൂപ  പൂര്ണമഭായുലാം  വനിനനികയഭാഗനിച.   ആത  ഘടകേത്തനില്  ലഭനിച
212  ലക്ഷലാം  രൂപ  പൂര്ണമഭായുലാം  വനിനനികയഭാഗനിച.  സകമതനി  തലത്തനില്  കമള
നടത്തനിപനിനഭായുലാം  പഠനയഭാതകേളക്കുലാം  ടടയനിനനിലാംഗനിനുമഭായനി  ആടകേ  13.2  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  ജനിലഭാ  തലത്തനില്  കേര്ഷകേഭാധനിഷനിത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭായ  ടടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്,
ടഡകമഭാണ്കസ്ട്രേഷന, പഠന യഭാതകേള, കേനിസഭാന കമള, ഫഭാലാം സ്കൂളുകേള എന്നെനിവയഭായനി
198.800  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ടചേലവഴനിച.   ആയതനിടന്റെ  ജനില  തനിരനിചള  കേണക്കസ്റ്റ്
ചുവടട കചേര്ക്കുന:

ജനില ടചേലവഴനിച തുകേ (ലക്ഷത്തനില്)

1 2

തനിരുവനനപുരലാം 14.34

ടകേഭാലലാം 14.34

പത്തനലാംതനിട 11.27

ആലപ്പുഴ 15.44

കകേഭാടയലാം 14.34

ഇടുക്കനി 11.27

എറണഭാകുളലാം 17.49

തൃശ്ശൂര് 19.6

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 16.42

മലപ്പുറലാം 18.69

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 15.44

വയനഭാടസ്റ്റ് 6.98
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1 2

കേണ്ണൂര് 13.97

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 9.21

ആടകേ 198.8

കസറസ്റ്റ്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  മനിഷനവഴനി  142.6  ലക്ഷലാം  രൂപയുടട  സൂക
ജലകസചേന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപസ്റ്റ്:-  പനി.എലാം.ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഡവ.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം
ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപനിനസ്റ്റ്  ലഭനിച  തുകേയുടടയുലാം  ടചേലവഴനിച  തുകേയുടടയുലാം  ജനില
തനിരനിചള വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം-1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ്:-  2015-16-ല് പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചേഭായനി കയഭാജന
പ്രകേഭാരലാം  ജലകസചേന  വകുപനിടല  സനി.എ.ഡനി.ഡബബ.എലാം.  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി. കേലട, മൂവഭാറ്റുപ്പുഴ, കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴ പദതനികേളനിടല
സനി.എ.ഡനി.ഡബബ.എലാം.  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  2015-16-ല്  192.492  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതനിടന്റെ യൂടനിഡലകസഷന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേലട - 48.492 ലക്ഷലാം (ടകേഭാലലാം, പത്തനലാംതനിട, ആലപ്പുഴ)

മൂവഭാറ്റുപ്പുഴ - 99 ലക്ഷലാം (എറണഭാകുളലാം, ഇടുക്കനി)

കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴ - 45 ലക്ഷലാം (പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്)

(സനി)  പനി.എലാം.ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഡവ.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കൃഷനി,  ഗ്രഭാമവനികേസനലാം,
ജലകസചേനലാം  എന്നെതീ  വകുപ്പുകേള  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുടട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവടട കചേര്ക്കുന.

കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്:-   പനി.എലാം.ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഡവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഡനിസ്ട്രേനികസ്റ്റ്
ഇറനികഗഷന പഭാനുകേളുലാം കസറസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന പഭാനുലാം ടവബ്ഡസറനില് അപസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ്
ടചേയ്യുകേയുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18-ല്  നടപനിലഭാകക്കണ
പദതനികേളുടട വനിശദമഭായ പദതനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള ജനിലകേളനില്നനിനലാം ലഭലമഭായനിവരുന.

ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപസ്റ്റ്:-  പനി.എലാം.ടകേ.എസസ്റ്റ്.ഡവ. പ്രകേഭാരമുള പദതനികേളുടട
ജനിലകേള തനിരനിചള വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം - 2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ്:- പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചേഭായനി കയഭാജനയുടട ഭഭാഗമഭായ
ഡനിസ്ട്രേനികസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന  പദതനിയനില്  നനിരവധനി  ജലകസചേന  പ്രവൃത്തനികേള
ഉളടപടുത്തനിയനിരുനടവങ്കനിലുലാം നഭാളനിതുവടര ഒരു പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
ലഭനിചനിടനില.  ആയതനിനഭാല് പദതനികേടളഭാനലാം നടപഭാക്കനിയനിടനില.

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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കേഭാലവര്ഷത്തനില് വനിളനഭാശലാം കനരനിട കേര്ഷകേര്
93 (3039)  ശതീ  .   കജഭാണ് ടഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കേഭാലവര്ഷത്തനില് വനിളനഭാശലാം കനരനിട കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിള ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്
ഇടലന്നെ  കേഭാരണത്തഭാല്  അര്ഹമഭായ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ്
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനില്
സന്വേതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നെ നടപടനി എടനന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  വനിളനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനില്
കനരനിടുന്നെ വന കേഭാലതഭാമസലാം പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി & സനി) പരനിഷ്കരനിച വനിള ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില് വനിള
ഇനഷന്വേര് ടചേയ്തനിട്ടുള കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് മഭാതകമ ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ അനുവദനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.  നനിലവനില്  വനിള  ഇനഷന്വേര്  ടചേയ്യേഭാത്ത  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിചഭാല് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നെതനിനഭായനി
കൃഷനിഭവന  മുകഖന  അകപക്ഷ  സന്വേതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഫതീല്ഡ്തല  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  കേണക്കഭാക്കനി  ഫണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കനി  മുനഗണനഭാ  ക്രമമനുസരനിചസ്റ്റ്
ആനുകൂലലലാം വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  അധനികേമഭായനി കവണനിവരുന്നെ തുകേ കൃഷനി
വകുപനിടന്റെ  2401-00-800-91-പഭാന  "പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം  കനരനിടുന്നെതനിനുള കേരുതല്
നടപടനി”എന്നെ  ശതീര്ഷകേത്തനില്നനിന്നെഭാണസ്റ്റ്  കേടണത്തുന്നെതസ്റ്റ്.   സലാംസഭാനടത്ത
മുഴുവന  കേര്ഷകേടരയുലാം  സലാംസഭാന  വനിള  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില്
അലാംഗമഭാക്കുന്നെതനിനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആസൂതണലാം ടചേയ്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ടനല്വനിത്തുകേളുടട ദഇൗർലഭലലാം 
94 (3040) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ടവളടക്കട്ടുള  പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  കൃഷനി
ടചേയ്യുന്നെതനിനുകവണനി കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് കൃഷനിഭവന മുഖഭാനരലാം സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
വനിതരണലാം ടചേയടകേഭാണനിരുന്നെ ടപഭാനണനി, ഉമ തുടങ്ങനിയ ടനല്വനിത്തുകേള ഇകപഭാൾ
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ലഭലമല എന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; ഇവ ലഭലമലഭാത്തതസ്റ്റ് ടവളടക്കട്ടുള
പഭാടകശഖരങ്ങളനില് കൃഷനി ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് തടസ്സെമഭാകുന്നെതഭായുലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ടനല്വനിത്തുകേളക്കുള  സബ്സനിഡനി  നനിലവനിലുകണഭാ;
ഇവ കശഖരനിചേസ്റ്റ്  കൃഷനിഭവനുകേള മുകഖന കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  എത്തനിച ടകേഭാടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില് ഈ വര്ഷടത്ത ഒന്നെഭാലാംവനിള കൃഷനിയനിറക്കുവഭാന
ഡവകേനിയ കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ടപഭാനണനി, ഉമ വനിത്തുകേള ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ബുദനിമുട്ടുണഭായതഭായനി
ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒന്നെഭാലാംവനിള കൃഷനിക്കഭായനി 2411 ടണ് ഉമ, 63 ടണ് ടപഭാനണനി
വനിത്തുകേള കകേരള സലാംസഭാന വനിത്തസ്റ്റ് വനികേസന അകതഭാറനിറനി മുകഖന സലാംസഭാനടത്ത
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടവളടക്കട്ടുള പ്രകദശങ്ങളനില് കൃഷനി ടചേയ്യുവഭാന
കേഴനിയുന്നെ ജയ വനിത്തസ്റ്റ് 292 ടണ് ഈ വര്ഷലാം വനിതരണലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നഭാഷണല്
സതീഡ്സസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന വനിത്തസ്റ്റ് ലഭലത ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേളുലാം
കകേരള സലാംസഭാന വനിത്തസ്റ്റ് വനികേസന അകതഭാറനിറനി മുകഖന സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടനല്വനിത്തസ്റ്റ്  ഉളടപടടയുള  ഉത്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളക്കസ്റ്റ്  ടനല്കൃഷനി
വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം സബ്സനിഡനി ലഭലമഭാണസ്റ്റ്. കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ വനിത്തസ്റ്റ്
കൃഷനിഭവന മുകഖന കകേരള സലാംസഭാന വനിത്തസ്റ്റ്  വനികേസന അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിടന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം 

95 (3041) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : 
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിടന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പചക്കറനിവനില കുറയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേരമഭായ നനിലപഭാടല കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെടതനലാം  കേകമ്പഭാളവനിലടയക്കഭാള  കൂടുതല്  വനില  അവര്
ഈടഭാക്കുനടവനമുള പരഭാതനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് വനില വര്ദനവനില്നനിനലാം ആശന്വേഭാസലാം നല്കകേണ
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്  പചക്കറനിക്കുലാം  മറ്റുലാം  അമനിതവനില  ഈടഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കഹഭാളടസയനില്  വനിലടയക്കഭാള  10%  അധനികേ  വനില
നല്കേനി  കശഖരനിക്കുന്നെ  പചക്കറനികേള  കേകമ്പഭാള  വനിലടയക്കഭാള  30%  വടര  വനില
കുറചഭാണസ്റ്റ്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്  സഭാളുകേളനിലൂടട  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്.   അമനിത
വനിലവര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭാകുന്നെ സഭാഹചേരലങ്ങളനില് സബ്സനിഡനി നല്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനില്  പചക്കറനികേളക്കസ്റ്റ്  അമനിത  വനില  ഇഇൗടഭാക്കുന്നെനില.
മഭാര്ക്കറസ്റ്റ് വനിലകയക്കഭാള കുറവനിലഭാണസ്റ്റ് വനില്പന നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്.

കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നെങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഏകേതീകൃത ബഭാനഡസ്റ്റ് ടനയനിലാം 

96 (3042) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ വനിവനിധ കേഭാര്ഷനികേ പദതനികേളനിലൂടട
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നെങ്ങള  സലാംസരനിചസ്റ്റ്  കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ
ചുമതലയനില്  ഒരു  ഏകേതീകൃത  ബഭാനഡസ്റ്റ്  ടനയനിമനില്  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഓണഭാട്ടുകേര പ്രകദശത്തസ്റ്റ് ഉത്പഭാദനിപനിച എളസ്റ്റ് സലാംസരനിചസ്റ്റ് എണയഭാക്കനി
ഒരു പ്രകതലകേ ബഭാനഡസ്റ്റ് ടനയനിലാം ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് വനിപണനലാം നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  സലാംസരനിച  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പന്നെങ്ങളുടട  വനിപണനത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു
ഏകേതീകൃത ബഭാനഡസ്റ്റ് ടനയനിലാം നല്കേനിടക്കഭാണള വനിപണന സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില്
വന്നെനിടനില.  എന്നെഭാല് ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി Agro
Business  Company  of  Kerala  എന്നെ കപരനില് ഒരു കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
KAICO-ടയ ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

2015-ടല കേഭാര്ഷനികേ നയലാം 

97 (3043) ശതീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കകേരള സര്ക്കഭാരനിടന്റെ 2015-ടല കേഭാര്ഷനികേ നയലാം അതനിടന്റെ രൂപതീകേരണ
ഘടത്തനിലുലാം നനിയമസഭഭാ ചേർചകേൾക്കസ്റ്റ് കശഷവുലാം  2013-2015  കേഭാലയളവനിൽ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികലയയചസ്റ്റ് അഭനിപ്രഭായങ്ങള കചേഭാദനിചനിരുകന്നെഭാ; 
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(ബനി) കകേന്ദ്ര കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് മനനിയഭായനിരുന്നെ ശതീ. ശരതസ്റ്റ് പവഭാർ, ഇകപഭാഴടത്ത
കകേന്ദ്ര കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് മനനിയഭായ ശതീ.  രഭാധഭാ കമഭാഹന സനിലാംഗസ്റ്റ് എന്നെനിവരനില് നനിന്നെസ്റ്റ്
പ്രസസ്തുത കേഭാര്ഷനികേ നയലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് ലഭനിച കേത്തുകേളുടടയുലാം അഭനിപ്രഭായങ്ങളുടടയുലാം
കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്  മനനിയഭായനിരുന്നെ  ശതീ.  ശരതസ്റ്റ്  പവഭാര്  അയച
1-1-2014  തതീയതനിയനിടല  ഡനി.ഒ.  നമ്പര്  2-17/2013-കപഭാളനിസനി  എന്നെ  കേത്തനിടന്റെ
പകേര്പ്പുലാം  2022-ഓടുകൂടനി  കേര്ഷകേരുടട  വരുമഭാനലാം  ഇരടനിയഭാക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനടപടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  കൃഷനി  മനനി  ശതീ.  രഭാധഭാ  കമഭാഹന  സനിലാംഗസ്റ്റ്  6-3-2017-ല്
സലാംസഭാന മുഖലമനനിക്കസ്റ്റ് അയച കേത്തനിടന്റെ പകേര്പ്പുലാം അനുബനമഭായനി ഉളടക്കലാം
ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

മണസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണ വകുപനിടന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

98 (3044) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   ടകേ  .   ബഭാബു  :
ശതീ  .   ടകേ  .   ടജ  .   മഭാകനി : 
ശതീ  .    എലാം  .    സന്വേരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  മണസ്റ്റ്  പരലകവഷണവുലാം  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപനിടന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ടചേയ്യേഭാറുകണഭാ; 

(ബനി)  വഭാടര്ടഷഡസ്റ്റ്  പദതനികേളനിലൂടട  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  മണസ്റ്റ്,  ജല
സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ; 

(സനി)  എലഭാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  കസഭായനില്  ടഹല്ത്തസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  വനിതരണലാം
ടചേയ്യേഭാനുകദശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതുമൂലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം
പ്രകയഭാജനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ലഭനിക്കുകേടയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  മണസ്റ്റ്  പരലകവഷണ  മണസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണ  വകുപനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അവകലഭാകേനലാം ടചേയ്യേഭാറുണസ്റ്റ്.

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്



192       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 21, 2017

(ബനി)  മണസ്റ്റ് പരലകവഷണ മണസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണ വകുപ്പുമുകഖന സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
വഭാടര്ടഷഡസ്റ്റ്  പദതനികേളനിലൂടട  മണസ്റ്റ്  ജലസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. നബഭാര്ഡസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാടടയുള ആര്.ടഎ. ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
പദതനിയുടട  19  മുതല്  22  വടരയുള  ഘടങ്ങളനിടല  115  വഭാടര്ടഷഡുകേളനിടല
മണ്ണുജലസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.
കൃഷനിഭൂമനിയുടട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കേല്ലുകേയ്യേഭാല,  പുലസ്റ്റ് ല  വചപനിടനിപനിക്കല്,  സ്ട്രേനിപസ്റ്റ്
ടടറസ്സെസ്റ്റ്,  മഴക്കുഴനികേള,  ഡജവകവലനി  തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നതീര്ചഭാലുകേളുടട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  പഭാര്ശന്വേഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  തടയണകേള,  കക്രഭാസ്സെസ്റ്റ്
ബഭാറുകേള, ലതീഡനിലാംഗസ്റ്റ്/ഡഡകവര്ഷന ചേഭാനലുകേള, ഭൂഗര്ഭജല പരനികപഭാഷണത്തനിനുലാം
ശുദജല  സലാംഭരണത്തനിനുമഭായനി  ജലസലാംഭരണനികേള,  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗസ്റ്റ്,
കേനിണറുകേളുടടയുലാം  കുളങ്ങളുടടയുലാം  പുനരുദഭാരണലാം  തുടങ്ങനിയ  മണ്ണുജല  സലാംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വഭാടര്ടഷഡസ്റ്റ് അടനിസഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  2014-15  വര്ഷലാം  മുതല്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  കകേന്ദ്ര
കസഭായനില്  ടഹല്ത്തസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  പദതനിയനിലുളടപടുത്തനി  എലഭാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
കസഭായനില് ടഹല്ത്തസ്റ്റ് കേഭാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയ്യുവഭാനുകദശനിക്കുനണസ്റ്റ്.

മണനിടന്റെ  രഭാസഭഇൗതനികേ  സന്വേഭഭാവങ്ങളുടടയുലാം  ശഭാസതീയ  വളപ്രകയഭാഗ
ശനിപഭാര്ശകേളുടടയുലാം  ആധനികേഭാരനികേ  കരഖയഭായ  കസഭായനില്  ടഹല്ത്തസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്
മണറനിഞ്ഞസ്റ്റ്  വളലാം  ടചേയ്യുവഭാനുലാം  തദന്വേഭാര  മണനിടന്റെ  ആകരഭാഗലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം
കേര്ഷകേടര സഹഭായനിക്കുന.  കൂടഭാടത മണനിലടങ്ങനിയനിട്ടുള കപഭാഷകേ മൂലകേങ്ങളുടട
കതഭാതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ആവശലഭാനുസരണലാംമഭാതലാം  വളപ്രകയഭാഗലാം  നടത്തുന്നെതുവഴനി
കൃഷനിടചലവസ്റ്റ്  ഗണലമഭായനി  കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം  ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം
സഹഭായനിക്കുന.

കസഭായനില് ടഹല്ത്തസ്റ്റ് കേഭാര്ഡസ്റ്റ് 

99 (3045) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കസഭായനില്  ടഹല്ത്തസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്നെ
പദതനി ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; 

(ബനി)   കസഭായനില് ടഹല്ത്തസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഏടതലഭാലാം  തരത്തനില്
പ്രകയഭാജനലാം ടചേയ്യുടമന്നെഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ  നഭാഷണല്  മനിഷന  കഫഭാര്  സഡസനബനിള
അഗ്രനികേളചര്  (എന.എലാം.എസസ്റ്റ്.എ.)  എന്നെ  മനിഷടന്റെ  കേതീഴനിലുള  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്
കസഭായനില് ടഹല്ത്തസ്റ്റ് കേഭാര്ഡസ്റ്റ്.  മണനിലടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നെ പ്രഭാഥമനികേ, ദന്വേനിതതീയ മൂലകേങ്ങള,
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സൂക  മൂലകേങ്ങള  എന്നെനിവയുളടപടട  13  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  അവയനുസരനിചള
വളപ്രകയഭാഗത്തനിടന്റെ  ശനിപഭാര്ശകേളുമടങ്ങനിയതഭാണസ്റ്റ്  മണ്ണുപരനികപഭാഷണ  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനടത്ത  എലഭാ  കൃഷനിയനിടങ്ങളുടടയുലാം  (കേര്ഷകേര്ക്കുലാം)  വനിവരങ്ങളടങ്ങനിയ
68.3  ലക്ഷലാം മണ്ണുപരനികപഭാഷണ കേഭാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നെതനിനുള പദതനിയുടട
രണഭാലാംഘടലാം ഇകപഭാള പ്രഭാരലാംഭദനിശയനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ പദതനിയുടട 2015-16, 2016-17
വര്ഷടത്ത  ഒന്നെഭാലാം  ഘടത്തനിടന്റെ  കേഭാലയളവനില്  6.5  ലക്ഷലാം  മണസ്റ്റ്  പരനികപഭാഷണ
കേഭാര്ഡുകേള തയ്യേഭാറഭാക്കനി വനിതരണലാം ടചേയ.

(ബനി)  മണ്ണുപരനികപഭാഷണ  കേഭാര്ഡുകേളനില്  ഓകരഭാ  കൃഷനിയനിടത്തനിടലയുലാം
മണനിടന്റെ  സന്വേഭഭാവലാം,  മൂലകേങ്ങളുടട  അളവസ്റ്റ്  എന്നെനിവയ്ക്കുപുറടമ  ശനിപഭാര്ശ
അനുസരനിചള വളപ്രകയഭാഗവുലാം കരഖടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
ഡജവരഭാസവളങ്ങള  വനിളയസ്റ്റ്  ആവശലഭാനുസരണലാം  മഭാതലാം  ശനിപഭാര്ശയനുസരനിചസ്റ്റ്
കചേര്ക്കുവഭാന  കേഴനിയുന.  അനഭാവശല  വളപ്രകയഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  കവണനിവരുന്നെ
പഭാഴസ്റ്റ് ടചേലവസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം  മണനിലുലാം  ജലത്തനിലുലാം  രഭാസവളങ്ങളുടട  അമനിത
ഉപകയഭാഗലാംമൂലമുണഭാകുന്നെ  പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം
സഹഭായനിക്കുന.

കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല

100 (3046) ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള : 
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി : 
ശതീമതനി സനി  .   ടകേ  .   ആശ : 
ശതീ  .    ടകേ  .    രഭാജന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുടട ഗകവഷണ ഫലങ്ങള കേര്ഷകേരനികലയസ്റ്റ്
എത്തനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കേര്ഷകേരുടട  അഭനിപ്രഭായലാം  സന്വേതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഗകവഷണലാം
മൂലലവത്തഭാക്കഭാനുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രധഭാനമഭായുലാം  എടനഭാടക്ക  ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
സര്വകേലഭാശഭാലയനില് നടക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  വനികേസനിപനിച  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള
ടപഭാതു സമൂഹത്തനിനസ്റ്റ് എതകത്തഭാളലാം പ്രകയഭാജനടപട്ടുടവന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

421/2020.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിടലയുലാം  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംബനനിച വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള നനിയമസഭ ഉളടപടടയുള
അധനികേഭാര  സഭാനങ്ങളുടട  പരനികശഭാധനയഭായനി  ലഭലമഭാക്കുനണസ്റ്റ്.   കൂടഭാടത
സലാംസഭാന  ഓഡനിറസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഉളടപടടയുള  ഓഡനിറസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  സഭാമ്പത്തനികേപരമഭായ  വനിഷയങ്ങള  അടക്കമുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തലനിനസ്റ്റ് വനികധയമഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതുകൂടഭാടത ടപ്രഭാ-ചേഭാനസലര് കൂടനിയഭായ
കൃഷനി  മനനി  പ്രതനിമഭാസ  റനിവഡ്യൂ  മതീറനിലാംഗസ്റ്റ്  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുടട ഗകവഷണ ഫലങ്ങള കേര്ഷകേരനികലയസ്റ്റ്
എത്തനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കേര്ഷകേരുടട  അഭനിപ്രഭായലാം  സന്വേതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഗകവഷണലാം
മൂലലവത്തഭാക്കഭാനുമുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല
നടത്തനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.

കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  വനിവനിധ  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ശഭാസതീയ  കൃഷനി  രതീതനിടയക്കുറനിചലാം  പുതനിയ  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലകേടളക്കുറനിചലാം  പരനിശതീലനങ്ങള,  ടസമനിനഭാറുകേള  എന്നെനിവ  നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.
സന്വേഭാശയ  സലാംഘങ്ങളവഴനിയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  പദതനികേള  നടത്തനിവരുന.   കൂടഭാടത
സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  ഗകവഷണ  ഫലങ്ങള  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
പ്രഭാകതീസസസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നവതീകേരനിക്കഭാറുമുണസ്റ്റ്.
കേഭാര്ഷനികേ സലാംബനമഭായ വനിവനിധ രലാംഗങ്ങളനില് മുനനനിര പ്രദര്ശനങ്ങളുലാം പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേളുലാം  സലാംഘടനിപനിചവരുന.   കേഭാര്ഷനികേ  സലാംബനമഭായ  വനിവരങ്ങള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട
ടവബ്ഡസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുന.

കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കേര്ഷകേര്,  ഗകവഷകേര്,  വനികേസന  ഉകദലഭാഗസര്
എന്നെനിവര്  ഉളടപടുന്നെ  സഭാകങ്കതനികേ  സമനിതനി  കേഭാര്ഷനികേരലാംഗടത്ത  പ്രശ്നങ്ങള
സമഗ്രമഭായനി  ചേര്ച  ടചേയ്യുകേയുലാം  ഗകവഷണ  പദതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ടചേയ്യേഭാറുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലൂടട  കേര്ഷകേ  അധനിഷനിത  ഗകവഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന.
പങ്കഭാളനിത്ത  ഗകവഷണ  പദതനികേളനിലൂടട  കേര്ഷകേടര  ഉളടപടുത്തനിടക്കഭാണള
ഗകവഷണ പദതനികേളുലാം കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല നടത്തനിവരുന.

(സനി) കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുടട ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സുസനിര
കൃഷനിരതീതനികേളക്കുലാം പരനിസനിതനി സഇൗഹൃദ ഉല്പഭാദന സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുലാം ഉഇൗന്നെല്
നല്കേനിടക്കഭാണളവയഭാണസ്റ്റ്.   ഉല്പന്നെ  ഗുണകമന,  ഉകപഭാല്പന്നെ  ഉപകയഭാഗലാം,
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വനിപണനലാം എന്നെതീ കേഭാരലങ്ങളകൂടനി പരനിഗണനിചടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് ഗകവഷണ പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതുലാം.  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിടല  ഉല്പഭാദനവുലാം
വരുമഭാനവുലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാടട  പുതനിയ  വനിത്തനിനങ്ങള
വനികേസനിപനിചസ്റ്റ് പുറത്തനിറക്കുകേ,  പുതനിയ കേഭാര്ഷനികേ യനങ്ങള വനികേസനിപനിടചടുക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില്
നടക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

അതബത്പഭാദനകശഷനിയുള  പുതനിയ  ഇനങ്ങളുലാം  ഗുണകമനയുള  വനിത്തസ്റ്റ്,
ടചേടനികേള  എന്നെനിവയുലാം  ജതീവഭാണു  മരുനകേള,  വളക്കൂട്ടുകേള  എന്നെനിവയുലാം
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന.  പരമ്പരഭാഗത  വനിത്തനിനങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ  എന്നെ
ഉകദശകത്തഭാടട  ടനല്വനിത്തസ്റ്റ്  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി)  കകേരളത്തനിടല  കൃഷനി  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  ടനല്
വനിത്തുകേളനില്  80  ശതമഭാനത്തനിലധനികേവുലാം  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല
വനികേസനിപനിടചടുത്തതഭാണസ്റ്റ്  (ഏകേകദശലാം  ഒന്നെര  ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം  ടഹകര്).
സര്വകേലഭാശഭാല ഉത്പഭാദനിപനിച ഗുണകമനയുള പചക്കറനി വനിത്തുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് 6,000
ടഹകറുലാം  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുടട  ഡത  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  1275  ടഹകറുലാം  കതഭാടവനിളകേളുടട
നടതീല്  വസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  1416  ടഹകറുലാം  സുഗനവനിളകേളുടട  നടതീല്
വസ്തുക്കളുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  810  ടഹകറുലാം  കൃഷനി  ടചേയവരുന.   സര്വകേലഭാശഭാലയനില്
നനിനള  170  ടണ്  ജതീവഭാണുവളങ്ങളുലാം  ഡജവ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം  കൃഷനിക്കഭാര്
ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുകൂടഭാടത 4.5 ലക്ഷകത്തഭാളലാം പചക്കറനി ഡതകേള ഡഹടടകേസ്റ്റ്
കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  ടസന്റെറനില്നനിനലാം  വനിതരണലാം  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്വകേലഭാശഭാല
വനികേസനിപനിച  വനിവനിധയനിനലാം  ലഘുയനങ്ങള  (ടതങ്ങസ്റ്റ്  കേയറ യനലാം,  മളടനി  ഫ്രൂടസ്റ്റ്
ഹഭാര്ടവസര്,  മണ്ഡരനി  ബഭാധനിച  കതങ്ങ  ടപഭാതനിക്കഭാനുള  യനലാം  തുടങ്ങനിയവ)
കേര്ഷകേഭാദന്വേഭാനലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സഹഭായനിക്കുനണസ്റ്റ്.

കേഭാര്ഷനികേ ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങള 

101  (3047)   ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേതീഴനില്  എത  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ
സഭാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനടണനലാം അവ ഏടതലടമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനിൽ  കമധഭാവനി  ഉളടപടട  എത  ജതീവനക്കഭാര്
കജഭാലനിടചേയ്യുനണസ്റ്റ്; കേഭാറഗറനി തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(സനി)  ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനിലുലാം  ശമ്പള  ഇനത്തനിലുലാം  ഗകവഷണ
ആവശലങ്ങളക്കുമഭായനി  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  എത  തുകേ  വതീതലാം  ടചേലവഴനിക്കുന;
1-4-2011 മുതല് 31-3-2017 വടരയുള വനിശദമഭായ കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ  6  വര്ഷക്കഭാലത്തനിനനിടയസ്റ്റ്  ഒഭാകരഭാ  സഭാപനത്തനിടന്റെയുലാം
സുപ്രധഭാനമഭായ ഗകവഷണ ഫലങ്ങള എടനലഭാടമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുടട കേതീഴനില് 5 പ്രഭാകദശനികേ കേഭാര്ഷനികേ
ഗകവഷണ കകേന്ദ്രങ്ങള, 18 ഗകവഷണ കകേന്ദ്രങ്ങള, 6 കകേഭാകളജുകേള എന്നെനിവയുണസ്റ്റ്.
ജനില തനിരനിചള വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  സഭാപനങ്ങളനിടല  ജതീവനക്കഭാരുടട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം-2
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) തുകേയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം-3 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനിടന്റെയുലാം  ഗകവഷണ  ഫലങ്ങള  അനുബനലാം-4
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനിടല അനദലഭാപകേ നനിയമനങ്ങള 

102 (3048)  ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനിടല അനധലഭാപകേ നനിയമനങ്ങള എലഭാലാം
പബനികേസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷടന അധനികേഭാരടപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ഏടതലഭാലാം
തസനികേകേളനിടല നനിയമനമഭാണസ്റ്റ് ഇതുവടരയഭായനി നടന്നെനിട്ടുളതസ്റ്റ്; 

(ബനി)  നനിയമനങ്ങള  നടക്കഭാത്ത  തസനികേകേള  ഏടതഭാടക്കയഭാണസ്റ്റ്;  ഈ
തസനികേകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുന്നെതനിടല തടസ്സെലാം എനഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനിടല  ഫഭാമുകേളനില് സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരനി
ലഭാത്തതസ്റ്റ്  ഫഭാമുകേളനിടല  പ്രവര്ത്തനങ്ങടളയുലാം  അവനിടട  നടനവരുന്നെ
ഗകവഷണങ്ങളുടട  കൃതലതടയയുലാം  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനടവന്നെ  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  സര്വകേലഭാശഭാല  ഫഭാമുകേടള  പ്രദര്ശന  ഫഭാമുകേളഭാക്കനി  മഭാറഭാന
ഉകദശനിക്കുനകണഭാ?

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിടല  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിടല  അനദലഭാപകേ  നനിയമനങ്ങള
നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷടന  ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനിടല  അനദലഭാപകേ
നനിയമനങ്ങള  നടത്തുന്നെതനിനുള  അധനികേഭാരലാം  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്
കേമ്മേതീഷനനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണസ്റ്റ്.  അസനിസന്റെസ്റ്റ്,  കേമ്പഡ്യൂടര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് തസനികേകേളനിടല
നനിയമനമഭാണസ്റ്റ് ഇതുവടരയഭായനി നടന്നെനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി) അനദലഭാപകേ തസനികേകേളനിടല നനിയമനങ്ങള നടക്കഭാത്ത തസനികേകേളുടട
വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

അസനിസന്റെസ്റ്റ്,  കേമ്പഡ്യൂടര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ഒഴനിടകേയുള  മറസ്റ്റ്  അനദലഭാപകേ
തസനികേകേളനികലയസ്റ്റ്  ടകേ.പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുഖഭാനരലാം  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ടനി
തസനികേകേളുടട  നനിയമന  രതീതനി,  കയഭാഗലത  തുടങ്ങനിയവ  നനിശ്ചയനിചടകേഭാണള
ടസഷലല്  റൂള/എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറടപടുവനിക്കുന്നെ  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനിടല  ഫഭാമുകേളനില്  സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്തതസ്റ്റ്  ഫഭാമുകേളനിടല  പ്രവര്ത്തനങ്ങടളയുലാം  ഗകവഷണങ്ങളുടട
കൃതലതടയയുലാം ബഭാധനിക്കുനടണന്നെസ്റ്റ് കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  ഫഭാമുകേളനില്  ഗകവഷണവുലാം
നടനവരുന.  ഇതനിടന്റെ  ഫലങ്ങള  കേര്ഷകേരനികലയ്ടക്കത്തനികക്കണതുടകേഭാണസ്റ്റ്
ഫഭാമുകേടള പ്രദര്ശന ഫഭാമുകേള മഭാതമഭാക്കനി  മഭാറഭാന ഉകദശനിക്കുന്നെനില.   നനിലവനില്
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുടട  ഫഭാമുകേള  സന്ദര്ശനിചസ്റ്റ്
സര്വകേലഭാശഭാല  വനികേസനിപനിടചടുത്ത/ഉരുത്തനിരനിടചടുക്കുന്നെ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലകേള
മനസ്സെനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള സഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.

മഭാലനിനല സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനലാം 

103  (3049)   ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  അറവുശഭാലകേള  ഉളടപടടയുള  സഭാപനങ്ങള  ശരനിയഭായ  മഭാലനിനല
സലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലഭാടതയഭാണസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെടതന്നെ  വസ്തുത
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ ; 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  എങ്കനില് ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഏര്ടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ബഹുമഭാനടപട ഡഹകക്കഭാടതനിയുടട ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം 21-8-2009-ടല
സര്ക്കഭാര് സര്ക്കുലര് നമ്പര്  1173/ഡനിബനി2/09/ത.സന്വേ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം അനധനികൃത
അറവുശഭാലകേടള കേടണത്തനി ആവശലമഭായ നനിയമ നടപടനികേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭാക്കുവഭാന
കവണനി തകദശ സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങടള ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2012-ടല
കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി   കഭദഗതനി  ആകസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  വലഭാപഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള,
ആശുപതനികേള,  ചേനകേള,  അറവുശഭാലകേള,  ചേനിക്കന സഭാളുകേള,  മതലസഭാളുകേള,
കേലലഭാണ  മണ്ഡപങ്ങള,  ഫഭാറ്റുകേള,  കഹഭാടലുകേള,  കേഭാററനിലാംഗസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്
സഭാപനങ്ങള,  400  ചേതുരശ  മതീററനില്  കൂടുതല്  തറ  വനിസതീര്ണമുള  വതീടുകേള,
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള  വനിജഭാപനലാം  ടചേയ്കതക്കഭാവുന്നെ  അങ്ങടനയുള  മറസ്റ്റ്
സഭാപനങ്ങള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  സഭാപനങ്ങളുടട  ഉത്തരവഭാദനിതന്വേത്തനില്തടന്നെ
ഉറവനിടത്തനില്  മഭാലനിനലലാം  തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്  സലാംസരനിക്കണടമനളതസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കനി
യനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത തകദശ സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളവഴനി ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങള
സമര്പനിക്കുന്നെ മഭാലനിനല സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ് പഭാനകേള,
തുമ്പൂര്മൂഴനി,  കപഭാര്ടബനിള  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പഭാനകേളുടട  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേമഭായനി
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ശുചേനിതന്വേ മനിഷന അര്ഹമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഡനി  &  ഒ  ഡലസനകസഭാടുകൂടനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ കഹഭാടലുകേള,  കബ്ബുകേള,  കേലലഭാണ മണ്ഡപങ്ങള/വനിവഭാഹ ഹഭാളുകേള,
ഭക്ഷണശഭാലകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  മഭാളുകേള,  റതീടടയനില്  കകേന്ദ്രങ്ങള,  കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ്
കകേഭാലാംപകകേള, ഭക്ഷല വസ്തുക്കള വനില്ക്കുന്നെ സനിനനിമഭാ തനികയററുകേള, വസശഭാലകേള,
പഭാര്ടനികേളുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  ഭക്ഷണലാം  വനിളമ്പുന്നെ  സലങ്ങള,  കേഭാററനിലാംഗസ്റ്റ്
യൂണനിറ്റുകേള, പചക്കറനി പഴവനിപണന കേടകേള, മതലലാം, മഭാലാംസലാം എന്നെനിവ വനില്ക്കുന്നെ
കേടകേള, വനിവനിധ കേലഭാന്റെതീനുകേള എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടലലഭാലാം മഭാലനിനലങ്ങള തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്
ഡജവ മഭാലനിനലങ്ങള കവര്തനിരനിചസ്റ്റ് ഉറവനിടത്തനില് ഫലപ്രദമഭായനി സലാംസരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ബകയഭാബനിന,  എയ്കറഭാബനികേസ്റ്റ്  ബനിന,  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  കപഭാലുള അനുകയഭാജലമഭായ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  2017  ടസപ്റലാംബര്  15-നുമുമ്പഭായനി  സജതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
അതഭാതസ്റ്റ്  തകദശ  സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കേര്ശനമഭായ  നനിര്കദശലാം
നല്കകേണതഭാണസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്  22-7-2017-ടല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര്  2511/2017/
ത.സന്വേ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പുതുതഭായനി  ഡനി.  &  ഒ.  ഡലസനസനിനസ്റ്റ്
അകപക്ഷനിക്കുന്നെ  കമല്പറഞ്ഞ  രതീതനിയനിലുള  സഭാപനങ്ങള  കമല്വനിവരനിച
രതീതനിയനില്  ഡജവമഭാലനിനലങ്ങള  ഉറവനിടത്തനില്തടന്നെ  ഫലപ്രദമഭായനി
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സലാംസരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്
തകദശ  സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഉറപഭാക്കനി  മഭാതകമ  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ഡനി  &  ഒ
ഡലസനസസ്റ്റ് ഇനനി കമലനില് നല്കേഭാവൂ എനലാം ടനി ഉത്തരവനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കക്ഷമ ടപനഷനുകേള

104 (T*3050) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ടനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കക്ഷമ ടപനഷനുകേള ടടകേപറ്റുന്നെ എത കപരുടണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഏടതലഭാലാം  കേഭാറഗറനിയനിലുളള  എത  രൂപയുടട  ടപനഷനുകേള  എത
കപര്ക്കു വനിതരണലാം ടചേയ്യുനടണന്നെസ്റ്റ് തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) കക്ഷമ ടപനഷനുകേള യഥഭാസമയലാം വനിതരണലാം ടചേയ്യുനകണഭാ; 

(ഡനി)  ഇവയുടട  വനിതരണലാം  സുഗമവുലാം  സതന്വേരവുമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സന്വേതീകേരനിച
സലാംവനിധഭാനങ്ങള എടനലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഇ)  കക്ഷമ  ടപനഷനുകേള  കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ; 

(എഫസ്റ്റ്)  വതീടുകേളനില്  ടപനഷന  എത്തനിക്കുന്നെ  പദതനി  വനിജയമഭാക്കുന്നെതനിനു
എത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാടര  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ്  ജനില  തനിരനിചളള
കേണക്കുസ്റ്റ് നല്കേഭാകമഭാ; 

(ജനി)  അവര്ക്കു  പ്രതനിഫലലാം  നല്കേനിയനിരുകന്നെഭാ;  പ്രതനിഫലലാം  നല്കേഭാന
ബഭാക്കനിയുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ ടപനഷന ഡകേപറ്റുന്നെ  4262863
എണലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണസ്റ്റ് ഉളതസ്റ്റ്.

(ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ടപനഷനുകേള  2017  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം വടരയുള
തുകേ  വനിതരണലാം  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടപനഷന  സതലപ്രസഭാവന,  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ
ടപനഷന  പരഭാതനി  അദഭാലത്തസ്റ്റ്  എന്നെതീ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  3  മഭാസലാം  കൂടുകമ്പഭാഴഭാണസ്റ്റ്
നനിലവനില് ടപനഷന വനിതരണലാം ടചേയവരുന്നെതസ്റ്റ്.
* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
T മഭാറനിവച കചേഭാദലടത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ഡനി)  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  അക്കഇൗണള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ടപനഷന  വനിതരണലാം
സുഗമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ബഭാങ്കനിടന്റെ സഭാകങ്കതനികേ സഇൗകേരലലാം പ്രകയഭാജനടപടുത്തനി വളടര
കുറഞ്ഞ  സമയത്തനിനുളനില്ത്തടന്നെ  ടപനഷന  അക്കഇൗണനില്  ടക്രഡനിറസ്റ്റ്
ടചേയ്യേടപകടഭാ  ഇലകയഭാ  എന്നെറനിയുന്നെതനിനുള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സഹകേരണ  വകുപനിടന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടട  ജനിലഭാതലത്തനില്  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്
രജനിസ്ട്രേഭാര്മഭാരുടട കനതൃതന്വേത്തനില് കനരനിടസ്റ്റ് ടപനഷന വതീടുകേളനില് എത്തനിച നല്കുന്നെ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ് കമല്കനഭാടലാം വഹനിചവരുന.

(ഇ)  നനിലവനില്  ടപനഷന  ലഭനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
സതലവഭാങ്മൂലലാം ടതറഭായനി കരഖടപടുത്തനിയതസ്റ്റ്,  തകദശ സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
സതലവഭാങ്മൂലലാം യഥഭാസമയലാം കരഖടപടുത്തഭാത്തതസ്റ്റ്, ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള യഥഭാസമയലാം
സതലവഭാങ്മൂലലാം  സമര്പനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ്,  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  അക്കഇൗണസ്റ്റ്  നമ്പര്  ടതറനിയതസ്റ്റ്,
കുടുലാംബശതീ സര്കവ വനിവരങ്ങള ലഭനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ്, ആധഭാര് ഇലഭാത്തതുമൂലലാം ടപനഷന
നല്കേഭാന  കേഴനിയഭാത്തതസ്റ്റ്,  കനരനിടസ്റ്റ്  വതീടുകേളനില്  ടപനഷന  എത്തനിചകപഭാള
ഗുണകഭഭാക്തഭാവസ്റ്റ്  സലത്തനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിടന  കേടണത്തഭാന
കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാലുലാം  തുകേ  തനിരനിടകേ  അയചതസ്റ്റ്  എന്നെനിങ്ങടന  വനിവനിധങ്ങളഭായ
കേഭാരണങ്ങളഭാല് കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്)  വതീടുകേളനില്  ടപനഷന  എത്തനിക്കുന്നെ  പദതനി  വനിജയമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള  ജതീവനക്കഭാരുടട  എണലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ജനി)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ടപനഷന  കനരനിടസ്റ്റ്  വതീടുകേളനില്
എത്തനിച  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പ്രതനിഫലലാം  നല്കുനണസ്റ്റ്.  ടപനഷന  വനിതരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുളതനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  പ്രതനിഫലത്തുകേ  വനിതരണലാം
ടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.  സഹകേരണ  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള  പ്രതനിഫല  ഇനത്തനില്
നഭാളനിതുവടര  1646,68,650  രൂപ  വനിതരണലാം  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടപനഷന  വനിതരണലാം
സലാംബനനിച  കേണക്കുകേള  2017  ജൂഡല  30-നുമുമ്പസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതുലാം തുകേ അതനിനനുസരനിചസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നെതുമഭാണസ്റ്റ്.

കതര്ഡസ്റ്റ് കഗ്രഡസ്റ്റ് ഓവര്സനിയര് തസനികേ 

105 (3051) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  വകുപനില്  കതര്ഡസ്റ്റ്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  ഓവര്സനിയര്
തസനികേയനില് നനിലവനില് എത ഒഴനിവുകേളുണസ്റ്റ്; 
* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവുകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;
ഇടലങ്കനില് അതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 459 ഒഴനിവുകേള.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.
ഡലഫസ്റ്റ് മനിഷടന്റെ ഭവന സമുചയങ്ങള

106 (*3052) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : 
ശതീ  .   ടകേ  .   ബഭാബു : 
ശതീ  .   ടകേ  .   ടജ  .   മഭാകനി : 
ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  ദഇൗതലമഭായ  ഡലഫസ്റ്റ്  മനിഷടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഭൂരഹനിത/ഭവനരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ് ഭവന സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭവന  സമുചയങ്ങളുടട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി
കേടണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുടടയുലാം  തകദശസന്വേയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുടടയുലാം  ഡകേവശമുള  ഭൂമനി  ഇതനിനഭായനി  പ്രകയഭാജനടപടുത്തഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഫഭാറസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഇതനിനകേലാം  എവനിടടടയലഭാലാം  ഭൂമനി
കേടണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി വതീടുകേളുലാം സമുചയങ്ങളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ
ഭൂമനിയസ്റ്റ്  ടനല്വയല്-തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിടല  വലവസകേളനില്
നനിനലാം ഇളവസ്റ്റ് നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. ഭവന സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി ബനടപട പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.  400  ചേതുരശ അടനികയഭാളലാം വനിസ്തൃതനിയുള (കേഭാര്ടപറസ്റ്റ് ഏരനിയ)
(കുളനിമുറനി/ശുചേനിമുറനി  ഒഴനിടകേ)  ഭവന  യൂണനിറ്റുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഡലഫസ്റ്റ്  സമുചയങ്ങളനില്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  ഒരു  കുടുലാംബത്തനിടന്റെ  വനിവനിധ
T മഭാറനിവച കചേഭാദലടത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് അനുകയഭാജലമഭായ ഒരു ബഹുമുകഖഭാപകയഭാഗ ഹഭാള,  അടുക്കള,T
രണസ്റ്റ്  കേനിടപ്പുമുറനികേള,  ശുചേനിമുറനി,  അലക്കനിനുലാം  തുണനി  ഉണക്കലനിനുലാം  മറ്റുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്നെ പനിനവരഭാന/ബഭാല്ക്കണനി എന്നെനിവ ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിനുപുറടമ  ഓകരഭാ  ഭവന  സമുചയത്തനിലുലാം  അവനിടടത്ത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുടട
ടപഭാതു  ആവശലത്തനിനഭായുള  വനിവനിധ  സഭാമൂഹല  കസവന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം
അടനിസഭാനമഭായനി ഉണഭാകകേണ ടപഭാതു സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഉളടപടുകത്തണതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) 123 ഏക്കര് ഭൂമനി കേടണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുടടയുലാം തകദശ
സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുടടയുലാം  ഡകേവശമുള  ഭൂമനി  ഇതനിനഭായനി  പ്രകയഭാജന
ടപടുത്തഭാനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(സനി) ഭൂമനി കേടണത്തനിയ വനിവരലാം അനുബനമഭായനി ഉളടക്കലാം ടചേയ്യുന.*

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേള

107 (3053) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  അലാംഗതീകേഭാരമുള  എത  ബഡ്സസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേള
നനിലവനിലുണസ്റ്റ് ; 

(ബനി)  പുതുതഭായനി  ബഡ്സസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേള  സഭാപനിക്കഭാന  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 63

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നെ  200  ബഡ്സസ്റ്റ് സഭാപനങ്ങളനില്  137
എണലാം ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേള ആണസ്റ്റ്.

അറവുശഭാല ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കഭാന നടപടനി 

108 (3054) ശതീ  .   ടകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  കുനകുഴനിയനിടല  അറവുശഭാല  ആധുനനികേവല്ക്കരനിചസ്റ്റ്
തുറക്കുവഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; 
* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി എടനങ്കനിലുലാം പദതനി തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എത കകേഭാടനി

രൂപയഭാണസ്റ്റ് പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നെടതനലാം എന്നെകത്തയസ്റ്റ് പണനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന കേഴനിയുടമന്നെഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെടതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പദതനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനിവരുന.   ഇടക്കഭാലലാം  30  കകേഭാടനി  രൂപ

നതീക്കനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മൂന്നെസ്റ്റ് വര്ഷത്തനിനകേലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന ഉകദശനിക്കുന.

കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞ്ചേഭായത്തനിനസ്റ്റ് ഡകേമഭാകറണ ഓഫതീസുകേള 

109 (3055) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കബഭാക്കസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ഓഫതീസനികനഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിയ്ക്കുന്നെ

സനി.ഡനി.പനി.ഒ.  ഓഫതീസസ്റ്റ്,  എസസ്റ്റ്.സനി.ഡനി.ഒ.  ഓഫതീസസ്റ്റ്,  ഡയറനി  എകറനഷന

ഓഫതീസസ്റ്റ്  എന്നെനിവയനിടല  എലഭാ  ജതീവനക്കഭാടരയുലാം,  ഓഫതീസുലാം  കബഭാക്കസ്റ്റ്

പഞ്ചേഭായത്തനിനസ്റ്റ് ഡകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഓഫതീസുകേളുടട ടചേലവുകേള കബഭാക്കസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് ഫണനില്

നനിനലാം നല്കേഭാനഭാകുകമഭാ; 

(സനി)  ഈ ഓഫതീസുകേടള കബഭാക്കസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തനിനസ്റ്റ്  ഡകേമഭാറനിയനിടനിടലങ്കനില്

ആയതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഡയറനി എകസ്റ്റ്റനഷന ആഫതീസര്,  ഡചേല്ഡസ്റ്റ് ടഡവലപസ്റ്റ് ടമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്,

എസസ്റ്റ്.സനി.  ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  എന്നെതീ  ജതീവനക്കഭാടരയുലാം  അനുബന

സഭാപനങ്ങളുമഭാണസ്റ്റ് കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞ്ചേഭായത്തനിനസ്റ്റ് ഡകേമഭാറനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടനി  ഓഫതീസുകേളനിടല ഡദനലാംദനിന ടചേലവുകേളക്കഭായുള തുകേ കബഭാക്കസ്റ്റ്

പഞ്ചേഭായത്തുകേളുടട ടപഭാതു ആവശല ഗ്രഭാന്റെനില്നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി) ബഭാധകേമല.
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ഇനലയനിടല ഏറവുലാം ശുചേനിതന്വേമുള സലാംസഭാനലാം 

110 (3056) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ : 
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   ടകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന : 
ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളടത്ത  ഇനലയനിടല  ഏറവുലാം  ശുചേനിതന്വേമുള  സലാംസഭാനമഭാക്കനി
മഭാറ്റുടമന്നെ ടതരടഞ്ഞടുപസ്റ്റ് വഭാഗഭാനലാം പഭാലനിക്കഭാനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പദതനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ  ശുചേനിതന്വേ  മനിഷന,  കതീന  കകേരള  മനിഷന,  കുടുലാംബശതീ
യുണനിറ്റുകേളുടട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടക്കുനകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് അവകലഭാകേനലാം
ടചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ബകയ ഭാ-ടമഡനിക്കല്  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിലുണഭാകുന്നെ
അപഭാകേതകേടളക്കുറനിചള ആകക്ഷപങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നെഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)

1.  നവകകേരളലാം  കേര്മ്മേ  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായ  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷടന്റെ
ഉപദഇൗതലമഭായ  ശുചേനിതന്വേ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പദതനികേള  തകദശ  സന്വേയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുടട കനതൃതന്വേത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2.  'കേനിഫ്ബനി'  മുകഖന  ആധുനനികേ  അറവുശഭാലയുലാം  ശ്മശഭാനവുലാം
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പദതനി.

3.  പഭാകക്കജസ്റ്റ് ടസപ്കറജസ്റ്റ് ടതീറസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള
പദതനി.

4. ശുചേനിതന്വേ-മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനവുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ് തകദശ സന്വേയലാംഭരണ
സഭാപന വഭാര്ഡുതലത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെ ജനകേതീയ കേലഭാമ്പയനിനുകേള,  മഭാലനിനലലാം
കുറയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേരമഭാകുന്നെ  തരത്തനില്  ഗ്രതീന  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്.

5.  കകേരളത്തനിടല ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളുലാം നഗരപ്രകദശങ്ങളുലാം സമ്പൂര്ണ ടവളനിയനിട
വനിസര്ജന വനിമുക്തമഭാക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള.

6. 2017 ആഗസസ്റ്റ് 15-നസ്റ്റ് നടത്തനിയ മഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം സന്വേഭാതനലലാം എന്നെ
പ്രഖലഭാപനലാം.
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(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.   ബകയഭാ-ടമഡനിക്കല്  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിലുണഭാകുന്നെ
അപഭാകേതകേള സലാംബനനിചസ്റ്റ് ആകക്ഷപങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബകയഭാടമഡനിക്കല്
മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പഭാലക്കഭാടനിനസ്റ്റ്  പുറടമ
തനിരുവനനപുരലാം, ടകേഭാചനി, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എന്നെതീ സലങ്ങളനില് ബകയഭാ-ടമഡനിക്കല്
മഭാലനിനലലാം സലാംസരനിക്കുന്നെതനിനുള യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുവഭാനുകദശനിക്കുന.

എ. യു .ഇ .ജനി.എസസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുടട കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി 

111(3057) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നഗരസഭകേളനിടല ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയഭായ അയ്യേങ്കഭാളനി  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്
പദതനിക്കസ്റ്റ്  ഏകേതീകൃത  ഡഭാറഭാ  സമ്പ്രദഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങ്കനില് ഇതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  എ.യു.ഇ.ജനി.എസസ്റ്റ്.  ജതീവനക്കഭാരുടട  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  1  വര്ഷലാം
എന്നെതസ്റ്റ്  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  ഗ്രഭാമതീണ  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുടട  മഭാതൃകേയനില്
2 വര്ഷമഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അയ്യേങ്കഭാളനി  നഗര  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിക്കുകവണനി  നനിലവനില്
www.AUEGSkerala.gov.in  എന്നെ  ഇനഫര്കമഷന  മഭാകനജസ്റ്റ് ടമന്റെസ്റ്റ്  സനിസലാം
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  അയ്യേങ്കഭാളനി നഗര ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിക്കുകവണനിയുള മഭാകനജസ്റ്റ് ടമന്റെസ്റ്റ്
ഇനഫര്കമഷന സനിസലാം (MIS) കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം മഹഭാതഭാഗഭാനനി
കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിക്കുകവണനി  ഡല്ഹനി  എന.ടഎ.സനി.
വനികേസനിപനിച മഭാകനജസ്റ്റ് ടമന്റെസ്റ്റ്  ഇനഫര്കമഷന സനിസത്തനിനസ്റ്റ് സമഭാനമഭായ രതീതനിയനില്
മഭാറലാം  വരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എന.ടഎ.സനി.-യുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  കവണ  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ജല സുഭനിക്ഷ പദതനി 
112 (3059) ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 
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(എ)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  ജലസുഭനിക്ഷ  എന്നെ കപരനില്  ഒരു
പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാടയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ബനി)  എങ്കനില് പ്രസ്തുത പദതനിയുടട ഉകദശലലക്ഷലങ്ങള എടനലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ടനി പദതനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് എവനിടടടയലഭാമഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ് ; 

(സനി)  പുതുതഭായനി  എവനിടടടയലഭാമഭാണസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദശ  സന്വേയലാംഭരണ  വകുപസ്റ്റ്  മഹഭാതഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ
ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  ജലസുഭനിക്ഷ  എന്നെ  കപരനില്  ഒരു  കേനിണര്
റതീചേഭാര്ജസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനടത്ത ജലദഇൗര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി കവനല്ക്കഭാലത്തസ്റ്റ്
വറനികപഭാകുന്നെവകയഭാ  ഏടതങ്കനിലുലാം  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ജലത്തനിടന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
കമഭാശമഭായനികപഭാകുകേകയഭാ  ടചേയ്യുന്നെ  കേനിണറുകേള  ഒരു  സമഗ്രമഭായ  സര്കവയനിലൂടട
കേടണത്തനി  റതീചേഭാര്ജസ്റ്റ്  ടചേയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ്  പദതനിയുടട  പ്രധഭാന  ലക്ഷലലാം.
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  142  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഒന്നെഭാലാം  ഘടത്തനില്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളുടട  വനിവരങ്ങള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ഏറവുമധനികേലാം  ജലദഇൗര്ലഭലലാം  അനുഭവടപടുന്നെതുലാം  അക്കഭാരണത്തഭാല്
ഇക്കഴനിഞ്ഞ  കവനല്ക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ഏറവുമധനികേലാം  ജലലാം  ടഭാങ്കര്  കലഭാറനികേളനില്
ലഭനികക്കണനിവന്നെതുമഭായ ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് മുനഗണന ടകേഭാടുത്തസ്റ്റ്  100  ഗ്രഭാമ
പഞ്ചേഭായത്തുകേളനില് കൂടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാനുകദശനിക്കുന.

കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന കേമ്മേനിറനി തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരമുളള പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
 ഓഡനിറസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ഷന 

113 (3060) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനിവനിധ  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനി
തതീരുമഭാനങ്ങളുടട  അടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ഓഡനിറസ്റ്റ്
നടത്തുകമ്പഭാള ഒബ്ജക്ഷന കരഖടപടുത്തുന്നെ വനിഷയലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  പ്രകതലകേ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലഭാടത പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി തതീരുമഭാനങ്ങള
അനുസരനിചസ്റ്റ്  കപ്രഭാജക്ടുകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തടസ്സെങ്ങളുകണഭാടയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനി  തതീരുമഭാനങ്ങളവഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കസ്റ്റ് ഓഡനിറസ്റ്റ്  ഒബ്ജക്ഷനനില്നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ടപഭാതു ഉത്തരവസ്റ്റ്
നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള  നനിയമങ്ങളക്കുലാം  ചേടങ്ങളക്കുലാം  ഉത്തരവുകേളക്കുലാം
വനികധയമലഭാത്തതുലാം  അനുവദനിക്കഭാത്തതുമഭായ  ഇടപഭാടുകേളക്കസ്റ്റ്  ഓഡനിറസ്റ്റ്  ഒബ്ജക്ഷന
കരഖടപടുത്തഭാറുണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല്  നനിലവനിലുള  നനിര്വഹണ  വലവസകേളക്കസ്റ്റ്
വനികധയമഭായനി  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനി  അനുവദനിചകതഭാ  വലക്തത
നല്കേനിയകതഭാ  ആയ  കേഭാരലങ്ങള  നനിയമങ്ങളക്കുലാം  ചേടങ്ങളക്കുലാം  ഉത്തരവുകേളക്കുലാം
വനിരുദമടലങ്കനില് ഓഡനിറസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ. പദതനിയനിടല ക്രമകക്കടസ്റ്റ് 

114(3061) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ.  പദതനിയനിടല ക്രമകക്കടസ്റ്റ് അകനന്വേഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം സലാംസഭാനലാം സന്ദര്ശനിക്കഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  എടനലഭാലാം ക്രമകക്കടുകേളഭാണസ്റ്റ് പദതനി നടത്തനിപനില് കേടണത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനിയഭായനി മുമ്പസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരുന്നെ തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചതനിടന്റെ
കേണക്കുകേള  നല്ക്കഭാത്തതുമൂലലാം  പദതനിയുടട  അടുത്ത  ഘടത്തനിടല  ഫണസ്റ്റ്
നനിര്ത്തനിവയഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) പ്രധഭാനമനനി ഗ്രഭാമ സഡകേസ്റ്റ് കയഭാജന പദതനിയനിടല ക്രമകക്കടസ്റ്റ്
അകനന്വേഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസലാംഘലാം  സലാംസഭാനലാം  സന്ദര്ശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  അറനിയനിപസ്റ്റ്  ലഭനിചനിടനില.   എന്നെഭാല്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിച
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പുതനിയ കറഭാഡുകേളുടട വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സലാംബനനിച പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്
2017 ആഗസസ്റ്റ് 13, 14 തതീയതനികേളനില് കകേന്ദ്രസലാംഘലാം സലാംസഭാനലാം സന്ദര്ശനിചനിരുന.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാംവടര  പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ.
പദതനിക്കഭായനി  അനുവദനിചനിരുന്നെ  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിചതനിടന്റെ  കേണക്കുകേള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷടത്ത
ആദല ഗഡുവഭായനി 28.105 കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഡലഫസ്റ്റ് മനിഷന 

115 (3062) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് : 
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഡലഫസ്റ്റ്  മനിഷന നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കവണനിയുള സര്കവ നടത്തനിയ
ഏജനസനി  ഏതഭാടണനലാം  ഇത്തരലാം  സര്കവ  നടത്തുന്നെതനിനുള  സഭാകങ്കതനികേ
പരനിജഭാനവുലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലവുലാം  പ്രസ്തുത  ഏജനസനിക്കസ്റ്റ്  ഉകണഭാ  എനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ  സര്കവ  പ്രകേഭാരലാം  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ  പടനികേയനില്  അര്ഹരഭായവര്
ഒഴനിവഭാക്കടപടുകേയുലാം അനര്ഹര് ഉളടപടുകേയുലാം ടചേയ്തനിട്ടുളതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) ഇത്തരലാം നഡ്യൂനതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാന ദഭാരനിദല നനിര്മ്മേഭാര്ജന മനിഷന (കുടുലാംബശതീ) ആണസ്റ്റ് സര്കവ
നടത്തനിയതസ്റ്റ്.  ഏടറടുത്ത  പദതനികേള  വനിജയപ്രദമഭാക്കനിയ  ഒരു  മനിഷനഭാണസ്റ്റ്
കുടുലാംബശതീ.  ആയതനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ടനി ദഇൗതലലാം പ്രസ്തുത ഏജനസനിക്കസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  അര്ഹടര ഉളടപടുത്തനി അനര്ഹടര ഒഴനിവഭാക്കനി ഗുണകഭഭാക്തൃ  പടനികേ
അനനിമമഭാക്കുന്നെതനിനുള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരമുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.
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ഡലഫസ്റ്റ് മനിഷന 

116  (3063)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഡലഫസ്റ്റ് മനിഷന പദതനിയനിൽ ഉൾടപട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുടട കേരടസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ്
എന്നെകത്തയസ്റ്റ് പ്രദതീകേരനിക്കുടമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പടനികേയനില്  ഉൾടപട  അനർഹടര  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  അർഹടര
ലനിസനില്  ഉൾടപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  എടനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സഭാധലതഭാ  കേരടസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  2017  ജൂഡല  30-നസ്റ്റ്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  അര്ഹടര ഉളടപടുത്തനി അനര്ഹടര ഒഴനിവഭാക്കനി ഗുണകഭഭാക്തൃ  പടനികേ
അനനിമമഭാക്കുന്നെതനിനുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഡലഫസ്റ്റ് മനിഷന പദതനി

117 (3064) ശതീ  .   ടകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  എലഭാവര്ക്കുലാം  സുരക്ഷനിത  ഭവനടമന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാടട  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കുന്നെ ഡലഫസ്റ്റ് മനിഷന പദതനിയുടട നടത്തനിപനിനഭായനി എടനലഭാലാം
മുടന്നെഭാരുക്കങ്ങളഭാണസ്റ്റ് തകദശസഭാപനങ്ങളനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിച സമയത്തുതടന്നെ പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
തകദശസഭാപനങ്ങളനില്  എടനലഭാലാം  ക്രമതീകേരണമഭാണസ്റ്റ്  നടത്തുവഭാന  നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ; 

(സനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  മറനികേടന്നെസ്റ്റ്  അനര്ഹരഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
തടയുന്നെതനിനുലാം  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  അര്ഹതയുണഭായനിട്ടുലാം  വതീടസ്റ്റ്  ലഭനിക്കഭാടത
വരുന്നെവരുടട  അകപക്ഷകേള  പ്രകതലകേ  പുനനഃപരനികശഭാധനയസ്റ്റ്  വനികധയമഭാക്കഭാനുലാം
കവണ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഗുണകഭഭാക്തൃ സഭാധലതഭാ കേരടസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് തകദശ സഭാപനതലത്തനില്
പ്രസനിദതീകേരനിചതനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അപതീല് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകേയുലാം
അതനികനല്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അര്ഹരഭായവടര  ഉളടപടുത്തുകേയുലാം
അനര്ഹരഭായവടര പുറത്തഭാക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരനികേയുലാം ടചേയ്യുന.
421/2020.
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വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  പദതനികേളനില്  മുമ്പസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  എന്നെഭാല്
ആയതസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്തതുമഭായ  ഭവനങ്ങളുടട  വനിവരലാം  തകദശ
സഭാപനതലത്തനില് കശഖരനിചവരുന.

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  പുറടപടുവനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങളനില്  ആയതസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഡലഫസ്റ്റ് പദതനി സര്കവയനിടല അപഭാകേതകേള 

118 (3065) ശതീ  .    ടകേ  .    ബഭാബു :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നവകകേരള മനിഷടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ ഡലഫസ്റ്റ്  പദതനിയനില്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നെതനിനഭായനി  നടത്തനിയ സര്കവയനില് സലാംഭവനിച
അപഭാകേതകേള സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  അര്ഹതടപട മുഴുവന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടളയുലാം ലനിസനില് ഉളടപടുത്തുവഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  അര്ഹടര ഉളടപടുത്തനി അനര്ഹടര ഒഴനിവഭാക്കനി ഗുണകഭഭാക്തൃ  പടനികേ
അനനിമമഭാക്കുന്നെതനിനുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടപഭാതു സലത്തസ്റ്റ് മഭാലനിനലലാം കേത്തനിക്കുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ് പനിഴ 

119 (3066)  കഡഭാ  .   എലാം  .   ടകേ  .   മുനതീര് : 
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സെഭാക്കസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   ടകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : 
ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടപഭാതു  സലത്തസ്റ്റ്  മഭാലനിനലലാം  കേത്തനിക്കുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  പനിഴ  ഏര്ടപടുത്തനി
ടക്കഭാണള ഹരനിത ഡടബഡ്യൂണല് ഉത്തരവസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങടളയുലാം
ടപഭാതുജനങ്ങടളയുലാം ഏടതഭാടക്കതരത്തനില് ബഭാധനിക്കുടമന്നെസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  സലാംസഭാനടത്ത ഡജവ ഖരമഭാലനിനലങ്ങള സലാംസരനിചസ്റ്റ് പുനരുപകയഭാഗ
പ്രദമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആധുനനികേസകങ്കതങ്ങള  ഉപകയഭാഗടപടുത്തനി,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ടപടുത്തുന്നെ വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് 2016-ല് പുറടപടുവനിച ഖരമഭാലനിനല സലാംസരണ
ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  മഭാലനിനലങ്ങള  ടപഭാതുസലത്തസ്റ്റ്  കേത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന
തകദശ  സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കണടമന്നെസ്റ്റ്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.  ഹരനിത  ഡടബഡ്യൂണലനിടന്റെ  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവസ്റ്റ്  തകദശ
സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുടടകമല് സൂചേനിത പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിടപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
വളടരയധനികേലാം സഹഭായകേമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്,  ബകയഭാടമഥകനഷന  എന്നെതീ  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലകേളക്കുപുറടമ  ബകയഭാടമഥകനഷന  അടനിസഭാനടപടുത്തനിയ  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലയനിലൂടട  ഉഇൗര്കജഭാല്പഭാദനലാം  നടത്തുന്നെ  ആധുനനികേ  സകങ്കതങ്ങളടക്കലാം
നനിലവനില് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചവരുനണസ്റ്റ്.

ഡലഫസ്റ്റ് മനിഷനനില് ഉളടപടുത്തനി വതീടുനനിര്മ്മേഭാണലാം 

120 (3067)  ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഡലഫസ്റ്റ് മനിഷനനില് ഉളടപടുത്തനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം എത
വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദശനിക്കുന്നെടതനലാം ഇതനിടന്റെ പ്രഭാരലാംഭ സര്ടവയുലാം മറസ്റ്റ്
നടപടനികേളുലാം പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  സലലാം  ഉടണങ്കനിലുലാം  വതീടസ്റ്റ്  ഇലഭാത്തവരുലാം  വതീടുലാം  സലവുലാം
ഇലഭാത്തവരുമഭായനി  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത  കുടുലാംബങ്ങള  വതീതലാം  ഉടണന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ആദലവര്ഷലാം  ഓകരഭാ  പഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കുലാം,  വതീടനിനുള  കേന്വേഭാടയുലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടളയുലാം  നനിശ്ചയനിചതസ്റ്റ്  എന്തു  മഭാനദണ്ഡത്തനിലഭാടണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 



212       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 21, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സഭാധലതഭാ  കേരടസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  തകദശ  സഭാപനതലത്തനില്
പ്രസനിദനികേരനിചതനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അപതീല് നടപടനികേള നടനവരുന. രണസ്റ്റ്
ഘട അപതീല് നടപടനികേളുലാം കേഴനിഞ്ഞ ഗ്രഭാമസഭ അലാംഗതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം മഭാതകമ
അനനിമ  ഗുണകഭഭാക്തൃ  പടനികേ  ആകുകേയുള.  അനനിമപടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനു
കശഷലാം മഭാതകമ അനനര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാനഭാകൂ.

(ബനി)  കുടുലാംബശതീ  നടത്തനിയ  സര്കവയനില്  കേരടസ്റ്റ്  സഭാധലതഭാ  ലനിസനില്
ഭവനരഹനിതരഭായ  506904  കപടരയഭാണസ്റ്റ്  കേടണത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   ഇതനില്  373138
ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിതരുലാം  133766  ഭൂമനിയുള ഭവനരഹനിതരുമഭാണുളതസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്
അനനിമ ഗുണകഭഭാക്തൃപടനികേ ആയഭാല് മഭാതകമ സലാംസഭാനതലത്തനിലുള യഥഭാര്ത
കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള കേടണത്തുന്നെതനിനുള
അപതീല് നടപടനികേള നടനവരുന.  രണസ്റ്റ്  ഘട അപതീല് നടപടനികേളുലാം  കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്
ഗ്രഭാമസഭ  അലാംഗതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാതകമ  അനനിമ  ഗുണകഭഭാക്തൃ  പടനികേ
ആകുകേയുള.

(സനി)  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  തനിരനിചസ്റ്റ്  വതീടനിനുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  കേന്വേഭാട
നനിശ്ചയനിചനിടനില.  എന്നെഭാല്  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  വതീടുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള കേടണത്തുന്നെതനിനുള മഭാര്ഗ്ഗകരഖ സര്ക്കഭാര്
പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഡലഫസ്റ്റ് പഭാര്പനിട പദതനി 

121 (3068) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഡലഫസ്റ്റ്  പഭാര്പനിട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനികയഭാടയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) ഈ പദതനിക്കസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായലാം എടനങ്കനിലുലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഡല ഫസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(ബനി) ഇല.
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ഡലഫസ്റ്റ് പദതനി

122 (3069) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഡലഫസ്റ്റ്  പദതനിയുടട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുടട  പ്രഭാഥമനികേ  മുനഗണനഭാ
പടനികേയനില് അര്ഹരഭായ നനിരവധനി ആളുകേള ഉളടപടനിടനില എന്നെ വനിവരലാം ശദയനില്
ടപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഡലഫസ്റ്റ് പദതനി പ്രഭാഥമനികേ മുനഗണനഭാ പടനികേയനിടല കൂടനികചേര്ക്കലുകേളുലാം
ഒഴനിവഭാക്കലുകേളുലാം ഗ്രഭാമസഭയനില് അവതരനിപനിചസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.   അര്ഹടര ഉളടപടുത്തനി അനര്ഹടര ഒഴനിവഭാക്കനി ഗുണകഭഭാക്തൃ
പടനികേ അനനിമമഭാക്കുന്നെതനിനുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ഡലഫസ്റ്റ് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി 

123 (3070) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഡലഫസ്റ്റ്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയനില്  ഉളടപടഭാടത  കപഭായ
വഭാസകയഭാഗലമഭായ ഭവനമനിലഭാത്തവരുടട ആശങ്ക ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇവരുടട  ആശങ്ക  പരനിഹരനിക്കഭാന  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെ  നടപടനി
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  ഭവനങ്ങളുടട  പുനരുദഭാരണത്തനിനസ്റ്റ്  തകദശ
സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ആവശലമഭായ  പ്രചേരണലാം  നടത്തനി  അകപക്ഷകേള
ക്ഷണനിചസ്റ്റ് പ്രഭാഥമനികേ പടനികേ തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയുലാം അവ ഓകരഭാനലാം റനി.പനി.റനി.എ.-യനിടല
സഭാകങ്കതനികേ വനിദഗര് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നല്കുന്നെതനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ഗുണകഭഭാക്തൃ പടനികേ തയ്യേഭാറഭാക്കനി തുടര്നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതുമഭാണസ്റ്റ്.
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കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി 

124 (3071) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മുന  നനിയമസഭഭാലാംഗലാം  ശതീ.  ലൂഡനി  ലൂയനിസനിടന്റെ  2015-16  വര്ഷടത്ത
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡല  ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം  30  ലക്ഷലാം  രൂപ
വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  കേഭാര്ത്തനികേപളനി
പഞ്ചേഭായത്തനിടല  8-ാം  വഭാര്ഡനില്  നനിര്വഹനിക്കുവഭാന  ശുപഭാര്ശ  ടചേയ്തനിരുന്നെ
എ.ആര്.ഡനി.142  കറഷനകേട-ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  കറഭാഡനിനസ്റ്റ്  നഭാളനിതുവടര
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാത്തതനിടന്റെ കേഭാരണലാം എനഭാണസ്റ്റ്; 

(ബനി) ഇതു സലാംബനനിച ഫയല് ആരുടട പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിനസ്റ്റ്  അടനിയനരമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)  സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിച ടപ്രഭാകപഭാസലനില് എലാം.എല്.എ.-യുടട
ശനിപഭാര്ശ  കേത്തസ്റ്റ്  ഇലഭായനിരുന്നെതനിനഭാലുലാം  മുന  എലാം.എല്.എ.-യസ്റ്റ്  ആസനിവനികേസന
പദതനിയനിലുളടപടുത്തനി  പ്രവൃത്തനി  നനിര്കദശനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കനില  എന്നെതനിനഭാലുലാം
"എ.ആര്.ഡനി.142  കറഷനകേട-ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  കറഭാഡസ്റ്റ്”എന്നെ പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുവഭാന സഭാധനിചനിടനില.

ആര്.ഐ.ഡനി.എഫനില് ഉളടപട കറഭാ  ഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം 

125 (T*3072)  ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

ആര്.ഐ.ഡനി.എഫനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുള പഭാമ്പന കതഭാടസ്റ്റ് കകേഭാളനനി കറഭാ  ഡസ്റ്റ്,
ആനക്കരണലാം  കറഭാ  ഡസ്റ്റ്  എന്നെനിവയുടട  നനിര്മ്മേഭാണപുകരഭാഗതനിയുടട  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിടല  കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനിടല  പഭാമ്പനകതഭാടസ്റ്റ്  കകേഭാളനനി
കറഭാഡസ്റ്റ്,  ആനക്കരണലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപ്പുവഴനി  ടചേയ്യുന്നെ
പ്രവൃത്തനികേളല.   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുവഴനിയഭാണസ്റ്റ്  ടനി  പ്രവൃത്തനികേള

* മഭാറനിവച കചേഭാദലടത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.   ആനക്കരണലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനിയുടട  ടടണര്  കകേരള  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന
കകേഭാര്പകറഷനഭാണസ്റ്റ്  ഏടറടുത്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനിയുടട  70  ശതമഭാനലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പഭാമ്പനകതഭാടസ്റ്റ്  കകേഭാളനനി  കറഭാഡനിടന്റെ  ടടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.

ഡലഫസ്റ്റ് ഭവന പദതനി

126 (3073) ശതീ  .    ടകേ  .    സുകരഷസ്റ്റ്  കുറുപസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  ടടലഫസ്റ്റ്  ഭവന  പദതനിയനില്നനിനലാം
വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത വതീടസ്റ്റ് ഉളളവടര ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  വതീടഭാണസ്റ്റ്  അകപക്ഷകേനുളളതസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനയനില്  കബഭാധലടപടഭാല്  അത്തരത്തനില്  ഉളള  അകപക്ഷകേടരയുലാം
പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  ഭവനങ്ങളുടട  പുനരുദഭാരണത്തനിനസ്റ്റ്  തകദശ
സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ആവശലമഭായ  പ്രചേരണലാം  നടത്തനി  അകപക്ഷകേള
ക്ഷണനിചസ്റ്റ് പ്രഭാഥമനികേ പടനികേ തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയുലാം അവ ഓകരഭാനലാം റനി.പനി.റനി.എ.-യനിടല
സഭാകങ്കതനികേ വനിദഗര് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നല്കുന്നെതനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ഗുണകഭഭാക്തൃ പടനികേ തയ്യേഭാറഭാക്കനി തുടര്നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതുമഭാണസ്റ്റ്.

അമൃതസ്റ്റ് പദതനി
127  (3074)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അമൃതസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിടന്റെ അവകലഭാകേനലാം നടത്തനി
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

അമൃതസ്റ്റ്  പദതനിയുടട  നഭാളനിതുവടരയുള  അവകലഭാകേന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഡലഫസ്റ്റ് പദതനി

128 (T*3075) ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ : 
ശതീ  .   ടകേ  .   ആനസലന : 
ശതീ  .   ടകേ  .   ടകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : 
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  പദതനി  ദഇൗതലമഭായ  'ടടലഫസ്റ്റ്'  പദതനിയുടട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുടട അനനിമ ഗുണകഭഭാക്തൃപടനികേ തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
പ്രസനിദതീകേരനിചതഭായനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  കേരടസ്റ്റ്  പടനികേയനികനല്  ലഭനിക്കുന്നെ  ആകക്ഷപങ്ങള  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
അനര്ഹടര  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  വനിട്ടുകപഭായനിട്ടുള അര്ഹടര  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനുലാം
നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) അനലഘട അപതീലുകേള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് പടനികേ പുനനഃപ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നെ
തതീയതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിടല  ഭരണ  സമനിതനികേളക്കസ്റ്റ്
അനര്ഹരഭായവടര  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാനുള  അധനികേഭാരലാം  സലാംബനനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശലാം
പുറടപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(സനി) 2017 ഒകകഭാബര് 25.

(ഡനി) ഉണസ്റ്റ്. 31-7-2017-ടല സ.ഉ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.)151/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ. പ്രകേഭാരലാം 
ഇതുസലാംബനനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കക്ഷമ ടപനഷൻ കുടനിശനികേ 

129 (3076) ശതീ  .    പനി  .    ഉഡബദുള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനിവനിധ  കക്ഷമ  ടപനഷനുകേളുടട  അകപക്ഷകേള  ഓണ്ഡലനഭായനി
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ എടസ്റ്റ് മഭാസത്തനിലധനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിടവക്കഭാനുലാം ഡസറസ്റ്റ്
കബഭാക്കസ്റ്റ്  ടചേയ്യുവഭാനുലാം  ഇടയഭാക്കനിയ  സഭാഹചേരലലാം  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  
T മഭാറനിവച കചേഭാദലടത്ത സൂചേനിപനിക്കുന 
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(ബനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില്  അലാംഗതീകേരനിച  വഭാര്ദകേലകേഭാല  ടപനഷന
അകപക്ഷകേളക്കസ്റ്റ്  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  അകപക്ഷകേള  ഇകപഭാള
സന്വേതീകേരനിക്കുനകണഭാ;വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കേഭാകമഭാ; 

(സനി)  വനിവനിധ  കക്ഷമടപനഷന  കുടനിശനികേയനിനത്തനില്  എത  തുകേ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് നല്കേഭാനുടണനലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ടപനഷന വനിതരണലാം കൃതലമഭാക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ  ടപനഷന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുടട  വനിവരകശഖരണലാം
നടത്തുന്നെതനിനുലാം  ടപനഷന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുടട  സതലവഭാങ്മൂലലാം
കരഖടപടുത്തുന്നെതനിനുലാം ടപനഷന അദഭാലത്തസ്റ്റ് നടത്തുന്നെതനിടന്റെയുലാം ഭഭാഗമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്
ഡസ റനികലയസ്റ്റ് വനിവരങ്ങള പൂര്ണ സമയലാം സന്വേതീകേരനിക്കഭാടത കബഭാക്കസ്റ്റ് ടചേയ്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
എന്നെഭാല്  2016  നവലാംബര്  15  മുതല്  നവലാംബര്  19 വടരയുലാം  പനിന്നെതീടസ്റ്റ്  18-1-2017
മുതല്  2017  ടഫബ്രുവരനി  15  വടരയുലാം  2017  കമയസ്റ്റ്  1  മുതല് ജൂണ്  10  വടരയുലാം
ടവബ്ഡസറസ്റ്റ് തുറന നല്കേനിയനിരുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2017  ജൂണ്  10  വടര  ഡനി.ബനി.ടനി.  ടസലനില്  ബനടപട  തകദശ
സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലഭനിച  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുടട  വനിവരങ്ങള
അനുസരനിചസ്റ്റ്  2017  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാംവടരയുള  ടപനഷന  തുകേ  വനിതരണലാം
ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ശരനിയഭായ  സതലവഭാങ്മൂലലാം  സമര്പനിച  എലഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
2017  ആഗസസ്റ്റ്  വടരയുള  ടപനഷന  വനിതരണലാം  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്
സതലവഭാങ്മൂലലാം  നല്കേഭാത്തവര്ക്കുലാം  ടതറഭായ  വനിവരങ്ങള  നല്കേനിയവര്ക്കുമഭായനി
210,58,02,320  രൂപ കുടനിശനികേ നല്കേഭാനുണസ്റ്റ്.

ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസ്ക്കരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി 

130 (3077) ശതീ  .    ടകേ  .    സുകരഷസ്റ്റ്  കുറുപസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  മുനപസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിരുന്നെ സബ്സനിഡനിയനില് എടനങ്കനിലുലാം കുറവസ്റ്റ് വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില് അതനിടന്റെ ഫലമഭായനി കൂടുതല് വലക്തനികേള ഈ സലാംവനിധഭാനലാം
പുതനിയതഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനില്നനിനലാം  പനിനമഭാറുലാം  എന്നെ  വനിഷയലാം
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില് വന്നെനിട്ടുകണഭാ; 
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(സനി)  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസ്ക്കരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ റനിലാംഗസ്റ്റ്  കേലാംകബഭാസസ്റ്റ്,
ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്, കേനിചന ബനിന എന്നെനിവ ആവശലമഭായ സബ്സനിഡനി നല്കേനി കൂടുതല്
ജനങ്ങളനിടലത്തനിക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷന  ശുചേനിതന്വേ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  ഉപമനിഷന
നനിര്വഹണ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശഭാനുസരണലാം വതീടുകേളനിലുലാം സഭാപനങ്ങളനിലുലാം സഭാപനിക്കുന്നെ
ഉറവനിട മഭാലനിനല  സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുടട ടചേലവസ്റ്റ്  ബനടപട വതീട്ടുടമകേളുലാം
സഭാപന ഉടമകേളുലാം വഹനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
തകദശ സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനലാം സബ്സനിഡനി നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസ്ക്കരണലാം 

131 (3078) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന്നെ  മഭാലനിനല  വനിപത്തനിടന  ഫലപ്രദമഭായനി
കനരനിടുന്നെതനിനുളള  പ്രധഭാന  മഭാര്ഗ്ഗലാം  എന്നെ  നനിലയസ്റ്റ്  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം
പ്രചേരനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സന്വേതീകേരനിചവരുന്നെ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  മഭാലനിനലലാം  ശഭാസതീയമഭായനി  ഡകേകേഭാരലലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിനുളള  രതീതനികേള
സലാംബനനിചസ്റ്റ് തകദശസഭാപനങ്ങളുടട തലത്തനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുനകണഭാ; 

(സനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  തലത്തനില്  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് എടനഭാടക്ക മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചവരുന്നെതസ്റ്റ്? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന്നെ  മഭാലനിനല  വനിപത്തനിടന  ഫലപ്രദമഭായനി
കനരനിടുന്നെതനിനുള പ്രധഭാന മഭാര്ഗ്ഗടമന്നെതനികലയസ്റ്റ് ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനസ്റ്റ്
ഉഇൗന്നെല് നല്കേനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നടത്തനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.   തകദശ സന്വേയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുടട  ഉത്തരവഭാദനിതന്വേത്തനില്  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം
പ്രചേരനിപനിക്കുന്നെതനിനുതകുന്നെ  രതീതനിയനില്  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷടന്റെ  ഭഭാഗമഭായ
കേലഭാമ്പയനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നെതനിനുള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
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[സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര് 2420/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ. തതീയതനി 15-7-2017) പുറടപടുവനിചസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തകദശ സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ഡനി & ഒ
ഡലസനകസഭാടുകൂടനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  കഹഭാടലുകേള,  കബ്ബുകേള,  കേലലഭാണ
മണ്ഡപങ്ങള/വനിവഭാഹ  ഹഭാളുകേള,  ഭക്ഷണശഭാലകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  മഭാളുകേള,
റതീടടയനില്  കകേന്ദ്രങ്ങള,  കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപകകേള,  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  വനില്ക്കുന്നെ
സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേള,  വസശഭാലകേള,  പഭാര്ടനികേളുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  ഭക്ഷണലാം
വനിളമ്പുന്നെ സലങ്ങള,  കേഭാററനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള,  പചക്കറനി-പഴവനിപണന  കേടകേള,
മതലലാം,  മഭാലാംസലാം  എന്നെനിവ  വനില്ക്കുന്നെ  കേടകേള,  വനിവനിധ  കേലഭാന്റെതീനുകേള,
എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടലലഭാലാം  മഭാലനിനലങ്ങള  തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്  ഡജവ  മഭാലനിനലങ്ങള
കവര്തനിരനിചസ്റ്റ്  ഉറവനിടത്തനില്  ഫലപ്രദമഭായനി  സലാംസരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ബകയഭാബനിന,
എയ്കറഭാബനികേസ്റ്റ് ബനിന, ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ് കപഭാലുള അനുകയഭാജലമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
2017  ടസപ്റലാംബര്  15-നസ്റ്റ്  മുമ്പഭായനി  സജതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അതഭാതസ്റ്റ്  തകദശ
സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കേര്ശനമഭായ  നനിര്കദശലാം  നല്കകേണതഭാണസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്
22-7-2017-ടല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 2511/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിനനുസൃതമഭായ പരനിശതീലനങ്ങളുലാം വനിവരവനിജഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  കപ്രഭാജക്ടുകേള
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളവഴനി  സബ്സനിഡനി
നല്കുന്നെതനിനുള  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  [സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര്
80/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ. തതീയതനി 3-4-2017]

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. 

(സനി)  മഭാലനിനലലാം  സുരക്ഷനിതമഭായനി  സലാംസരനിക്കുകേ  എന്നെതസ്റ്റ്  മഭാലനിനലലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെവരുടട  നനിയമപരമഭായ  ഉത്തരവഭാദനിതന്വേമഭാടണനലാം  ആയതനിനഭാല്
അതസ്റ്റ് സുരക്ഷനിതമഭായനി സലാംസരനിക്കടപടുനടവന്നെസ്റ്റ് ഓകരഭാരുത്തരുലാം ഉറപഭാക്കണടമന്നെ
കേഭാരലലാം  പരനിശതീലനങ്ങളനിലൂടടയുലാം  വനിവരവനിജഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂടടയുലാം
വലക്തമഭാക്കനിവരുന.  ഡജ  വമഭാലനിനലലാം ഉറവനിടത്തനില്തടന്നെ സലാംസരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
സലാംസഭാനത്തനിനനുകയഭാജലമഭായ  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്/ബകയഭാടമഥകനഷന  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ  മഭാലനിനല  സലാംസരകണഭാപഭാധനികേളഭായ  റനിലാംഗസ്റ്റ്  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്,
മണനിര കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്, ബകയഭാബനിന, ബകയഭാഡഡജസര് കപഭാടസ്റ്റ്,  കപഭാടസ്റ്റ് കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്,
ഡപപസ്റ്റ്  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്,  കേനിചണ്ബനിന,  ബകയഭാ  കേകമ്പഭാസര്,  കമഭാസസ്റ്റ്  പനിറസ്റ്റ്
കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്,  ബകയഭാടപഡസല്  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്,  എയ്കറഭാബനികേസ്റ്റ്  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്
യൂണനിറസ്റ്റ്  (തുമ്പൂര്മൂഴനി  കമഭാഡല്),  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പഭാനകേളുലാം  ഗഭാര്ഹനികേ
ഇനസനിറഡ്യൂഷണല്/കേമ്മേഡ്യൂണനിറനിതലങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  29-3-2017-ടല
സ.ഉ. (എലാം.എസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  72/2017/തസന്വേഭവ.  പ്രകേഭാരലാം തനിതല പഞ്ചേഭായത്തുകേള
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അവരുടട  പദതനി  ടപഭാതുവനിഹനിതലാം  വനികേസന ഫണനിടന്റെ  10  ശതമഭാനലാം  തുകേയുലാം
3-4-2017-ടല സ.ഉ. (എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 79/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം നഗരസഭകേള
അവരുടട  പദതനി  ടപഭാതുവനിഹനിതലാം  വനികേസന  ഫണനിടന്റെ  15  ശതമഭാനലാം തുകേയുലാം
മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനഭായനി  മഭാറനിവയണടമന്നെസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസരണ പദതനികേള തകദശ സന്വേയലാംഭരണ
സഭാപനതലത്തനില്  വലഭാപകേമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സഹഭായനിക്കുകേ,  കൂടഭാടത
ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷടന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  കേഭാമ്പയനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂടടയുലാം
പരനിശതീലനത്തനിലൂടടയുലാം മഭാലനിനല സലാംസരണടമന്നെതസ്റ്റ് അവരവരുടട ഉത്തരവഭാദനിതന്വേലാം
എന്നെ കബഭാധലാം ജനങ്ങളനില് സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുലാം പ്രകതലകേമഭായനി ലക്ഷലമനിടുനണസ്റ്റ്.

കക്ഷമ ടപനഷന നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അടനിയനനിര നടപടനി 

132(3079) ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  അടൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്
തഭാമസനിക്കുന്നെ  അവനിവഭാഹനിതരുലാം  നനിരഭാലലാംബരുമഭായ  റനി.വനി.രതമ്മേ,  റനി.വനി.സുമതനി
എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിചടകേഭാണനിരുന്നെ  കക്ഷമ  ടപനഷന  2016  മുതല്  ലഭനിക്കുന്നെനില
എന്നെ പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) അവശനനിലയനിലഭായനിരനിക്കുന്നെ ഈ സകഹഭാദരനിമഭാര്ക്കസ്റ്റ് കക്ഷമ ടപനഷന
കൃതലമഭായനി നല്കേഭാത്തതസ്റ്റ് എന്തുടകേഭാണഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇവരുടട  കക്ഷമ  ടപനഷന,  കുടനിശനികേ  ഉൾടപടട  അടനിയനരമഭായനി
നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

(ബനി)  ശതീമതനി  റനി.  വനി.  രതമ്മേ,  ശതീമതനി  റനി.  വനി.  സുമതനി  എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്
കപഭാകസഭാഫതീസസ്റ്റ്  അക്കഇൗണസ്റ്റ്  വഴനിയഭാണസ്റ്റ്  ടപനഷന  ലഭനിചനിരുന്നെതസ്റ്റ്.  2015
ടസപ്റലാംബര്  മഭാസലാം  മുതല്  തപഭാല്  അധനികൃതര്  കപഭാസസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ്  അക്കഇൗണസ്റ്റ്
വഴനിയുള  ടപനഷന  വനിതരണലാം  നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.  അതുടകേഭാണസ്റ്റ്  2015
ടസപ്റലാംബര് മുതല് ഡനിസലാംബര് വടരയുള 4 മഭാസടത്ത ടപനഷന തുകേ ടചേക്കഭായനി
സലാംസഭാനടമഭാടഭാടകേ  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുകേയുലാം  കപഭാകസഭാഫതീസസ്റ്റ്  അക്കഇൗണള
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  അക്കഇൗണസ്റ്റ്  അടലങ്കനില്  മണനി  ഓര്ഡര്  സഇൗകേരലലാം
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ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം  നല്കുകേയുലാം  ടചേയ്തനിരുന.  കമല്പറഞ്ഞ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  ഒരഭാളഭായ  ശതീമതനി  റനി.  വനി.  സുമതനിയുടട  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  അക്കഇൗണസ്റ്റ്
വനിവരങ്ങള  2016  ജൂണനിടല ടപനഷന അയയ്ക്കുന്നെതനിനുമുമ്പസ്റ്റ് ലഭനിചതനിനഭാല്  2016
ജൂണ് മുതലുള തുകേ ബഭാങ്കസ്റ്റ്  അക്കഇൗണനികലയസ്റ്റ് അയചനല്കുനണസ്റ്റ്.  ശതീമതനി റനി.
വനി.  രതമ്മേയുടട  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  അക്കഇൗണസ്റ്റ്  വനിവരങ്ങള  ലഭനിചതസ്റ്റ്  2016  ജൂണനിടല
ടപനഷന വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ് കശഷമഭായതനിനഭാല് പനിന്നെതീടസ്റ്റ്  ടപനഷന അയച  2016
ടസപ്റലാംബറനില്  ജൂഡല  മുതലുള  ടപനഷന  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  അക്കഇൗണനില്
ലഭനിചതുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടപനഷന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  സമര്പനികക്കണനിയനിരുന്നെ
സതലവഭാങ്മൂലലാം  യഥഭാസമയലാം  അടൂര്  നഗരസഭയനില്നനിനലാം  കരഖടപടുത്തനി
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് 2016  ഒകകഭാബര് മുതല് 2017 മഭാര്ചസ്റ്റ് വടരയുള 6 മഭാസടത്ത
ടപനഷന തുകേ അയയ്ക്കുവഭാന സഭാധനിചനിരുന്നെനില. സതലവഭാങ്മൂലലാം ലഭനിചതനിനുകശഷലാം
2017 ഏപ്രനില് മഭാസടത്ത ടപനഷന തുകേ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  2017  കമയസ്റ്റ്  മുതല്  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാംവടരയുള  ടപനഷന  തുകേയഭായ
4,400  രൂപയുലാം  കുടനിശനികേയുലാംകചേര്ത്തസ്റ്റ്  10,400  രൂപ  ശതീമതനി  റനി.  വനി.  രതമ്മേ,
ശതീമതനി റനി. വനി. സുമതനി എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഓപണ് ടഡഫനികക്കഷന ഫതീ (ഒ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.) ജനിലകേള 

133 (3080) ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇനനിയുലാം  ഒ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ജനിലകേളഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കഭാത്ത
ജനിലകേള ഏടതലഭാടമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) എങ്കനില് അതനിടന്റെ കേഭാരണങ്ങള എടനലഭാടമന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ശഇൗചേഭാലയങ്ങള  ഇലഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം
ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനി എന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  പ്രകദശങ്ങള സമ്പൂര്ണ ടവളനിയനിട
വനിസര്ജന  വനിമുക്ത  പ്രകദശമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  93  നഗരസഭകേളനില്
92  നഗരസഭകേളുലാം  ടവളനിയനിട  വനിസര്ജന  വനിമുക്ത  നഗരമഭായനി  സന്വേയലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടകേഭാചനി  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷനനിടല  ഒ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന്നെകതയുള.
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(ബനി)  സമുദനനിരപനില്നനിനലാം  തഭാഴ്ന്ന  ടവളടക്കട്ടുള  പ്രകദശങ്ങളനില്

ശഇൗചേഭാലയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള ബുദനിമുടഭാണസ്റ്റ് പ്രധഭാന കേഭാരണലാം.  

(സനി)  ശഇൗചേഭാലയങ്ങളനിലഭാത്ത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ശഇൗചേഭാലയലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് 15,400 രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനി. 

(നഗരങ്ങള: കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം:4,000 രൂപ, സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം: 1,333 രൂപ,

നഗരസഭ വനിഹനിതലാം: 10,067 രൂപ)

(ഗ്രഭാമങ്ങള: കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം:7200 രൂപ, സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം: 4,800 രൂപ,

ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് വനിഹനിതലാം: 3,400 രൂപ) 

കദശതീയ വഭാര്ദകേലകേഭാല ടപനഷന വനിതരണലാം 

134 (3082) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദശ

സന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2016  ഒകകഭാബര്,  നവലാംബര്,  ഡനിസലാംബര്  മഭാസങ്ങളനിടല  കദശതീയ

വഭാര്ദകേലകേഭാല ടപനഷന വനിതരണലാം ടചേയ്തകപഭാള ബഭാങ്കസ്റ്റ് അക്കഇൗണസ്റ്റ് വനിവരങ്ങള

ടതറഭായനി  കരഖടപടുത്തനിയതുമൂലലാം  തുകേ  മടങ്ങനിയ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്

നഭാളനിതുവടരയുലാം പ്രസ്തുത തുകേ വനിതരണലാം ടചേയ്യേഭാത്തതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  അതനിനുകശഷമുള  വഭാര്ദകേലകേഭാല  ടപനഷന  വനിതരണലാം  ടചേയ്തനിട്ടുലാം

കമല്പറഞ്ഞപ്രകേഭാരലാം  മുടങ്ങനിയ  കുടനിശനികേ  തുകേ  വനിതരണലാം  ടചേയ്യേഭാത്തതസ്റ്റ്  എന്തു

ടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് ; 

(സനി)  പ്രസസ്തുത  തുകേ  ഓണത്തനിനു  മുമ്പസ്റ്റ്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  വനിതരണലാം

ടചേയ്യുന്നെ ടപനഷനനില് ഉളടപടുത്തനി വനിതരണലാം ടചേയ്യേഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി  &  സനി)  2016  ജൂണ്  മുതല്  2017  ഏപ്രനില്  മഭാസലാംവടര  വനിവനിധ

കേഭാരണങ്ങളഭാല് കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള തുകേകേള 2017 കമയസ്റ്റ്, ജൂണ്, ജൂഡല, ആഗസസ്റ്റ്

മഭാസങ്ങളനിടല ടപനഷകനഭാടടഭാപലാം വനിതരണലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിടല ഒഴനിവുകേള

135 (3083) ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്  അസ്സെനി.  ടസക്രടറനി,  അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ്,
എല്.ഡനി.സനി., എ.ഇ.-മഭാര് തുടങ്ങനിയവരുടട എത ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവുകേള  സമയബനനിതമഭായനി  നനികേത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഒഴനിവുകേള നനികേത്തുന്നെതനില് കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്നെതനിടന്റെ കേഭാരണങ്ങള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്
അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ടസക്രടറനിമഭാരുടട  15-ഉലാം  അക്കഇൗണനമഭാരുടട  4-ഉലാം  കഭാര്ക്കുമഭാരുടട
296-ഉലാം ഒഴനിവുകേളനില് നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്മഭാരുടട  ഒഴനിവുകേള  സലാംബനനിച  വനിവരലാം
കശഖരനിചവരുന.

(ബനി) അസനിസന്റെസ്റ്റ് ടസക്രടറനി, അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ് എന്നെതീ തസനികേകേളനിടല ഒഴനിവുകേള
ടപ്രഭാകമഭാഷന  മുകഖനയുലാം  എല്.ഡനി.സനി.  തസനികേയനിടല  ഒഴനിവുകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
മുഖഭാനരവുലാം നനികേത്തുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കമല്  തസനികേകേളനില്  ഒഴനിവുകേള  നനികേത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാകുന്നെ സഭാഹചേരലലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.

ഗസറസ്റ്റ് വനിജഭാപനത്തനിലൂടട കപരസ്റ്റ് മഭാറനിയ വലക്തനിയുടട  കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ജനന
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

136 (3084) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കപരസ്റ്റ്  മഭാറനി  ഗസറസ്റ്റ്  വനിജഭാപനലാം  ടചേയ്യുന്നെ  വലക്തനിയുടട  കുടനികേളുടട
ജനനസര്ടനിഫനിക്കറനില്  ടനിയഭാടന്റെ  കേഭാലകശഷവുലാം  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുലാം  വനിധത്തനില്
പഴയ  കപരനിടനഭാപലാം  ഏലനിയഭാസസ്റ്റ്  കചേര്ത്തസ്റ്റ്  പുതനിയ  നഭാമവുലാം  കചേര്ത്തസ്റ്റ്
ജനനസര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നല്കുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി) ഇപ്രകേഭാരലാം കപരു മഭാറനിയ വലക്തനിയുടട കുടനികേളുടട ജനന സര്ടനിഫനിക്കറനില്
ഇത്തരത്തനില്  കപരസ്റ്റ്  കചേര്ത്തസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ഭഭാവനിയനില്  വലനിയ
ബുദനിമുടനിനനിടയഭാക്കുടമന്നെ വസ്തുത ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ഗസറസ്റ്റ്  വനിജഭാപനലാം  മുകഖന  കപരുമഭാറനിയ  ആളുടട  കുടനികേളുടട
ജനനസര്ടനിഫനിക്കറനില് പനിതഭാവനിടന്റെ പുതനിയ കപരസ്റ്റ് മഭാതലാം കചേര്ത്തസ്റ്റ് നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ; 

(ഡനി) ഇടലങ്കനില് ഇതനിനുള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.   ജനന  മരണ  രജനികസ്ട്രേഷനനില്  ജനനകമഭാ  മരണകമഭാ  നടന്നെ
സമയത്തസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള  വനിവരങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഉളടപടുകത്തണതസ്റ്റ്.   അതനിനുകശഷലാം
പ്രസ്തുത  വനിവരങ്ങളനിലുണഭാകുന്നെ  മഭാറങ്ങള  രജനികസ്ട്രേഷനുകേളനില്  വരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
വലവസയനില.  എന്നെഭാല് കുടനിയുടട ജനനകശഷലാം മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുടട കപരസ്റ്റ് ഗസറസ്റ്റ്
വനിജഭാപനലാം  മുകഖന  അറനിയടപടുന്നെ  കപരഭായനി  (alias)  കചേര്ത്തസ്റ്റ്  നല്കേഭാന
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇല,  കുടനിയുടട  ജനനത്തനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുടട  കപരസ്റ്റ്  ഗസറസ്റ്റ്
വനിജഭാപനപ്രകേഭാരലാം  മഭാറ്റുന്നെ  കകേസുകേളനില്  പുതനിയ  കപരസ്റ്റ്  മഭാതവുലാം
അതനിനുകശഷമുള സലാംഗതനികേളനില് alias name ആയുലാം ഉളടപടുത്തഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ജനന  മരണ  രജനികസ്ട്രേഷന  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  കുടനിയുടട
ജനനത്തനിനുകശഷലാം  ഗസറസ്റ്റ്  വനിജഭാപനലാം  മുകഖന  മഭാറനിയ  കപരസ്റ്റ്  കചേര്ത്തസ്റ്റ്
കുടനിയുടടകയഭാ മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുടടകയഭാ കപരസ്റ്റ് തനിരുത്തഭാന കേഴനിയനില.

(ഡനി)  ജനന മരണ രജനികസ്ട്രേഷനനില് ജനനകമഭാ മരണകമഭാ നടന്നെ സമയത്തസ്റ്റ്
നനിലവനിലുള  വനിവരങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഉളടപടുകത്തണതസ്റ്റ്.   അതനിനുകശഷലാം  പ്രസ്തുത
വനിവരങ്ങളനിലുണഭാകുന്നെ മഭാറങ്ങള രജനികസ്ട്രേഷനുകേളനില് വരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വലവസയനില.
കുടനിയുടട ജനനത്തനിനുമുമ്പസ്റ്റ് ഗസറസ്റ്റ് വനിജഭാപനപ്രകേഭാരലാം കപരസ്റ്റ് മഭാറ്റുന്നെ കകേസുകേളനില്
പുതനിയ  കപരസ്റ്റ്  മഭാതവുലാം  അതനിനുകശഷമുള  സലാംഗതനികേളനില്  alias  name  ആയുലാം
ഉളടപടുത്തഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

പദതനി കരഖ സമര്പനിക്കഭാതനിരുന്നെ തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള 

137(3085) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  അവയുടട  ഈ  വര്ഷടത്ത
പദതനികരഖ  'സുകലഖ'  എന്നെ  കസഭാഫസ്റ്റ് ടവയറനില്  അപ് കലഭാഡസ്റ്റ്  ടചേയ്യേഭാനുള
അവസഭാന തതീയതനി എന്നെഭായനിരുനടവന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  ഈ  സമയപരനിധനിയ്ക്കുളനില്  പദതനികരഖ  സമര്പനിക്കുന്നെതനില്  എത
തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള പരഭാജയടപട്ടുടവന്നെസ്റ്റ് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ; 

(സനി) പദതനി നനിര്വഹണത്തനില് മുനകേഭാലങ്ങളനിടല ടമടലകപഭാക്കസ്റ്റ് തടയുവഭാന
പ്രകതലകേ  കേര്മ്മേ  പദതനി  പ്രഖലഭാപനിചനിരുകന്നെഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിടല  നനിബനനയസ്റ്റ്
വനിരുദമഭായനി പദതനികരഖ സമര്പനിക്കഭാതനിരുന്നെ തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരണലാം ആരഭാഞ്ഞനിരുകന്നെഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദശ  സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  അവയുടട  ഇഇൗ  വര്ഷടത്ത
പദതനികരഖ  'സുകലഖ'  എന്നെ  കസഭാഫസ്റ്റ് ടവയറനില്  അപസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ്  ടചേയ്യേഭാനുള
അവസഭാന തതീയതനി 15-6-2017 ആയനിരുന.

(ബനി)  എലഭാ  തകദശ സന്വേയലാംഭരണ സപനങ്ങളുലാം നനിശ്ചനിത തതീയതനിക്കുമുമ്പസ്റ്റ്
പദതനികരഖകേള സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പദതനി നനിര്വഹണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് വഭാര്ഷനികേ
പദതനി  നനിര്വഹണ  കേലണര്  സര്ക്കഭാര്  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയുലാം  തദനുസൃതമഭായനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കവഗത്തനിലഭാക്കുവഭാന  തകദശ  സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദശലാം നല്കുകേയുലാം ഇതസ്റ്റ് കമഭാണനിറര് ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് ടപര്കഫഭാര്മനസസ്റ്റ് ആഡനിറസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗടത്ത ചുമതലടപടുത്തുകേയുലാം ടചേയ്തനിരുന.  പദതനികരഖ സമയബനനിതമഭായനി
എലഭാ സഭാപനങ്ങളുലാം സമര്പനിചതനിനഭാല് ആകരഭാടുലാം വനിശദതീകേരണലാം ആരഭാകയണനി
വന്നെനിടനില.

തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം തുകേ
ടചേലവഴനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി

 138  (3086)  ശതീ  .    മുരളനി  ടപരുടനലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിടല  കേണശഭാലാംകേടവനില്  നടക്കുന്നെ  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത
ജകലഭാതവമഭായ  ചേതീഫസ്റ്റ്  മനിനനികസഴസ്റ്റ്  കടഭാഫനി  വളലാംകേളനിയുമഭായനി  ബനടപട
ടചേലവുകേളക്കസ്റ്റ് തകദശ സന്വേയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനികേസന ഫണനില് നനിനലാം
തുകേ  ടചേലവഴനിക്കുന്നെതനിനുള  യകഥഷ്ടഭാനുമതനിയ് ക്കഭായനി  1716157/17/MLSGD,
1716057/2017/LSGD എന്നെതീ നമ്പറുകേള പ്രകേഭാരലാം തകദശ സന്വേയലാം ഭരണ വകുപനിനസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുള കേത്തുകേളനിനകമല് സന്വേതീകേരനിച തുടര് നടപടനി വനിവരലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

421/2020.



226       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 21, 2017

ഉത്തരലാം

നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.

രഭാജതീവസ്റ്റ് ഗഭാനനി മുനനിസനിപല് കസഡനിയലാം അഴനിമതനി 

139 (T*3087)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തനിരൂര്  നഗരസഭയുടട  കേതീഴനിലുള  രഭാജതീവസ്റ്റ്  ഗഭാനനി  മുനനിസനിപല്
കസഡനിയത്തനിടന്റെ പുതുക്കനിപണനിയുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ് നടന്നെ അഴനിമതനി സലാംബനനിച
അകനന്വേഷണ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില്  നഭാളനിതുവടര  എടനഭാടക്ക  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിച  എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  കമല്സൂചേനിപനിച  അഴനിമതനി  അകനന്വേഷണത്തനില്  എടനഭാടക്ക
ക്രമകക്കടുകേളഭാണസ്റ്റ് കേടണത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ; 

(ഡനി)  എത  തുകേയുടട  അഴനിമതനിയഭാണസ്റ്റ്  കേടണത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  വകുപസ്റ്റ്  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്,  ടപ്രഭാഫസര്
പഴനനിപനിള  (മുന കദശതീയ അതസ്റ്റ് ലറനികേസ്റ്റ് ടടകനിക്കല് ടചേയര്മഭാന),  ശതീ.  കൃഷ്ണകുമഭാര്
(ടടകനിക്കല് എകഭാമനിനര്, ഫനിനഭാനസസ്റ്റ് ഇനടസക്ഷന വനിലാംഗസ്റ്റ്-ടടകനിക്കല്) എന്നെനിവടര
ഉളടപടുത്തനി  തൂപതീകേരനിച  കേമ്മേനിറനി  കസഡനിയത്തനിടല  പ്രവൃത്തനി  സലാംബനനിച
ക്രമകക്കടുകേള  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ  റനികപഭാര്ടനികനല്  വനിജനിലനസസ്റ്റ്
എനകേന്വേയറനിക്കഭായനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  അകനന്വേഷണത്തനില്  കേടണത്തനിയനിട്ടുള  ക്രമകക്കടുകേള  ചുവടട
കചേര്ക്കുന:

1.  Ministry  of  Youth  Affairs  &  Sports  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുള
ഇനമല സനിനറനികേസ്റ്റ് ടഭാക്കനിടന്റെ ഫഇൗകണഷനുകവണനി ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

T മഭാറനിവച കചേഭാദലടത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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2. സനി.പനി.ഡബബ.ഡനി.  പ്രകേഭാരമുള എസനികമറസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനില് യഭാടതഭാരു
പ്രഭാവതീണലവുമനിലഭാത്ത  രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനിയുടട  എസനികമറസ്റ്റ്
തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള  എസനികമറനിനസ്റ്റ്
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

3.  തനിരൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിടല രഭാജതീവസ്റ്റ് ഗഭാനനി കസഡനിയലാം പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനിയുടട  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവനിടല  തതീയതനിയുലാം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി
മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്  നനിര്വഹണ
ഏജനസനിയഭായ SILK-മഭായനി കേരഭാറനികലര്ടപട തതീയതനിയുലാം 3-10-2015 ആണസ്റ്റ്.

4. പ്രവൃത്തനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി ടമഷര്ടമന്റെസ്റ്റ് ബുക്കസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ഏതഭാണസ്റ്റ് 3000 m3
മണസ്റ്റ് പണനിയുലാം  1035 m3  മണസ്റ്റ്  ഫനിലനിലാംഗുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല് ഇഇൗ
പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  Initial  &  final  levels  എടുക്കുകേകയഭാ  അവ  ചേതീഫസ്റ്റ്  ടടകനിക്കല്
എകഭാമനിനര്ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചേയ്യുകേകയഭാ  ടചേയ്തനിടനില.   ഇതസ്റ്റ്  നനിലവനിടല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായ  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)2459/2012/ഫനിന.  തതീയതനി  22-3-2012-നസ്റ്റ്
വനിരുദമഭാണസ്റ്റ്.  ഗ്രഇൗണനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  നതീക്കലാം  ടചേയ്ത  3000  m3  മണസ്റ്റ്  എവനിടട
നനികക്ഷപനിചടവന്നെസ്റ്റ് വലക്തമല.

5. പ്രവൃത്തനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി ടമഷര്ടമന്റെസ്റ്റ് ബുക്കസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ഏതഭാണസ്റ്റ് 1560 m3
broken  stone  ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുളതഭായനി  കേഭാണനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല്  അവയുടട
കേളക്ഷന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ചേതീഫസ്റ്റ് ടടകനിക്കല് എകഭാമനിനര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിടനില.

6.  ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  ചേടങ്ങളനിടല  പ്രവൃത്തനികേളുടട  അളവുകേള  എടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്
സലാംബനനികചഭാ അവ ക്രമമഭായനി ടമഷര്ടമന്റെസ്റ്റ് ബുക്കനില് കചേര്ക്കുന്നെതസ്റ്റ് സലാംബനനികചഭാ
ഉള പ്രഭാഥമനികേ നടപടനിക്രമങ്ങളകപഭാലുലാം SILK ഉകദലഭാഗസര് പഭാലനിചനിടനില.

7.  കസഡനിയത്തനില്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള  ഇരുമ്പസ്റ്റ്  ഗലഭാലറനിയുടട  സ്ട്രേക്ചേറല്
ഡനിഡസന ഒരു അലാംഗതീകൃത സഭാപനവുലാം സര്ടനിഡഫ ടചേയ്തനിടനില.

8.  ഫയല്  പരനികശഭാധനിചതനില്നനിനലാം  സുതഭാരലമഭായ  ടടണര്  നടപടനികേള
പഭാലനിചനിട്ടുളതഭായനി  കേഭാണുന്നെനില.   ഇ-ടടണര്  നടപടനികേടളക്കുറനിചസ്റ്റ്  വനിപുലമഭായ
പതപരസലലാം നല്കേനിയനിടനില.   നഭാലരകക്കഭാടനി  രൂപ അടങ്കല് വരുന്നെ ഒരു വലനിയ
പ്രവൃത്തനി  എന്നെ  നനിലയനില്  സുതഭാരലമഭായ  ടടണര്  നടപടനിക്രമങ്ങള
പഭാലനിക്കഭാതനിരുന്നെതനിനഭാല് അതസ്റ്റ് ചേടവനിരുദമഭായനി കേണക്കഭാകക്കണനിവരുലാം.

9.  ടടണര് കഡഭാകേബടമന്റെസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം അടങ്കല് തുകേ 4,49,69,727  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.
M/s.  Bankers  Constructions  5%  അടങ്കലനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  കുറചഭാണസ്റ്റ്  കററസ്റ്റ്  കേന്വേഭാടസ്റ്റ്
ടചേയ്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ആകേയഭാല് എഗ്രനിടമന്റെസ്റ്റ് പ്രകേഭാരമുള തുകേയഭായനി  4,27,21,241  രൂപ
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എന്നെസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കഭാലാം.  എന്നെഭാല്  SILK  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെ ബനില് പ്രകേഭാരവുലാം
മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ് എഞ്ചേനിനതീയറുടട ഫണസ്റ്റ് റനിലതീസനിലാംഗനിനുള
റനികേന്വേസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരവുലാം  ഡഫനല്  ബനില്  തുകേ  4,49,69,726  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.
ഇക്കഭാരലത്തനില് വലക്തത വകരണതുണസ്റ്റ്.

10.  സനിനറനികേസ്റ്റ്  ടഭാക്കനിനഭായനി  SILKതയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെ  എസനികമറനില്
സന്വേയര്  മതീററനിനസ്റ്റ്  5,535  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   സനിനറനികേസ്റ്റ്  ടഭാക്കനിടന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  സബസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ടഭാകര്  ആയ  M/s.  Bankers  Constructions
നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്  M/s. Shiv Naresh Sports (P) Ltd, Delhi  എന്നെ സഭാപനലാം
മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്.   ഇഇൗ സഭാപനലാം  (M/s.  Shiv  Naresh  Sports  (P)  Ltd,  Delhi),
KITCO  LTD,  സമഭാനമഭായ  മടറഭാരു  പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  നടത്തനിയ  ടടണറനില്
സനിനറനികേസ്റ്റ്  ടഭാക്കസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള  കററസ്റ്റ്  കേന്വേഭാടസ്റ്റ്  ടചേയ്തനിരുന്നെതസ്റ്റ്  55.19  യു.എസസ്റ്റ്.
കഡഭാളര് ആയനിരുന.  14-10-2016-ടല വനിപണനി മൂലലലാം വചസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ്  3,683.93  രൂപ
വരുനണസ്റ്റ്.   ആകേയഭാല്  സനിനറനികേസ്റ്റ്  ടഭാക്കസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിച  ഇനത്തനില്  അനുവദനിച
കററനില് ഭതീമമഭായ തുകേ സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് നഷ്ടലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുളതഭായനി കേണക്കഭാക്കുന.

11. ഇരുമ്പസ്റ്റ് ഗലഭാലറനിയുടട ഫഇൗകണഷടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം, സനിനറനികേസ്റ്റ് ടഭാക്കനിടന്റെ
ഫഇൗകണഷന,  ടഭാക്കനിടന്റെ സലാംരക്ഷണഭനിത്തനിയുടട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നെതീ ഇനങ്ങളനില്
19,31,815 രൂപ അധനികേമഭായനി നല്കേനിയതഭായനി അകനന്വേഷണസലാംഘലാം കേടണത്തനി.

(ഡനി)  19,31,815  രൂപ  SILK  (Steel  Industries  Kerala  Limited)-നസ്റ്റ്
അധനികേമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുളതഭായനി അകനന്വേഷണസലാംഘലാം കേടണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിത കുടുലാംബങ്ങള

140 (3088) ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പുറകമ്പഭാക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനിയനില്  അടചതുറപനിലഭാത്ത  വതീടുകേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്നെ
എതകുടുലാംബങ്ങള ഉണസ്റ്റ് ; ജനില തനിരനിചള കേണക്കസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ 

(ബനി)  ഡലഫസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കഭാന  അര്ഹതയുള  എത
കുടുലാംബങ്ങള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്; ജനില തനിരനിചള കേണക്കസ്റ്റ് നല്കുകമഭാ; 

(സനി) സന്വേനമഭായനി ഭൂമനിയുളതുലാം വതീടനിലഭാത്തതുലാം, ഭൂമനിയുലാം വതീടുലാം ഇലഭാത്തതുമഭായ
എത കുടുലാംബങ്ങള ഉണസ്റ്റ്; 
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(ഡനി)  തനിതല  പഞ്ചേഭായത്തുകേള  സന്വേകേഭാരല  വലക്തനികേളനില്നനിനലാം  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ് 
വനിലക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  ഭൂരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ്  നലഭാന  എടനങ്കനിലുലാം  പദതനിയുകണഭാ;
ഇടലങ്കനില്  അത്തരലാം  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ  എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രസ്തുത കേണക്കുകേള ഇകപഭാള ലഭലമല.

(ബനി)  ഡലഫസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  ഉളടപകടണവരുടട  കേരടസ്റ്റ്  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനികനലുള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം
പരനിഹരനിചതനിനുകശഷലാം അനനിമ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള മഭാതകമ കൃതലമഭായ
എണലാം നനിശ്ചയനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള.

(സനി)  കുടുലാംബശതീ  നടത്തനിയ  സര്കവയനില്  കേരടസ്റ്റ്  സഭാധലതഭാ  ലനിസനില്
ഭവനരഹനിതരഭായനി  506904  കപടരയഭാണസ്റ്റ് കേടണത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  373138
ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിതരുലാം 133766 ഭൂമനിയുള ഭവനരഹനിതരുമഭാണുളതസ്റ്റ്.

(ഡനി) ഇല.  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

നഗരസഭഭാ കറഭാഡുകേള കുഴനിക്കുന്നെതനിനുലാം പൂര്വ സനിതനിയനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
പുറടപടുവനിചനിട്ടുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള 

141  (3089)  ശതീ  .    ടകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വഭാടര്  കേണക്ഷന  എടുക്കുന്നെകമ്പഭാഴുലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുടട
കേണക്ഷന ഡലന റനിപയര് ടചേയ്യുകമ്പഭാഴുലാം നഗരസഭഭാ കറഭാഡുകേള കുഴനിക്കുന്നെതനിനുലാം
തനിരനിടകേ  പഴയനനിലയനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  പുറടപടുവനിചനിട്ടുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എടനലഭാമഭാണസ്റ്റ് ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കറഭാഡസ്റ്റ്  കുഴനിക്കുന്നെതുലാം  തനിരനിടകേ  പഴയനനിലയനിലഭാക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനടപട കജഭാലനികേള ആരഭാണസ്റ്റ് ടചേകയ്യേണതസ്റ്റ്;  ഇതനിടന്റെ ടചേലവസ്റ്റ് എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്
ഉപകഭഭാക്തഭാവനില്നനിനലാം ഈടഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; 

(സനി) തനിരുവനനപുരലാം നഗരസഭ ഉളര് കസഭാണലനിടല ഇടവക്കഭാടസ്റ്റ് വഭാര്ഡനില് 
ഡപപസ്റ്റ്  കേണക്ഷനുലാം  ഡലന  റനിപയറനിലാംഗുലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ഫയല്  നമ്പര്
UE1/3003/2017-ല്  കകേഭാര്പകറഷന  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയതനിനുകശഷമുണഭായ
തുടര്നടപടനികേള  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഇവനിടടയുണഭായനിട്ടുളള  കുഴനികേള  കകേഭാര്പകറഷന
അടചസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 
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(ഡനി)  ഇക്കഭാരലലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ബഹു.  മനനിക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  E-1637656/17
നമ്പര്  ടപറതീഷനനിലുലാം  ബഹു.  നഗരസഭഭാ  കമയര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയനിലുലാം
സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാടഴപറയുന്നെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായഭാണസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  കേടസ്റ്റ്
ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കുന്നെതസ്റ്റ്:

1.  കറഭാഡസ്റ്റ് കേടസ്റ്റ് ടചേയ്യുകമ്പഭാള അസ്ഫഭാല്ടസ്റ്റ് കേടസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ഒരടനി ആഴത്തനില്
കുഴനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

2.  യഭാതഭാബുദനിമുട്ടുലാം  അപകേട  സഭാധലതയുലാം  ഉണഭാകേഭാത്ത  രതീതനിയനില്  ടനി
കേടനിലാംഗനിടന്റെ റതീ-ഫനിലനിലാംഗസ്റ്റ് ഉടനടനി ടചേകയ്യേണതഭാണസ്റ്റ്.

3. കറഭാഡസ്റ്റ് ടവടനിമുറനിചകേഴനിഞ്ഞഭാല് പ്രസ്തുത ഭഭാഗലാം ഉടനടനി മണസ്റ്റ് നനിറചസ്റ്റ് കുഴനിമൂടനി
കറഭാഡസ്റ്റ് പൂര്വസനിതനിയനിലഭാകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

4. ഇഇൗ കജഭാലനിമൂലലാം യഭാതക്കഭാര്കക്കഭാ ടപഭാതുജനങ്ങളകക്കഭാ വഭാഹനങ്ങളകക്കഭാ
കജഭാലനിക്കഭാര്കക്കഭാ എടനങ്കനിലുലാം കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങള ഉണഭാകുകേയഭാടണങ്കനില് ആയതനിനസ്റ്റ്
അകപക്ഷകേന  മഭാതലാം  ഉത്തരവഭാദനി  ആയനിരനിക്കുന്നെതുലാം  നഗരസഭയസ്റ്റ്  യഭാടതഭാരുവനിധ
ഉത്തരവഭാദനിതന്വേവുലാം ഉണഭായനിരനിക്കുന്നെതുമല.

5.  ഏടതങ്കനിലുലാം  സഭാഹചേരലത്തനില്  രഭാതനികേഭാലങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  കറഭാഡസ്റ്റ്
ടവടനിമുറനികക്കണനിവരുന്നെടതങ്കനില്  ആവശലമഭായ  അപഭായസൂചേനകേള  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം കേഭാണത്തക്കരതീതനിയനില് സഭാപനിചനിരനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

6. കേഭാരണങ്ങള ഒനലാം കേഭാണനിക്കഭാടത തടന്നെ ഇഇൗ ഉത്തരവസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് സമയത്തുലാം
റദസ്റ്റ് ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് നഗരസഭയസ്റ്റ് പൂര്ണ അധനികേഭാരലാം ഉണഭായനിരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

7. ഏടതങ്കനിലുലാം കേഭാരണവശഭാല് ഇതനില് സൂചേനിപനിചനിട്ടുള കേഭാലഭാവധനിക്കുളനില്
കജഭാലനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തപക്ഷലാം അധനികേ ഫതീസസ്റ്റ് ഒടുക്കനി കേഭാലഭാവധനി
നതീടനിവഭാകങ്ങണതഭാണസ്റ്റ്.

8.  ടഭാര്  കേടസ്റ്റ്  ടചേയ്യുന്നെ ഭഭാഗലാം  സന്വേനമഭായനി/തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്
ടചേയ്തസ്റ്റ് പുനനഃസഭാപനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

9.  കറഭാഡസ്റ്റ്  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നെ  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്
മനിശനിതലാം 1:2:4 എന്നെ അനുപഭാതത്തനില് ആയനിരനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്. കുഴനി മൂടുന്നെതനിനുള
കകേഭാണ്ക്രതീറനിടന്റെ കേനലാം ഏറവുലാം കുറഞ്ഞതസ്റ്റ് 15 ടസന്റെനിമതീറര് എങ്കനിലുലാം ആയനിരനിക്കണലാം.
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(ബനി)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുടട  സൂപര്വനിഷനനില്  വഭാടര്  കേണക്ഷന

എടുക്കുന്നെ  ആളുലാം  ഡലസനസസ്റ്റ്  ഉള  പലാംബറുലാം  കചേര്ന്നെഭാണസ്റ്റ്  ടനി  പ്രവൃത്തനികേള

ടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.   തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്  ടചേയ്തസ്റ്റ്  പുനനഃസഭാപനിച  നഗരസഭ

കറഭാഡസ്റ്റ് പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തഭാടഴപറയുലാം പ്രകേഭാരമുള ചേഭാര്ജസ്റ്റ് നഗരസഭ

ഇഇൗടഭാക്കനിവരുന.

1. Road Berm Cutting -534.40/m2

2. Water Bond Mecada  portion -1032.40/m2

3. Bituminous portion -1660.50/m2

4. Concrete Road-1712.40/m2

(സനി) UE1/3003/17 പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയ കനഭാടതീസനിനസ്റ്റ് മറുപടനിയഭായനി ടനി കേക്ഷനി

യഭാടതഭാരു  ആവശലത്തനിനുലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  ടപഭാടനിടപഭാളനിചനിടനിടലനലാം  ഡപപസ്റ്റ് ഡലന

കചേഭാര്ച പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി വഭാടര് അകതഭാറനിറനി റണനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാണ്ടഭാകര് ആണസ്റ്റ്

പണനി  നടത്തനിയനിട്ടുളടതനലാം  അറനിയനിചനിട്ടുളതുലാം  ആയതുപ്രകേഭാരലാം  ബനടപട

ഉകദലഭാഗസര്  സലപരനികശഭാധന  നടത്തനി  ശരനിയഭാടണന്നെസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

ടചേയ്തനിട്ടുളതുമഭാണസ്റ്റ്.   ടനി  കറഭാഡനില്  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില്

കപ്രഭാജക്ടുകേള ഒനലാം വചനിടനിലഭാത്തതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ബഹു.  മനനിക്കുലാം  കമയര്ക്കുലാം  നല്കേനിയ  പരഭാതനി  11-8-2017-ല്

തനിരുവനനപുരലാം  നഗരസഭയനില്  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  നഗരസഭയുടട

പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

ഡലഫസ്റ്റ് ഭവന പദതനി

142 (3090) ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഏറനഭാടസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം എത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള ടടലഫസ്റ്റ് ഭവന

പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ടടലഫസ്റ്റ് പദതനി ഏടതങ്കനിലുലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭാകണഭാ ;

പദതനി നടത്തനിപനിടന്റെ ചുമതല ആർക്കഭാണസ്റ്റ് ; ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഡലഫസ്റ്റ്  പദതനിയനില് ഉളടപകടണവരുടട  കേരടസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതനികനലുള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിചതനിനുകശഷലാം  അനനിമ
പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  മഭാതകമ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുടട  എണലാം  കൃതലമഭായനി
നനിര്ണയനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള.

(ബനി)  അല.   തകദശസന്വേയലാംഭരണ  വകുപനിനഭാണസ്റ്റ്  ഡലഫസ്റ്റ്  പദതനി
നടത്തനിപനിടന്റെ ചുമതല.

നഗരസഭ കേണനിജന്റെസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുടട ടപനഷന പരനിഷ്കരണലാം

143 (3091) ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നഗരസഭഭാ  കേണനിജനറസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുടട  ടപനഷന  പരനിഷ്കരണ
ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇടലങ്കനില് പ്രസ്തുത വനിഷയലാം സലാംബനനിച ഫയല്
ഏതു ഘടത്തനിലഭാടണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ. ഇതനിടന്റെ ഫയല് നമ്പര് നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പത്തഭാലാം  ശമ്പളകേമ്മേതീഷടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പഭാവടപട
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  ടപനഷന  പരനിഷ്കരണ  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറടപടുവനിക്കഭാത്തതനിടന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലുള ഇഇൗ വനിഷയത്തനികനലുള
നടപടനികേള ഇയു3/233/2016/തസന്വേഭവ;  എന്നെ ഫയലനിലഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചവരുന്നെതസ്റ്റ്.
നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

ടകേഭാതുകേസ്റ്റ് നശതീകേരണത്തനിനുള മരുന്നെസ്റ്റ് കസ്പ്രേ ടചേയ്യേല്

144  (3092)  ശതീ  .    ടകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ടകേഭാതുകേസ്റ്റ് നശതീകേരണത്തനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തകദശസന്വേയലാംഭരണ വകുപനിടന്റെ
കനതൃതന്വേത്തനില് ഓടകേളനിലുലാം വതീടുകേളനിലുലാം മറസ്റ്റ് ഒഴനി ഞ്ഞ പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം ഈ വർഷലാം
എഡബറസ്റ്റ് മരുന്നെസ്റ്റ് കസ്പ്രേ ടചേയ്യേഭാതനിരുന്നെതനിടന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ടകേഭാതുകേസ്റ്റ്  നശതീകേരണത്തനിനഭായനി  എഡബറസ്റ്റ്  മരുന്നെസ്റ്റ്  കസ്പ്രേ  ടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്
പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ടകേഭാതുകേനിടന്റെ  കൂത്തഭാടനികേടള  നശനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
കസ്പ്രേയനിലാംഗനിനുകവണനി എഡബറസ്റ്റ് (ടടമനികഫഭാസസ്റ്റ്) ഇകപഭാഴുലാം ഉപകയഭാഗനിചവരുനണസ്റ്റ്.

ടതരുവുനഭായളക്കുള സലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രലാം

145 (3093) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടതരുവസ്റ്റ്  നഭായളക്കസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുടമന്നെസ്റ്റ്  സുപ്രതീലാം
കകേഭാടതനിയനില് നല്കേനിയ സതലവഭാങ്മൂലത്തനില് ഉറപസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരുകന്നെഭാ; 

(ബനി)  ഇതനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എവനിടടടയഭാടക്ക  ഇതനിനകേലാം  ടതരുവസ്റ്റ്
നഭായ സലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിചടവന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ടതരുവുനഭായശലലലാം  തടയുന്നെതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  പഞ്ചേഭായത്തുകേളുടട
കനതൃതന്വേത്തനില്  'കഡഭാഗസ്റ്റ്  സൂ'  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളതഭായനി
ടതരുവനഭായശലലലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് നനിലവനിലുള  SLP(C)691/
2009 കകേസസ്റ്റ്  10-7-2009-നസ്റ്റ്  വഭാദത്തനിനസ്റ്റ്  വന്നെകപഭാള  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയ
സതലവഭാങ്മൂലത്തനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടതരുവുനഭായടള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില്
ആരലനഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാട്ടുകേല്  എന്നെതീ  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലുലാം  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്
എ.ബനി.സനി.  കപ്രഭാഗ്രഭാമുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  വനലലാംകേരനിക്കുന്നെ  നഭായടള
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ടവളഭാങ്കല്ലൂര്,  മുണത്തനികക്കഭാടസ്റ്റ്,
അനനിക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നെതീ  സലങ്ങളനിലുലാം  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  കേടപ്ര,  ടകേഭാടുമണ്
എന്നെതീ  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലുലാം  ടതരുവുനഭായ  സലാംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജതീവനക്കഭാരുടട അപരലഭാപ്തത

146 (3094) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  കവണത  ജതീവനക്കഭാർ
ഇലഭാത്തതസ്റ്റ്,  എലാം.എല്.എ  നനിർകദശനിക്കുന്നെ  പദതനികേളുടട  നടത്തനിപനിനസ്റ്റ്
വളടരയധനികേലാം  ബുദനിമുട്ടുകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനടണനള  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
ജതീവനക്കഭാരുടട ഒഴനിവുള തസനികേകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുന്നെതനിനുള നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  എലാം.എല്.എ.  നനിർകദശനിക്കുന്നെ  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് മുനഗണന നല്കേഭാറുകണഭാ; 

(സനി)  ഇടലങ്കനില്  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
മുനഗണന  നൽകേഭാൻ  പഞ്ചേഭായത്തുകേൾക്കുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേൾക്കുലാം  നനിർകദശലാം
നൽകുന്നെതനിനുള നടപടനികേൾ സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ടപടനിടനില.   ജതീവനക്കഭാരുടട  ഒഴനിവുള  തസനികേകേളനില്
നനിയമനലാം നടത്തുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(ബനി  &  സനി)  നഗരസഭകേളനില്  എലാം.എല്.എ.-യുടട  ആസനിവനികേസന
പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തനി  പ്രവൃത്തനികേള  മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്  നടത്തനിവരുന.
പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  വകുപനില്  എലാം.എല്.എ.  നനിര്കദശനിക്കുന്നെ  പ്രവൃത്തനികേള
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അതഭാതസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ഭരണ
സമനിതനികേള മുനഗണന നല്കേഭാറുണസ്റ്റ്.

തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുടട നനിയനണത്തനിലുള 
എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം

147 (3095) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  എനജനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാടര  തകദശ
സന്വേയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളുടട  നനിയനണത്തനില്  ടകേഭാണവരുന്നെതനിനുള
നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; 

(ബനി) ഇതനിനസ്റ്റ് എടനങ്കനിലുലാം തടസ്സെങ്ങള ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  വകുപനിടല  എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം
പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാരുകേളനില്  സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്  എന്നെ  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷടത്ത  ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനിടല  പ്രഖലഭാപനടത്തത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ്
എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാടര  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുടട
നനിയനണത്തനില് ടകേഭാണവരുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ഇകപഭാള
വനിഷയലാം സലാംസഭാന ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷടന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
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കകേന്ദ്ര റനിയല് എകസറസ്റ്റ് നനിയമലാം 

148 (3096) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കകേരള റനിയല് എകസറസ്റ്റ് (നനിയനണവുലാം വനികേസനവുലാം) നനിയമലാം റദസ്റ്റ് ടചേയ്ത
സഭാഹചേരലത്തനില്  ബനടപട  കകേന്ദ്രനനിയമത്തനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ചേടങ്ങള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇടലങ്കനില് എന്തുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് നഭാളനിതുവടര ഇതനിനഭായനി നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ്; 

(ബനി)  നനിലവനില് നടനവരുന്നെ റനിയല് എകസറസ്റ്റ് കപ്രഭാജക്ടുകേള കകേന്ദ്രനനിയമലാം
പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്നെസ്റ്റ്  എത  ദനിവസത്തനിനകേലാം  രജനിസര്  ടചേയ്യേണടമന്നെഭാണസ്റ്റ്
വലവസയുളതസ്റ്റ്;  ഇഇൗ  കേഭാലഭാവധനി  എന്നെഭാണസ്റ്റ്  അവസഭാനനിചതസ്റ്റ്;  നഭാളനിതുവടര
ഇത്തരലാം  എത  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ഇപ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്;  രജനിസര്
ടചേയ്തനിടനിടലങ്കനില് എന്തുടകേഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) കകേന്ദ്രനനിയമത്തനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;
ഇടലങ്കനില് എന്തുടകേഭാണസ്റ്റ് ; ഇതനിനഭായനി സന്വേതീകേരനിച നടപടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ -  സനി) 2016-ടല കകേന്ദ്ര റനിയല് എകസറസ്റ്റ്  (നനിയനണവുലാം വനികേസനവുലാം)
നനിയമലാം  നനിലവനില്  വന്നെതനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള  ചേടങ്ങളുടട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ദ്രുതഗതനിയനില് പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  ചേടങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുകമ്പഭാള കപ്രഭാജകസ്റ്റ്
രജനികസ്ട്രേഷന സലാംബനനിച കേഭാരലങ്ങളനില് വലക്തത വരുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   കകേന്ദ്ര റനിയല്
എകസറസ്റ്റ് നനിയമത്തനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് റനിയല് എകസറസ്റ്റ് റഗുകലററനി അകതഭാറനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

മൂന്നെഭാലാം കഗ്രഡസ്റ്റ് ഓവര്സനിയര് തസനികേ

149 (3097) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ വകുപനില് പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച നഗരസഭകേളനില്
എത മൂന്നെഭാലാം കഗ്രഡ സ്റ്റ് ഓവര്സനിയര് തസനികേ പുതുതഭായനി സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവുകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;
ഇടലങ്കനില് അതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാടയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ആന്തൂര് നഗരസഭ – 2 തസനികേകേള

(ബനി) ആയതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.

ശുചേനിതന്വേപരനിപഭാലന  സമനിതനി

150 (3098) ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം നഗരസഭയുടട പരനിധനിയനിലുള വതീടുകേളനിടല മഭാലനിനല
സലാംസരണലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ശുചേനിതന്വേപരനിപഭാലന  സമനിതനിക്കസ്റ്റ്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  തലസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിവനിധതരലാം  പനനി  പനിടനിടപടസ്റ്റ്  നനിരവധനി  ആളുകേള
മരണടപടതസ്റ്റ് തനിരുവനനപുരലാം കകേഭാര്പകറഷന മഴക്കഭാല പൂര്വ ശുചേതീകേരണത്തനില്
വതീഴ്ച  വരുത്തനിയതുടകേഭാണഭാടണന്നെ  ആകരഭാപണലാം  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.   വതീടുകേളനില്  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പരനിപഭാടനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ  കേനിചണ്
ബനിന,  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പഭാന്റെസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  മുകഖന  ഡജവമഭാലനിനലങ്ങള
സലാംസരനിക്കുന്നെതനിനുലാം വതീടുകേളനിടല അഡജവമഭാലനിനലങ്ങള തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്  കശഖരനിചസ്റ്റ്
നഗരസഭയുടട RRC-കേളനികലഭാ MRF വഴനികയഭാ Re-cycle ടചേയ്തസ്റ്റ് സലാംസരനിക്കുന്നെതനിനുളള
സഭാഹചേരലമുണഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  അലാംഗതീകൃത  സന്നെദസലാംഘടനകേടള  ടതരടഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്
വഭാര്ഡുകേളനില് കസവനലാം നല്കുന്നെതനിനഭായുളള ചുമതലയുലാം നനിര്വഹനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്
ശുചേനിതന്വേ പരനിപഭാലന സമനിതനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇല.   മഴക്കഭാലപൂര്വ  ശുചേതീകേരണ  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മഭാര്ചസ്റ്റ്  മഭാസലാം  മുതല്തടന്നെ  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  പകേര്ചവലഭാധനി
പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  മുന്നൂകറഭാളലാം
ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള  നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  വഭാര്ടഡഭാന്നെനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം
ആടകേ  100  വഭാര്ഡുകേളക്കസ്റ്റ്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  മഴക്കഭാലപൂര്വ
ശുചേതീകേരണത്തനിനഭായനി  വഭാര്ടഡഭാന്നെനിനസ്റ്റ്   35,000  രൂപ  വതീതലാം  ആടകേ   100
വഭാര്ഡുകേളക്കസ്റ്റ്  35  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  ടകേഭാതുകു
നനിവഭാരണത്തനിനസ്റ്റ്  കഫഭാഗനിലാംഗസ്റ്റ്  അടക്കമുളള  ഒകടടറ  നടപടനികേള  കകേഭാര്പകറഷന
ഏടറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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മഭാലനിനല സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനലാം 
151 (3099) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സന്വേനമഭായനി  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇലഭാടത
പ്രവർത്തനിക്കുന്നെ  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളുടട  ടടലസനസസ്റ്റ്  റദഭാക്കഭാന  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പുറടപടുവനിച  നനിര്കദശങ്ങള എടനഭാടക്കയഭാണസ്റ്റ്;
സന്വേനമഭായനി മഭാലനിനല സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കഭാത്ത സഭാപനങ്ങളടക്കതനിടര
എന്നെസ്റ്റ്  മുതൽ  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളടതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2012-ടല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി  കഭദഗതനി ആകസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം വലഭാപഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങള,  ആശുപതനികേള,  ചേനകേള,  അറവുശഭാലകേള,  ചേനിക്കന  സഭാളുകേള,
മതലസഭാളുകേള,  കേലലഭാണ  മണ്ഡപങ്ങള,  ഫഭാറ്റുകേള,  കഹഭാടലുകേള,  കേഭാററനിലാംഗസ്റ്റ്
സര്വതീസസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങള,  400  ചേതുരശ  മതീററനില്  കൂടുതല്  തറവനിസതീര്ണമുള
വതീടുകേള, മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള വനിജഭാപനലാം ടചേയ്കതക്കഭാവുന്നെ അങ്ങടനയുള മറസ്റ്റ്
സഭാപനങ്ങള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  സഭാപനങ്ങളുടട  ഉത്തരവഭാദനിതന്വേത്തനില്ത്തടന്നെ
ഉറവനിടത്തനില്  മഭാലനിനലലാം  തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്  സലാംസരനിക്കണടമനളതസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കനി
യനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.   കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി,  വനവുലാം കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനവുലാം വകുപസ്റ്റ്
പുറടപടുവനിചനിട്ടുള  കസഭാളനിഡസ്റ്റ്  കവസസ്റ്റ്  മഭാകനജസ്റ്റ് ടമന്റെസ്റ്റ്  ചേടലാം  2016  പ്രകേഭാരലാം
മഭാലനിനലമുല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെവരുടട  ഉത്തരവഭാദനിതന്വേങ്ങളുലാം  അധനികേഭാരസഭാനങ്ങളുടട
ചുമതലകേളുലാം  വലക്തമഭാക്കടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിന  പ്രകേഭാരലാം  മഭാലനിനലലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  ഏടതഭാരഭാളുലാം  മഭാലനിനലലാം  ടതരുവനികലഭാ  ടപഭാതുസലകത്തഭാ
ജലഭാശയങ്ങളനികലഭാ വലനിടചറനിയഭാന പഭാടനില എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഡനി  ആന്റെസ്റ്റ്  ഒ  ഡലസനകസഭാടുകൂടനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ കഹഭാടലുകേള, കബ്ബുകേള, കേലലഭാണ മണ്ഡപങ്ങള/വനിവഭാഹ ഹഭാളുകേള
ഭക്ഷണശഭാലകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  മഭാളുകേള,  റതീടടയനില്  കകേന്ദ്രങ്ങള,  കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ്
കകേഭാലാംപകകേള, ഭക്ഷല വസ്തുക്കള വനില്ക്കുന്നെ സനിനനിമഭാ തനികയററുകേള, വസശഭാലകേള,
പഭാര്ടനികേളുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  ഭക്ഷണലാം  വനിളമ്പുന്നെ  സലങ്ങള,  കേഭാററനിലാംഗസ്റ്റ്
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യൂണനിറ്റുകേള, പചക്കറനി/പഴവനിപണന കേടകേള, മതലലാം, മഭാലാംസലാം എന്നെനിവ വനില്ക്കുന്നെ
കേടകേള, വനിവനിധ കേലഭാന്റെതീനുകേള എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടലലഭാലാം മഭാലനിനലങ്ങള തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്
ഡജവ മഭാലനിനലങ്ങള കവര്തനിരനിചസ്റ്റ് ഉറവനിടത്തനില് ഫലപ്രദമഭായനി സലാംസരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ബകയഭാബനിന,  എയ്കറഭാബനികേസ്റ്റ്  ബനിന,  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  കപഭാലുള അനുകയഭാജലമഭായ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  2017  ടസപ്റലാംബര്  15-നസ്റ്റ്  മുമ്പഭായനി  സജതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
അതഭാതസ്റ്റ്  തകദശ  സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കേര്ശനമഭായ  നനിര്കദശലാം
നല്കകേണതഭാണസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്  22-7-2017-ടല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  2511/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ.
പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പുതുതഭായനി  ഡനി  ആന്റെസ്റ്റ്  ഒ  ഡലസനസനിനസ്റ്റ്
അകപക്ഷനിക്കുന്നെ  കമല്പറഞ്ഞ  രതീതനിയനിലുള  സഭാപനങ്ങള  കമല്  വനിവരനിച
രതീതനിയനില്  ഡജവമഭാലനിനലങ്ങള  ഉറവനിടത്തനില്തടന്നെ  ഫലപ്രദമഭായനി
സലാംസരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അനുകയഭാജലമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് തകദശ
സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള ഉറപഭാക്കനി മഭാതകമ അവര്ക്കസ്റ്റ് ഡനി  &  ഒ ഡലസനസസ്റ്റ്
കമലനില് നല്കേഭാവൂ എനലാം ടനി ഉത്തരവനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുടട  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ചേനിക്കന
സഭാളുകേള,  അറവുശഭാലകേള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടലലഭാലാം  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനടണനലാം  അവയനില്നനിനള
ഡജവ-അഡജവ  മഭാലനിനലങ്ങള  ടപഭാതു  നനിരത്തുകേളനിലുലാം  ജലഭാശയങ്ങളനിലുലാം
നനികക്ഷപനിക്കടപടുന്നെനില  എനലാം  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപന  ടസക്രടറനിമഭാര്
ഉറപ്പുവരുകത്തണതുലാം  ഇതസ്റ്റ്  ലലാംഘനിക്കുന്നെവര്ടക്കതനിടര  കേര്ശന  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനികക്കണതുലാം  നഗരസഭകേളക്കസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള  പ്രകദശങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ
തട്ടുകേടകേളനില്നനിനലാം വഴനികയഭാരക്കടകേളനില്നനിനലാം ഡജവ മഭാലനിനലങ്ങളുലാം അഡജവ
മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  ടപഭാതുനനിരത്തുകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  വലനിടചറനിയുന്നെതസ്റ്റ്   ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കേര്ശന  നനിര്കദശലാം  നല്കകേണതുലാം  ആയതനിനസ്റ്റ്  വനിരുദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ
തട്ടുകേടകേളടക്കതനിടര  നനിലവനിലുള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകസ്റ്റ്  ചേടലാം  371,  372
അനുസരനിചള  നടപടനികേള  നഗരസഭ  ടസക്രടറനിമഭാര്  സന്വേതീകേരനികക്കണതുമഭാണസ്റ്റ്
എനലാം പ്രസസ്തുത ഉത്തരവനില് വലക്തമഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള 2017  ടസപ്റലാംബര് 15-നസ്റ്റ് മുമ്പഭായനി
സജതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളുടട  ഡനി  ആന്റെസ്റ്റ്  ഒ
ഡലസനസസ്റ്റ്  മടറഭാരു  അറനിയനിപസ്റ്റ്  കൂടഭാടത  റദഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കകേരള
മുനനിസനിപഭാലനിറനി/പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  രഭാജസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്,  1994  അനുസരനിചള  നടപടനികേള
അതഭാതസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  ടസക്രടറനിമഭാര്  ഉടനടനി  സന്വേതീകേരനികക്കണതഭാടണന്നെസ്റ്റ്
ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷന ടസക്രടറനിമഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദശലാം നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ആദനിവഭാസനി കഗഭാതവര്ഗ്ഗ കമഖലകേളനില് കുടുലാംബശതീ നടപനിലഭാക്കുന്നെ
പദതനികേള

152 (3100)  ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജന്ദ്രന : 
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് : 
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : 
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ആദനിവഭാസനി,  കഗഭാതവര്ഗ്ഗ  കമഖലകേളനില്  കുടുലാംബശതീ
മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെ നൂതന പദതനികേള ഏടതഭാടക്കയഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  ഇവര്ക്കഭായനി  പ്രകതലകേ  അയല്ക്കൂടങ്ങള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  കഗഭാതവര്ഗ്ഗ  കേലകേളുടട  പരനികപഭാഷണത്തനിനഭായനി  കുടുലാംബശതീ
നടപഭാക്കുന്നെ പദതനികേള എടനഭാടക്കയഭാണസ്റ്റ്; 

(ഡനി)  പടനികേ-കഗഭാതവര്ഗ്ഗ  യുവജനങ്ങളുടട  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉന്നെമനത്തനിനുലാം
ടതഭാഴനില്  ലഭലതയ്ക്കുമഭായനി  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  പദതനികേള
എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)

1.  ഉഇൗരനില്  ഒരു  ദനിനലാം  -  വനിവനിധ  വനികേസന  വകുപ്പുകേടള  സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്
അടനിയനര  ശദ  നല്കകേണ  കകേഭാളനനികേളനില്  ജനിലഭാ  കേളകറുടട  കനതൃതന്വേത്തനില്
പടനികേവര്ഗ്ഗ അദഭാലത്തുലാം ടമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പുലാം തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം.

2.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  അയല്ക്കൂടത്തനിടന്റെ  കഗ്രഡനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലനികങ്കജസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിക്കല്,
അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കുള കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് വനിതരണലാം.

3.  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്  മഭാതലാം  ഉളടപടുന്നെ  പ്രകതലകേ  ആശയ  പദതനി
രൂപതീകേരണവുലാം നടത്തനിപ്പുലാം.

4. ബഭാലസഭയ്ക്കുപരനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കേഇൗമഭാര വനിഭഭാഗത്തനിലുളവര്ക്കഭായനി കേഇൗമഭാര
കബ്ബുലാം കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം.
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5.  അടപഭാടനിയനിടല പ്രവര്ത്തന മഭാതൃകേയനില് തനിരുടനലനി,  ആറളലാം,  നനിലമ്പൂര്
കമഖലയനില് എന.ആര്.എല്.എലാം. ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചള വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
(ബനിഡ്ജസ്റ്റ് കകേഭാഴസ്റ്റ്,  ബനിഡ്ജസ്റ്റ് സ്കൂള,  ബഭാല വനിഭവ കകേന്ദ്രലാം,  യുവജന വനിഭവ കകേന്ദ്രലാം
മുതലഭായവ)

6. അന്നെപ്രദഭായനിനനി മഭാതൃകേയനില് കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി കേനിചണ് പരനിപഭാടനികേള.

7.  മുകന്നെറലാം  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള  പസസ്റ്റ്  ടു  അഡനിഷന
രജനികസ്ട്രേഷന കേലഭാമ്പയനിന,  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വണ് ഡടലാം രജനികസ്ട്രേഷന കേലഭാമ്പയനിനുലാം
കകേഭാചനിലാംഗസ്റ്റ്  കഭാസ്സുലാം,  മതര  പരതീക്ഷകേള  കനരനിടുവഭാന  സഹഭായകേരമഭാകുന്നെ
തരത്തനിലുള മുടന്നെഭാരുക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

8. ഗുരുകുലലാം - പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. തതീവ്രയത പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി, തഭാമസനിചള
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. പരനിശതീലനലാം.

9.  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള  മുടന്നെഭാരുക്ക  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
പ്രകതലകേ പരനിശതീലന കേലഭാമ്പയനിനുകേള - ഒരു ഉഇൗരനില് ഒരു സലാംരലാംഭലാം.

10. പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പ്രകതലകേ ഇടടപടലുകേള,
പ്രകതലകേ  ടജ.എല്.ജനി.  രൂപതീകേരണവുലാം  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  നല്കേലുലാം.
അന്നെപ്രദഭായനിനനി പദതനിക്കസ്റ്റ് പചക്കറനികേള ലഭലമഭാക്കല്.

11.  ഡനി.ഡനി.യു.-ജനി.ടകേ.ഡവ പദതനിയനില്  ടതഭാഴനില്  ലഭനിക്കഭാത്തവര്ക്കഭായനി
പ്രകതലകേ  സലാംരലാംഭ  പരനിപഭാടനി.   ഡവദഗലലാം  ലഭനിചവര്ക്കഭായനി  പ്രകതലകേ  ടതഭാഴനില്
കമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കല്.

12.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലയനില്  വനവനിഭവ  കശഖരണവുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്
ടപ്രഭാഡഡ്യൂസര് ഗ്രൂപസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം. (മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള )

13. പടനികേവര്ഗ്ഗ കമഖലയനിടല പരമ്പരഭാഗത ഡവദലലാം, പരമ്പരഭാഗത ഭക്ഷണലാം,
പരമ്പരഭാഗത  കേലഭാരൂപങ്ങള,  കേരകേഇൗശല  ഉല്പന്നെങ്ങള  എന്നെനിവയുടട
കേടണത്തല്, ആയതനിനസ്റ്റ് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുന്നെതനിനഭായനി കഗഭാത കേലഭാവനിപണന
കമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കല്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്;  കഗഭാതവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട  മഭാതലാം  5631  അയല്ക്കൂടങ്ങള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  തനതുകേലകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കുന്നെതനിനുകവണനി  ഓകരഭാ  ജനിലയുലാം
തനതു കേലഭാരൂപങ്ങളുടട കേലഭാഗ്രൂപസ്റ്റ് രൂപതീകേരണവുലാം പരനിശതീലനവുലാം നടത്തുനണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  ടതഭാഴനില്  ലഭലതയഭായനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വണ്  ഡടലാം  രജനികസ്ട്രേഷന,
പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലയനില്  സന്വേയലാം  ടതഭാഴനില്  ഡവദഗലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള
ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ടകേ.ഡവ. ഉഇൗരുതല ടസഷലല് കേലഭാമ്പയനിനുകേള.

മഭാലനിനലലാം നതീക്കലാം ടചേയ്യുന്നെതനിനഭായുള പദതനികേള 

153 (3101) ശതീ  .   കജഭാണ് ടഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) മഭാലനിനലലാം നതീക്കലാം ടചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി കേഭാരലക്ഷമമഭായ പദതനികേള തകദശ
സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല് ടപഭാതുസലങ്ങളുലാം
നനിരത്തുകേളുലാം  ജലഭാശയങ്ങളുടമലഭാലാം  മഭാലനിനല  നനികക്ഷപ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  തതീരുന്നെ
കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ടപഭാതുസലങ്ങളുലാം  നനിരത്തുകേളുലാം  ജലഭാശയങ്ങളുലാം  മഭാലനിനലമുക്ത
മഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  വഭാര്ഡസ്റ്റ്  തലങ്ങളനില്  മഭാലനിനല  കശഖരണത്തനിനഭായനി  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  സന്വേതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നെ  നടപടനികേള  എടനലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടപഭാതുസലങ്ങളുലാം  നനിരത്തുകേളുലാം  ജലഭാശയങ്ങളുലാം  മഭാലനിനലമുക്ത
മഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  വഭാര്ഡുകേളനിലുലാം  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുടട
കനതൃതന്വേത്തനില്  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഉറവനിടത്തനില്ത്തടന്നെ മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം നടത്തുന്നെതനിനുള വനിവനിധ
സതീമുകേള നടപഭാക്കുന്നെകതഭാടടഭാപലാം പഭാസനികേസ്റ്റ്  അടക്കമുള അഡജവ മഭാലനിനലങ്ങള
കശഖരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  വനിവനിധ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ഇകപഭാള  നടപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  കൃതലമഭായ
ഇടകവളകേളനില്  പഭാസനികേസ്റ്റ്,  ടചേരനിപസ്റ്റ്,  ഗഭാസസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  കശഖരനിചസ്റ്റ്
പുനനഃചേലാംക്രമണത്തനിനുലാം  പുനരുപകയഭാഗത്തനിനുലാം  ഡകേമഭാറുന്നെ  രതീതനി  കുടറ
തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഫലപ്രദമഭായനി  നടക്കുന.  ഇതനിനുപുറടമ 
പഭാഴ് വസ്തു വലഭാപഭാരനികേളുടട കസവനലാം പ്രകയഭാജനടപടുത്തനി അഡജവ മഭാലനിനലങ്ങള
നതീക്കലാം ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് പ്രകതലകേ നടപടനികേള എടുത്തുവരുന.  ഡജവ മഭാലനിനലങ്ങള
കശഖരനിചഭാല് അവ ടകേഭാണകപഭായനി സലാംസരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്രതീകൃത സലാംവനിധഭാനകമഭാ
പഭാനകേകളഭാ  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  ഉറവനിടത്തനില്ത്തടന്നെ  അതസ്റ്റ്
സലാംസരനിക്കുന്നെതനിനുള ഉപഭാധനികേളുലാം രതീതനികേളുമഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാന ശുചേനിതന്വേ മനിഷടന്റെ
പനിന്തുണകയഭാടുകൂടനി തകദശ സഭാപനങ്ങള ഇകപഭാള സന്വേതീകേരനിചവരുന്നെതസ്റ്റ്. 

421/2020.
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(സനി)  ടപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം  നനിരത്തുകേളനിലുലാം  ജലഭാശയങ്ങളനിലുലാം  മഭാലനിനലലാം
നനികക്ഷപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായനി  ഒഴനിവഭാക്കനി  ഇത്തരലാം  സലങ്ങടള  മഭാലനിനല
രഹനിതവുലാം  വൃത്തനിയുളതുമഭാക്കനി  തതീര്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഹരനിത  കകേരള  മനിഷടന്റെ
കനതൃതന്വേത്തനില്  ശുചേനിതന്വേമനിഷന  ഒകടടറ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
തകദശ  സന്വേയലാംഭരണ  വകുപസ്റ്റ്  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2420/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ.
15-7-2017-ടല  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  കൃതലമഭായ  നനിര്കദശങ്ങള  ഖരമഭാലനിനല
സലാംസരണത്തനിനഭായനി  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേള,  സന്വേയലാം  സഹഭായ
സലാംഘങ്ങള  അടലങ്കനില്  നനിലവനിലുള  മറസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എന്നെനിവ  ഹരനിത
കേര്മ്മേകസനയഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയുലാം  തകദശ  സഭാപനത്തനിടന്റെ  പരനിധനിയനിടല
മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനുള  പ്രധഭാന  ഏജന്റെഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയുലാം  കവണലാം.
ഹരനിത കേര്മ്മേകസനയുടട ഗ്രതീന ടടകതീഷലനമഭാര്, ഗ്രതീന സൂപര്ഡവസര്മഭാര്, ഹരനിത
സഹഭായ  സഭാപനലാം  എന്നെനിവയുടട  കനതൃതന്വേത്തനിലുള  കൂടഭായ  പ്രവര്ത്തനമഭാണസ്റ്റ്
മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനഭായനി  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  ആസൂതണ
പരനിപഭാടനികേളക്കസ്റ്റ് സലപരനിമനിതനിയുളവര്ക്കസ്റ്റ് ടപഭാതുസലാംവനിധഭാനത്തനില് മഭാലനിനലകശഖരണലാം
നടത്തുന്നെതനിനുള സലാംവനിധഭാനവുലാം തകദശ സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനലാം ഒരുക്കണലാം. 

സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2511/2017/  ത.സന്വേ.ഭ.വ.  തതീയതനി  22-7-2017-ടല
ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം കഹഭാടലുകേള, കബ്ബുകേള, കേലലഭാണമണ്ഡപങ്ങള, ഓഡനികറഭാറനിയലാം,
റതീടടയനില്  കകേന്ദ്രങ്ങള,  കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപകകേള,  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  വനില്ക്കുന്നെ
സനിനനിമ  തനികയററുകേള,  പചക്കറനി,  പഴലാം,  മതല-മഭാലാംസ  വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള,
ചേനിക്കന  സഭാളുകേള,  അറവുശഭാലകേള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടലലഭാലാം  ഡജവമഭാലനിനലങ്ങള
തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്  ഉറവനിടത്തനില്ത്തടന്നെ  സലാംസരനിക്കുന്നെതനിനുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഒരുക്കണടമനലാം നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില് വതീഴ്ച വരുത്തുന്നെവര്ടക്കതനിടര
നനിയമ  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാടണന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം
നടപടനികേള ഏടറടുക്കുകമ്പഭാള ടപഭാതു ഇടങ്ങളനിലുലാം ജലഭാശയങ്ങളനിലുലാം മഭാലനിനലങ്ങള
വലനിടചറനിയുന്നെതസ്റ്റ് ഒരു വലനിയ പരനിധനിവടര ഇലഭാതഭാകുകേയുലാം അത്തരലാം സലങ്ങള
മഭാലനിനല രഹനിതമഭാകുകേയുലാം ടചേയ്യുടമന്നെഭാണസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തടപടുന്നെതസ്റ്റ്. 

 സകേര്മ്മേ കസഭാഫ സ്റ്റ് ടവയര് 
154 (3102) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2017  മുതല്  എലഭാ  തകദശ  സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം
ഭരണസമനിതനികയഭാഗ  നടപടനികേള  'സകേര്മ്മേ'യനില്  നല്കേണടമന്നെസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിരുകന്നെഭാ; 
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(ബനി)  പല തകദശ സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം പ്രസ്തുത കസഭാഫസ്റ്റ് ടവയറനില്

കഡറ  കൃതലമഭായനി  കചേര്ക്കുന്നെനിലഭാടയന്നെതസ്റ്റ്  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  സകേര്മ്മേ

നടപഭാക്കുന്നെതനിലുളള ജതീവനക്കഭാരുടടയുലാം ഭരണസമനിതനികേളുടടയുലാം തഭാല്പരലക്കുറവഭാണസ്റ്റ്

സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം പൂര്ണകതഭാതനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് വനിഘഭാതമഭായതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ്

കേടണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  എങ്കനില് സകേര്മ്മേ പൂര്ണകതഭാതനില് നടപനിലഭാക്കുവഭാന കേര്ശന നടപടനി

സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളുലാം  നഗരസഭകേളുലാം  ഭരണസമനിതനി

കയഭാഗനടപടനികേളുലാം  തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  സകേര്മ്മേ  കസഭാഫസ്റ്റ്  ടവയര്  മുകഖന

ടചേയ്യേണടമന്നെസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ശദയനില്ടപടനിടനില.  എന്നെഭാല് കകേരളത്തനിടല എലഭാ നഗരസഭകേളനിലുലാം

കേഇൗണ്സനില്  കയഭാഗനടപടനിക്രമങ്ങള  ഓണ്ഡലന  മുഖഭാനനിരമഭാക്കുന്നെതനിടന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി സകേര്മ്മേ കസഭാഫസ്റ്റ് ടവയര് എലഭാ നഗരസഭകേളനിലുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്

നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാടത  നഗരസഭഭാ  ടസക്രടറനിമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്

നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  സകേര്മ്മേ കസഭാഫസ്റ്റ്  ടവയര്  31-10-2017-നകേലാം ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്

പൂര്ണ കതഭാതനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാടത

നഗരസഭയുടട  കേഇൗണ്സനില്  കയഭാഗനടപടനികേള  ഓണ്ഡലനഭാക്കുന്നെതനിടന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി സകേര്മ്മേ കസഭാഫസ്റ്റ്  ടവയര് എലഭാ നഗരസഭകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്

നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പകേര്ചവലഭാധനികേള പടരുന്നെതനിനനിടയഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലലാം

155 (3103) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്

തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടകേഭാതുകേസ്റ്റ്  ടപരുകേനി  പകേര്ചവലഭാധനി  പടരുന്നെതസ്റ്റ്  മനനഃപൂര്വമലഭാത്ത

നരഹതലക്കസ്റ്റ് തുലലടമന്നെ ഡല്ഹനി ടടഹകക്കഭാടതനിയുടട വനിധനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  ശുചേനിതന്വേപരനിപഭാലനത്തനില്  ഗുരുതരമഭായ  വതീഴ്ചവരുത്തനിയതഭാണസ്റ്റ്

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പകേര്ചവലഭാധനികേള  പടരുന്നെതനിനുലാം  400  ലധനികേലാം  കപരുടട

മരണത്തനിനുലാം  ഇടയഭാക്കനിയടതന്നെ  ആകക്ഷപലാം  വസ്തുതഭാപരമഭാകണഭാടയന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഇതനിനുത്തരവഭാദനികേളഭായ ഉകദലഭാഗസര്ടക്കതനിടര എടനങ്കനിലുലാം നടപടനി

സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിടനില.

(ബനി) ആകക്ഷപലാം വസ്തുതഭാപരമല.

(സനി) ബഭാധകേമല.

മഭാലനിനലലാം ജലഭാശയങ്ങളനില് നനികക്ഷപനിക്കുന്നെവര്ടക്കതനിടര നടപടനി 

156 (3104) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടസപനികേസ്റ്റ്  ടഭാങ്കസ്റ്റ്  കതീനനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ  സഭാപനങ്ങള  ടഭാങ്കുകേളനിടല

മഭാലനിനലലാം കശഖരനിചസ്റ്റ് ജലഭാശയങ്ങളനില് നനികക്ഷപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ആകരഭാഗല  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  വലനിയ  ദുരനലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെ  ഇത്തരലാം

സഭാപനങ്ങളടക്കതനിടര  കേര്ശനമഭായ  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ  എന്നെസ്റ്റ്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  1994-ടല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകനിടന്റെ  ടസക്ഷന  340  (A),

കകേരള പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് രഭാജസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ് ടസക്ഷന  219 (എസസ്റ്റ്)  എന്നെനിവയനില് വലവസ

ടചേയ്തനിട്ടുള പ്രകേഭാരലാം ഇത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേള ടചേയ്യുന്നെവര്ടക്കതനിടര അതഭാതസ്റ്റ് തകദശ

സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള കേര്ശന നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുനണസ്റ്റ്.
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ഫുളഡടലാം സന്വേതീപര്മഭാടര അവരുടട മുന തസനികേകേളനില് നനിയമനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി 

157 (3105) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

1988-ല്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ഡലകബറനിയനഭായുലാം  നഴറനിസ്ക്കുള  ടതീചറഭായുലാം
പഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്  നനിയമനിക്കടപടുകേയുലാം  തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  2010-ല്  പഭാര്ടസ്റ്റ്  ഡടലാം
ജതീവനക്കഭാരഭായനി  സനിരടപടുകേയുലാം  പനിന്നെതീടസ്റ്റ്  2015-ല്  ഫുളഡടലാം  സന്വേതീപര്മഭാരഭായനി
ടപ്രഭാകമഭാടസ്റ്റ് ടചേയ്യേടപടുകേയുലാം ടചേയ്തവടര ലഭാസസ്റ്റ് കഗ്രഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുടട ടസയനിലനില്
ഡലകബറനിയനഭായുലാം നഴറനിസ്കൂള ടതീചറഭായുലാം നനിയമനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ആവശലമഭായ നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിചവരുന.

രഭായമലാംഗലലാം ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് വനിഭജനലാം 

158 (3106) ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നെപനിളനില് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  രഭായമലാംഗലലാം  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  വനിഭജനിചസ്റ്റ്  കുറുപലാംപടനി,  രഭായമലാംഗലലാം
എന്നെതീ  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള  ടപ്രഭാകപഭാസല്
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  രഭായമലാംഗലലാം  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനില്  ഇകപഭാള  എത  വനികലജസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്റനഷന  ഓഫതീസര്മഭാര്  കജഭാലനിടചേയ്യുന  എന്നെസ്റ്റ്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
വനി.ഇ.ഒ.-മഭാരുടട എണലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുള ടപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  രണസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തനിനുള  വനിസ്തൃതനിയുലാം  ജനസലാംഖലയുമുള  രഭായമലാംഗലലാം
ഗ്രഭാമപ ഞ്ചേഭായത്തനില്  നഭാലസ്റ്റ്  വനി.ഇ.ഒ.-മഭാടര  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുള  അടനിയനര
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലനില.
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(ബനി  &  സനി)  രണകപര് വനികലജസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്റനഷന ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  കജഭാലനി

ടചേയ്യുന.  വനി.ഇ.ഒ.-മഭാരുടട  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുള  ടപ്രഭാകപഭാസല്  ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില.

സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനമനിലഭാത്ത ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

159 (3107) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ആവശലമഭായ  സുരക്ഷഭാസലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കഭാടത  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്

പലഭഭാഗത്തുലാം  ഫഭാറ്റുകേളുടടയുലാം  ഉയര്ന്നെ  ടകേടനിടങ്ങളുടടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനലാം

നടത്തുന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  പഭാങ്ങപഭാറയനില്  ഫഭാറസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനനിടയനില്

മണനിടനിഞ്ഞസ്റ്റ് വതീണസ്റ്റ് നഭാലസ്റ്റ് ടതഭാഴനിലഭാളനികേള മരണമടഞ്ഞ സലാംഭവത്തനില് അവരുടട

ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ് എടനങ്കനിലുലാം ധനസഹഭായലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  പ്രസസ്തുത  ഫഭാറസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളഭായ  കകേരള  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  റനികഫഭാലാംസസ്റ്റ്  &

ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ടസഭാടടസറനിയുടട  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള

ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ് റൂളസനിനസ്റ്റ് അനുസൃതമഭാകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളനിടല സുരക്ഷഭാപഭാളനിചകേള ഒഴനിവഭാക്കുവഭാനുലാം

അനലസലാംസഭാന  ടതഭാഴനിലഭാളനികേള  ഉളടപടടയുളളവരുടട  സുരക്ഷനിതതന്വേലാം

ഉറപഭാക്കുവഭാനുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി) മരണടപട നഭാലസ്റ്റ് ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് രണസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപ

വതീതവുലാം  ഗുരുതരമഭായനി  പരനികക്കറ  ഒരഭാളക്കസ്റ്റ്  50,000  രൂപയുലാം  മുഖലമനനിയുടട

ദുരനിതഭാശന്വേഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം  13-6-2017-നസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ഡനി) റനികപഭാര്ടനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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ഗ്രഭാമസഭഭാ കകേഭാ  -ഓര്ഡനികനറര്മഭാര് 

160 (3108) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദതീന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് രഭാജസ്റ്റ് ചേടപ്രകേഭാരലാം ഗ്രഭാമസഭഭാ കകേഭാര്ഡനികനറര്മഭാരഭായനി കൃഷനി,
ആകരഭാഗലലാം  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  പ ഞ്ചേഭായത്തുകേളനികലയസ്റ്റ്  നനികയഭാഗനിച
ജതീവനക്കഭാര്  ഗ്രഭാമസഭ  വനിളനിചസ്റ്റ്  കചേര്ക്കഭാത്തതുമൂലലാം  ഉണഭായനിട്ടുള  ബുദനിമുട്ടുകേള
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ഏടതങ്കനിലുലാം  പഞ്ചേഭായത്തുകേളുടട
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  രഭാജസ്റ്റ്  ചേടപ്രകേഭാരലാം  ലഭലമഭായ  ജതീവനക്കഭാര്,  ഗ്രഭാമസഭഭാ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  പടങ്കടുക്കരുടതന്നെസ്റ്റ്  കൃഷനിവകുപ്പുലാം  ആകരഭാഗലവകുപ്പുലാം  ഇറക്കനിയ
ഉത്തരവുകേള ചേടപ്രകേഭാരമഭാകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ചേടപ്രകേഭാരമടലങ്കനില്
പ്രസ്തുത ഉത്തരവുകേള പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഗ്രഭാമസഭഭാ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരഭായനി സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാടര മഭാതലാം
നനിയമനിക്കുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാടയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  രഭാജസ്റ്റ്  ചേടപ്രകേഭാരലാം  ഗ്രഭാമസഭ  വനിളനിചസ്റ്റ്  കചേര്ക്കുന്നെതസ്റ്റ്
ഗ്രഭാമസഭഭാ കകേഭാ -ഓര്ഡനികനറര് അല.

(ബനി) അത്തരടമഭാരു ഉത്തരവസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിടനില.

(സനി)  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാടര  മഭാതമഭാണസ്റ്റ്  ഗ്രഭാമസഭഭാ
കകേഭാ -ഓര്ഡനികനറര്മഭാരഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

 കകേഭാതമലാംഗലലാം മനിനനി സനിവനില് കസഷനസ്റ്റ് ടകേടനിട നമ്പര് ലഭലമഭാക്കല്

161 (3109) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം മനിനനി സനിവനില് കസഷന പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് വനിവനിധ
ഓഫതീസുകേളക്കസ്റ്റ്  കവണ  കസസസ്റ്റ്  അകലഭാടസ്റ്റ്ടമനലാം  കേലഭാബനിനുകേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിടചങ്കനിലുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്നനിനലാം ടകേടനിടനമ്പര് ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്
സനിവനില്  കസഷന  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിടനില  എന്നെ  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  സനിവനില് കസഷനസ്റ്റ് നമ്പര് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില് എടനങ്കനിലുലാം
തടസ്സെങ്ങളുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  സനിവനില്  കസഷനസ്റ്റ്  ടകേടനിട  നമ്പര്  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ടടവദബതനി/
വഭാടര് കേണക്ഷന ലഭനിചനിടനില എന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  എതയുലാം  കവഗത്തനില്  സനിവനില്  കസഷനസ്റ്റ്  ടകേടനിടനമ്പര്
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുകവണ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) മനിനനി സനിവനില് കസഷന ടകേടനിടത്തനിനസ്റ്റ് ആടകേ ആറസ്റ്റ് നനിലകേളഭാണുളതസ്റ്റ്.
സലത്തനിടന്റെ  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  നഗരസഭയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്നെതനിനഭാല്
നഗരസഭയുടട  കപരനില്ത്തടന്നെ  തഭാഴടത്ത  മൂന്നെസ്റ്റ്  നനിലകേളക്കസ്റ്റ്  നമ്പര്
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് റവനഡ്യൂ വകുപസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിച ടകേടനിടത്തനിനസ്റ്റ് നഗരസഭയുടട
കപരനില് നമ്പര് നല്കേനിയതസ്റ്റ് ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്,  റവനഡ്യൂ വകുപ്പുകേള അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നെനില.
മുകേളനിലുള  മൂന്നെസ്റ്റ്  നനിലകേളക്കസ്റ്റ്  ടകേടനിട  നമ്പര് നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഫയര്  എന.ഒ.സനി.
ആവശലമഭാണസ്റ്റ്. ആയതസ്റ്റ് ഹഭാജരഭാക്കനിയനിടനില. 30-9-2009-ടല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര്
2493/2009/ത.സന്വേ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ടകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിച  സലത്തനിടന്റെ
ഉടമസഭാവകേഭാശലാം നഗരസഭയനില് നനിലനനിര്ത്തനിയനിട്ടുളതനിനഭാല് റവനഡ്യൂ വകുപനിടന്റെ
കപരനില് ടകേടനിട നമ്പര് അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിയനില.

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനിയുള  കേണക്ഷനുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
നനിലവനിലുളതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  സലത്തനിടന്റെ  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  നഗരസഭയഭായതനിനഭാല്  റവനബ
വകുപനിടന്റെ കപരനില് ടകേടനിട നമ്പര് അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിയനില.  കൂടഭാടത മുകേളനിലുള
മൂന്നെസ്റ്റ്  നനിലകേളക്കസ്റ്റ്  ടകേടനിട  നമ്പര്  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഫയര്  എന.ഒ.സനി.-യുലാം
ഹഭാജരഭാകക്കണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തഭാലഭാലനികേ ഡഡ്രെെവര്മഭാടര സനിരടപടുത്തല്

162  (3110)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് വകുപനില് ഡഡ്രെെവറഭായനി കജഭാലനി ടചേയ്തസ്റ്റ്
വരുന്നെ തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാടര സനിരടപടുത്തഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; 
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(ബനി)  പത്തസ്റ്റ്  വര്ഷത്തനില്  കൂടുതല്  ഡഡ്രെെവറഭായനി  കജഭാലനി  ടചേയ്തനിരുന്നെ
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാടര മുനപസ്റ്റ് സനിരടപടുത്തനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ
എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്  തഭാലഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ടചേയ്യുന്നെ
ജതീവനക്കഭാടര സനിരടപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനിലവനിലുള വലവസകേള അനുവദനിക്കുന്നെനില.
ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുള  നനികവദനങ്ങള  കകേഭാടതനി  വനിധനികേളുടടയുലാം  മറ്റുലാം
അടനിസഭാനത്തനില് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ബനി)  പത്തസ്റ്റ്  വര്ഷത്തനില്  കൂടുതല്  ഡഡ്രെെവറഭായനി  കജഭാലനി  ടചേയ്തനിരുന്നെ
തഭാലഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാടര  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  വകുപനില്  സനിരടപടുത്തനിയതഭായനി
ശദയനില്ടപടനിടനില.

ചേഭാലക്കുടനി നഗരസഭ

163(3111)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സെനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  നഗരസഭയുടട  അധതീനതയനിലുളള  പുറകമ്പഭാക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനികേള
റവനഡ്യൂ വകുപനികലയസ്റ്റ് പുനര്നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം കേഭാലങ്ങളഭായനി തഭാമസനിച വരുന്നെ
ഡകേവശക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പടയലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  ശതീ.  ടകേ.  പനി.  വതന,
കേഭാട്ടുങ്ങപറമ്പനില്,  കേനിഴകക്ക  ചേഭാലക്കുടനി,  ഇണ്ണുനതീലനി  സഭാരകേ വഭായനശഭാല തുടങ്ങനി
നനിരവധനിയഭായ അകപക്ഷകേളനിലുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇതനിനഭായുളള നടപടനികേള തന്വേരനിതടപടുത്തനി റവനഡ്യൂ വകുപനികലയസ്റ്റ് ഭൂമനി
പുനര്നനിക്ഷനിപ്തടപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് അടനിയനര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീ.  ടകേ.  പനി.  വതന,  കേഭാട്ടുങ്ങപറമ്പനില്,  കേനിഴകക്ക  ചേഭാലക്കുടനി,
ഇണ്ണുനതീലനി സഭാരകേ വഭായനശഭാല തുടങ്ങനിയ അകപക്ഷകേളനികനല് പടയലാം നല്കുന്നെ
വനിഷയലാം  നഗരസഭഭാ  കേഇൗണ്സനില്  അലാംഗതീകേരനിചകശഷലാം  തുടര്നടപടനികേളക്കഭായനി
നഗരസഭയനില്നനിനലാം  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  റവനബ  കേമ്മേതീഷണര്ക്കസ്റ്റ്  19-4-2017-ല്  അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  ടപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാകുകമ്പഭാള
ആയതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചകശഷലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ഹരനിപഭാടസ്റ്റ് നഗരസഭ കനരനിടുന്നെ പ്രശ്നങ്ങള 

164 (3112) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഉകദലഭാഗസരുടട കുറവുലാം ഫണനിടന്റെ അപരലപ്തതയുലാം കേഭാരണലാം ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്
നഗരസഭ കനരനിടുന്നെ പ്രശ്നനങ്ങള ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  നഗരസഭയുമഭായനി  കൂടനികചര്ക്കടപട  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  വഭാര്ഡുകേളക്കുലാം
ജനസലാംഖലയ്ക്കുലാം ആനുപഭാതനികേമഭായനി നഗരസഭക്കസ്റ്റ്, എത രൂപയുടട അധനികേവനിഹനിതലാം
ലഭനിക്കുവഭാന അര്ഹതയുണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഈ  തുകേ  കൂടനി  ഉളടപടുത്തനി  നഗരസഭയുടട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി
പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിവനിധ തസനികേകേളനില് റഭാങ്കസ്റ്റ് പടനികേയനില്നനിനലാം
ടപ്രഭാകമഭാഷന  മുകഖനയുലാം  ഒഴനിവുകേള  നനികേത്തനിയുലാം  ഉകദലഭാഗസരുടട  കുറവസ്റ്റ്
പരനിഹരനിചവരുന.

(ബനി & സനി) വഭാര്ഡുകേളുടട എണത്തനിനുലാം ജനസലാംഖലയ്ക്കുലാം ആനുപഭാതനികേമഭായനി
തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുള  വനിഹനിതലാം  നനിശ്ചയനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  കസറസ്റ്റ്
ഫനിനഭാനസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷനഭാണസ്റ്റ്.

വകയഭാമനിതലാം പദതനി 

165 (3113)  ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നെപനിളനില് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം   വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വകയഭാമനിതലാം  പദതനി  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  നഗരസഭയനില്ക്കൂടനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  കേത്തനികനല്
എനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചടവന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 65 വയസ്സെസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ മുതനിര്ന്നെ പഇൗരനഭാര്ക്കസ്റ്റ് ആകരഭാഗലസലാംരക്ഷണലാം
നല്കുന്നെ  കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷടന്റെ  വകയഭാമനിതലാം  പദതനി  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്
ഉളടപടട  സലാംസഭാനടത്ത  93  നഗരസഭകേളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  നഗരസഭയനില്  വകയഭാമനിതലാം  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നെതനിനുള
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നഗരസഭയനിടല ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര് 

166 (3114) ടപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഡസന  തങ്ങള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ടഡങ്കനിപനനി  കപഭാലുള  പകേര്ചവലഭാധനികേള  പടര്ന
പനിടനിചകപഭാള നഗരസഭകേളനിടല ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേളുടട
വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  സലാംസഭാനടത്ത ഓകരഭാ നഗരസഭകേളനിടലയുലാം ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേരുടട
തസനികേകേളുലാം  നനിലവനിടല ഒഴനിവുകേളുടട  എണവുലാം സലാംബനനിച വനിശദമഭായ വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ടഹല്ത്തസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  കഡഭാകര്മഭാരുള
നഗരസഭകേള  ഏടതലഭാലാം;  ഇവര്  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേളുടട  വനിശദമഭായ  വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  നഗരങ്ങളനില് മഭാലനിനലലാം നനിറയുന്നെതസ്റ്റ് പകേര്ചവലഭാധനികേളക്കസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാകുടമന്നെ
മുന്നെറനിയനിപസ്റ്റ് ഗഇൗരവമഭായനി എടുക്കഭാത്ത നഗരസഭകേള ഏടതലഭാലാം; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കസ്പ്രേയനിലാംഗസ്റ്റ്,  കഫഭാഗനിലാംഗസ്റ്റ്,  ടകേഭാതുകേനിടന്റെ  ഉറവനിട  നശതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ഡഡ്രെെ  കഡ,  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസുകേള  എന്നെനിവ
നഗരസഭകേളനിടല ടഹല്ത്തസ്റ്റ് വനിഭഭാഗത്തനിടന്റെ കനതൃതന്വേത്തനില് നടത്തുകേയുണഭായനി.

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) നനിലവനില് തനിരുവനനപുരലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് നഗരസഭകേളനില് ടഹല്ത്തസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  കഡഭാകര്മഭാരുണസ്റ്റ്.   കഡഭാകര്മഭാരുള ടനി രണസ്റ്റ് നഗരസഭകേളനിലുലാം
അവരുടട  കനതൃതന്വേത്തനില്  ടമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേളുലാം  ടകേഭാതുകേനിടന്റെ  ഉറവനിട
നശതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഡകേമഭാറനിക്കനിടനിയ  സഭാപനങ്ങളുടട  ആധുനനികേ
വല്ക്കരണത്തനിനുലാം  ആവശലമഭായ  സഭാഫനിടന  വനിനലസനിപനിക്കുന്നെതനിനുമുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  കകേരളത്തനിടല  എലഭാ  നഗരസഭകേളനിലുലാം  മഭാലനിനലലാം  നനിറയുന്നെതസ്റ്റ്
പകേര്ചവലഭാധനികേളക്കസ്റ്റ്  കേഭാരണമഭാകുടമന്നെറനിഞ്ഞസ്റ്റ്  ശുചേതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള
ഗഇൗരവമഭായനി കേണക്കനിടലടുത്തസ്റ്റ് നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് ഫഡസ്റ്റ് വര്ക്കനിനുണഭായ കേഭാലതഭാമസലാം 

167 (3115) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഫഡസ്റ്റ്  വര്ക്കനിനുണഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  മണ്ഡലത്തനിടല ഫഡസ്റ്റ് വര്ക്കുകേളുടട നനിലവനിടല അവസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേൾ  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എനഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ടവളടപഭാക്ക  ദുരനിതഭാശന്വേഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട  ഭഭാഗമഭായനി
29-12-2016-ടല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  (ആര്.റനി.)  നമ്പര്  5725/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി.,
28-3-2017-ടല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (ആര്.റനി.)  നമ്പര്  1421/2017/ഡനി.എലാം.ഡനി.
എന്നെനിവ പ്രകേഭാരലാം 2016-17-ല് പടഭാമ്പനി കബഭാക്കനില് അനുവദനിച 12 പ്രവൃത്തനികേളനില്
ഒരു പ്രവൃത്തനിയുടട എസനികമറസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കനി ടടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.
മറസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേളുടട എസനികമറസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) റവനബ വകുപസ്റ്റ് പുറടപടുവനിചനിട്ടുള 10-10-2012-ടല സ.ഉ. (എലാം.എസസ്റ്റ്.)
384/2012/ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര് ഉത്തരവനിടല മഭാനദണ്ഡങ്ങളുടട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
കമല് പ്രവൃത്തനികേള നടപഭാക്കനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.

തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങളുടട പകേര്ചപനനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

168 (3116) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങളുടട പകേര്ചപനനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട
ഭഭാഗമഭായനി  ബനടപട  വഭാര്ഡലാംഗലാം/കേഇൗണ്സനിലര്,  ടചേയര്മഭാനഭായനി  കുടുലാംബശതീ
പ്രവര്ത്തകേര്, ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര് എന്നെനിവടര ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് നടകത്തണ ശുചേതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട വനിലയനിരുത്തല് നടന്നെനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  കേണക്കുകേള  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ഡകേവശമുകണഭാ;
കൃതലമഭായനി  ശുചേതീകേരണലാം  നടത്തനിയതുലാം  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചതുമഭായ  തകദശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുടട പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  പകേര്ചവലഭാധനി പടര്നപനിടനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന തകദശസന്വേയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള ശുചേതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) പടനികേ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് ആധുനനികേ മഭാലാംസ മഭാര്ക്കറസ്റ്റ് 

169  (3117)   ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സെനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിടല ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് ആധുനനികേ
മഭാലാംസ  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുവഭാന  അനുമതനി  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) എങ്കനില് പ്രസ്തുത നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; 

(സനി)  ആധുനനികേ  മഭാലാംസ  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുവഭാനഭാവശലമഭായ  അടനിയനര
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള
ശുചേനിതന്വേമനിഷന സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  ഡനി.പനി.ആര്.  ലഭലമഭാക്കുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  അനനര  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ഡവപനിന, കഫഭാര്ടസ്റ്റ് ടകേഭാചനി കറഭാ-കറഭാ സര്വതീസസ്റ്റ്

170 (3118) ശതീ  .   കജഭാണ് ടഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഡവപനിന,  കഫഭാര്ടസ്റ്റ്  ടകേഭാചനി  കറഭാ-കറഭാ  ടജടനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിടല കേഭാലതഭാമസത്തനിനുളള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഇതനിടന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ആടരലഭാലാം  തമ്മേനിലഭാണസ്റ്റ്  കേരഭാര്  ഒപസ്റ്റ്

വചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  കേരഭാര്  വലവസകേള  എടനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  പണനി

എന്നെകത്തക്കഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  മുനപസ്റ്റ്  മുഴുവന  പണവുലാം

കേരഭാറുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് അതനിനുളള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  ടജടനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള ഡനി.പനി.ആര്.  മഭാറഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

ഇതനിനസ്റ്റ് കേഇൗണ്സനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ഇ)  ഡനി.പനി.ആര്.  മഭാറഭാനുള  കേഭാരണലാം  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  നനിര്മ്മേഭാണ

കേരഭാറനിടന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(എഫസ്റ്റ്)  കറഭാ-കറഭാ  ജങ്കഭാറനിടന്റെ  ടയല്  റണ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം  സര്വതീസസ്റ്റ്

ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  കറഭാ-കറഭാ   ജങ്കഭാര്  സര്വതീസസ്റ്റ്

നടത്തനിപസ്റ്റ് ആടര ഏല്പനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദശനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അലാംഗതീകേരനിച കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് മൂറനിലാംഗസ്റ്റ് പഭാറസ്റ്റ്കഫഭാലാം

ഒഴനിടകേയുള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.  മൂറനിലാംഗസ്റ്റ്  പഭാറസ്റ്റ്കഫഭാലാം  കൂടനി

നനിര്മ്മേനിചഭാല് മഭാതകമ ജങ്കഭാര് സര്വതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയൂ.

(ബനി)  കപഭാര്ടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  ഡവദഗലമുള  ടകേഭാചനിന  കപഭാര്ടസ്റ്റ്

ടസനിടനയഭാണസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല ഏല്പനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   ജങ്കഭാര്  ടജടനി,  അനുബന

നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള എന്നെനിവയഭാണസ്റ്റ് കേരഭാറനില് വലവസ ടചേയ്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടസസ്റ്റ്

ടടണര് തുറക്കുന്നെ തതീയതനി മുതല് 8 മഭാസത്തനിനുളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണടമന്നെഭാണസ്റ്റ്

വലവസ.

(സനി)  ടനി  പ്രവൃത്തനി  ജനിലഭാ  ആസൂതണ  സമനിതനിയനില്നനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം

ലഭനിചനിട്ടുളതുലാം  ടകേഭാചനി  കപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടസ്റ്റുമഭായനി  ടഡകപഭാസനിറസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനിയഭായനി  കേരഭാര്

വചനിട്ടുളതുമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  നഗരസഭ  പദതനി  തുകേ  ലഭലമഭായ  മുറയസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ കപഭാര്ടസ്റ്റ് ടസനില് ടഡകപഭാസനിറസ്റ്റ് ടചേയ്യുകേയുണഭായനി.
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(ഡനി  &  ഇ)  ഡനി.പനി.ആര്.  മഭാറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.   നനിര്മ്മേഭാണ
കേരഭാറനിടന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(എഫസ്റ്റ്) കറഭാ-കറഭാ ജങ്കഭാറനിടന്റെ സഭാകങ്കതനികേ ടയല് റണ് നടത്തനിയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.
സര്വതീസസ്റ്റ്  നടത്തനിപനിനഭായനി  എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ടകേഭാചനി
മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷന കേഇൗണ്സനില് പ്രകമയലാം സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിക്കുന്നെ മുറയസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കുടുലാംബശതീ 

171 (3119) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : 
ശതീ  .   ടകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : 
ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന : 
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഡമകക്രഭാ സലാംരലാംഭകേ കമഖലയനില് കുടുലാംബശതീയുടട പുതനിയ പദതനികേള
എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില്  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ; 

(സനി)  കുടുലാംബശതീ  തയ്യേല്  യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനില്  നനിന്നെസ്റ്റ്
ഓര്ഡര്  ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  ഉത്തരവുകേകളഭാ  ഇളവുകേകളഭാ
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  വലതലസ കമഖലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ സലാംരലാംഭങ്ങടള ശക്തനിടപടുത്തു
ന്നെതനിനുലാം  സഭായനിയഭായ  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുടകേഭാണലാം  ജതീവനലാം  എന്നെ  കപരനില്
ഉപജതീവന കേലഭാമ്പയനിന ഓകരഭാ സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.-ലുലാം ഒരു വലക്തനിഗത ഗ്രൂപസ്റ്റ് സലാംരലാംഭലാം
എന്നെ നനിലയനില് പുതനിയതഭായനി  3000  സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം കൂടഭാടത
140  നൂതന  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കബഭാക്കസ്റ്റ്  ജനിലഭാതലത്തനില്
അവകബഭാധ  ശനില്പശഭാലകേള  സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭകേതന്വേ  വനികേസന  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നെതനിനുള  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടറയനില്കവ  കസഷനുകേളനിടല
പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്,  എ.സനി.  ടവയനിറനിലാംഗസ്റ്റ് ഹഭാള മഭാകനജസ്റ്റ് ടമന്റെസ്റ്റ്,  ഗ്രതീനഡബറസ്റ്റ്സസ്റ്റ്,  പഭാസനികേസ്റ്റ്
ടഷ്രെഡനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള,  കഹഭാകളഭാ ബനികസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള,  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന യൂണനിറ്റുകേള,

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേയര്  യൂണനിറ്റുകേള,  ഇനലന  ഓയനില്  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  ടപകടഭാള  പമ്പുകേളനിടല
കടഭായസ്റ്റ് ടലറസ്റ്റ്  മഭാകനജസ്റ്റ് ടമന്റെസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  കുടുലാംബശതീ  നൂതനമഭായനി  ഏടറടുത്തസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കുടുലാംബശതീ  വനനിതകേടള  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില്  സന്വേയലാം
പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് കയഭാഗലരഭായ വനനിതകേടള കേടണത്തനി
സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  ഏജനസനികേള  (നനിര്മ്മേനിതനി,  കകേഭാസസ്റ്റ്കഫഭാര്ഡസ്റ്റ്,  ഗ്രഭാമതീണ
പഠനകകേന്ദ്രലാം) മുഖഭാനരലാം പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.

ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  506  വനനിതകേളക്കസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില്
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതുവഴനി  ആടകേ  61  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  തലത്തനിലുള നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലകേളനില് ഇവടര  ഉളടപടുത്തനി
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ടഷഡ്ഡുകേള,
കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഭനിത്തനിടകേടസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന.

എറണഭാകുളത്തസ്റ്റ്  ഇടക്കഭാട്ടുവയല്  പഞ്ചേഭായത്തനില്  ഡടബല്  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ടമന്റെനിടന്റെ
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങള  നടത്തനിവരുന.
നനിലവനില്  87  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഇവടര  ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനില് 33 വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കുടുലാംബശതീ തയ്യേല് യൂണനിറ്റുകേടള ടടണര് നടപടനികേളനില്നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനിടക്കഭാണസ്റ്റ് 4-2-2017-ടല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 07/2017/എസസ്റ്റ്.പനി.ഡനി.
നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് കസഭാര്സസ്റ്റ് പര്കചസസ്റ്റ് വകുപനില് നനിനലാം പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടനി
ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം  കുടുലാംബശതീയുടട  കേതീഴനിലുള  വനിവനിധ  അപഭാരല്  ടചേറുകേനിട
യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം മറസ്റ്റ് സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം തയ്യേല്
സലാംബനമഭായ വര്ക്കുകേള ടടണര് നടപടനികേള കൂടഭാടത കനരനിടസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കസഭാര്സസ്റ്റ് പര്കചസസ്റ്റ് വലവസകേളനില് ഇളവസ്റ്റ് വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കുടുലാംബശതീ ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന പദതനി

172 (3120) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) മഭാനസനികേ ടവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്നെ കുടനികേളുടട വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി
തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുടട  കമല്കനഭാടത്തനില്  കുടുലാംബശതീ  ബഡ്സസ്റ്റ്
സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന പദതനിയുകണഭാ; ഇതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ; 
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(ബനി)  കകേരളത്തനിടല  എലഭാ  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം  ഈ  സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  പുതുതഭായനി  200  ബഡ്സസ്റ്റ് സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനില്
137 എണലാം ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ബഡ്സസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  ടകേടനിട  സഇൗകേരലലാം,
കയഭാഗലരഭായ  അദലഭാപകേര്,  അനദലഭാപകേര്,  സ്കൂളനിനഭാവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള
തുടങ്ങനിയവ  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനലാം  കേടണത്തുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  സ്കൂള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം  രജനികസ്ട്രേഷന  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കുടുലാംബശതീ - ടഭാറ ഇനസനിറഡ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കസഭാഷലല്  സയനസസ്റ്റ് സലാംയുക്ത
പദതനികേള

173 (3121) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടഭാറ  ഇൻസനിറഡ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  കസഭാഷലൽ  സയൻസസ്റ്റ്  (TISS)  എന്നെ
സഭാപനവുമഭായനി  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ  ഏടതങ്കനിലുലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  നഭാളനിതുവടര  കുടുലാംബശതീ  എത  തുകേ
ടചേലവഴനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ് കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ദഭാരനിദ  നനിർമ്മേഭാർജന  മനിഷടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനനിതകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത
പദതനിയനില് കൂടനി ലഭനിച കനടങ്ങള എടനലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  സലാംബനനിച  പുകരഭാഗതനി  കുടുലാംബശതീ  മനിഷന
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരു വര്ഷലാം ഡദര്ഘലമുള  "പനി.  ജനി.  ഡനികപഭാമ ഇന ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ്
പ്രഭാകനിസസ്റ്റ്"  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  6-8-2014-നസ്റ്റ് കുടുലാംബശതീ എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ് ഡയറകറുലാം
ടഭാറ  ഇനസനിറഡ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  കസഭാഷലല്  സയനസുമഭായനി  ധഭാരണഭാപതലാം  ഒപനിടനിരുന.
ആയതുപ്രകേഭാരലാം കഭാസുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം പഠനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചേയ. 
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(ബനി)  നഭാളനിതുവടര  26  ലക്ഷലാം  രൂപ  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  കുടുലാംബശതീ
ടചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  (പഭാന ഫണനില്നനിനലാം 18  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം എസസ്റ്റ്.റനി.  ഫണനില്
നനിന്നെസ്റ്റ് 8 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഉളടപടട).

(സനി)  ഈ  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  37  വനനിതകേളക്കസ്റ്റ്  ഒരു  വര്ഷലാം
ഡദര്ഘലമുള പനി.ജനി.  ഡനികപഭാമ  പഠനത്തനിനസ്റ്റ്  അവസരലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  അവര്ക്കസ്റ്റ്
ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ് പ്രഭാകതീസസ്റ്റ് ബനിരുദഭാനനര ബനിരുദ ഡനികപഭാമ ലഭനിക്കുകേയുലാം ടചേയ.

(ഡനി)  ഇതുവടര വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.  പദതനി പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തഭാന
കവണനി  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഓഫതീസര്  (സലാംഘടന),  ചേതീഫസ്റ്റ്  ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്
(ഡലവസ്റ്റ് ലനി  ഹുഡസ്റ്റ്),  കസറസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  മഭാകനജര് എന്നെനിവരടങ്ങുന്നെ ഒരു
കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അയ്യേങ്കഭാളനി നഗര ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി

174 (3122) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : 
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ് : 
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുന്നെ  അയ്യേങ്കഭാളനി  നഗര  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനി
കേഭാരലമഭായ പുകരഭാഗതനി ഉണഭാക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് ഏടറടുക്കഭാവുന്നെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലാംബനനിച  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പുതുക്കഭാന  നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;
നനിലവനില് ഏടതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; 

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇഇൗ പദതനിപ്രകേഭാരലാം എത ടതഭാഴനില്
ദനിനങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  സഭാധനിടചനലാം  അതനിനഭായനി  എത  തുകേ  ടചേലവഴനിടചനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  നഗരപ്രകദശങ്ങള  കനരനിടുന്നെ  പ്രധഭാന  പ്രശ്നങ്ങളഭായ  മഭാലനിനല
നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം,  അഴുക്കുചേഭാല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നെനിവയുലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്
മനിഷനുകേള പ്രകേഭാരമുള വനികേസന പരനിപഭാടനികേള, കചേരനി വനികേസനലാം തുടങ്ങനിയവയുലാം
ഏടറടുത്തസ്റ്റ് വനിജയകേരമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഇഇൗ പദതനി പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  അയ്യേങ്കഭാളനി  നഗര  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിക്കുകവണനിയുള  പരനിഷ്കരനിച
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  30-5-2017-ടല  പതനിനഭാലഭാമതസ്റ്റ്  അയ്യേങ്കഭാളനി  നഗര  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്
കേഇൗണ്സനിലനില് അവതരനിപനിച. അപ്രകേഭാരലാം അവതരനിപനിച പരനിഷ്കരനിച മഭാര്ഗ്ഗകരഖയസ്റ്റ്
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ചേര്ചകേളക്കുലാം ആവശലമഭായ കഭദഗതനികേളക്കുലാംകശഷലാം  27-7-2017-ടല പതനിനഞ്ചേഭാമതസ്റ്റ്
സലാംസഭാന കേഇൗണ്സനിലനിടന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറടപടുവനിക്കുന്നെതനിനുകവണനിയുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

അയ്യേങ്കഭാളനി നഗര ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയനിനകേതീഴനില് ഏടറടുത്തസ്റ്റ് നടത്തഭാവുന്നെ
പ്രവൃത്തനിയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവടട പറയുന:

1. ജലസലാംരക്ഷണവുലാം ജല ടകേഭായ്ത്തുലാം

2. വരളച തടയല് (വൃക്ഷങ്ങള നടതീല്, വനവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള)

3. ഡമകക്രഭാ ഇറനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേള

4.എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി./കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതപദതനികേള/ബനി.പനി.എല്.  കുടുലാംബങ്ങളുടട
ഭൂമനിയനില് ജലകസചേന സഇൗകേരലടമഭാരുക്കല്

5.  കുളങ്ങള വൃത്തനിയഭാക്കല് ഉളടപടടയുള പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസ്സുകേളുടട
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

6. ഭൂവനികേസനലാം

7.  ടവളടക്കടസ്റ്റ്  പ്രകദശങ്ങളനില്  അഴുക്കുചേഭാല്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതുളടപടടയുള
ടവളടപഭാക്ക നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം കുളസലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

8.  BSUP/IHSDP/KSUDP/SJSRY/RAY  പദതനികേളുടട  ഭഭാഗമഭായനി
ഏടറടുക്കുന്നെ കചേരനി/കസര് വനികേസന പദതനികേളുടട അനുരൂപകേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഇ.എലാം.എസസ്റ്റ്. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ ഭവനങ്ങളുടട
വഭാനലാം ടവട്ടുന്നെതനിനുലാം അടനിസഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുമുള പ്രവൃത്തനികേളുലാം

9. കകേഭാളനനി നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള

10. സന്വേകേഭാരല വലക്തനിയുടട ഭൂമനിയനില് ഉളടപട കസഭാക്പനിറസ്റ്റ്, മഴക്കുഴനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

11.  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗസ്റ്റ്

12.  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ടതഭാഴുത്തസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കല്

13.  മൂന്നെസ്റ്റ്  മതീറര്  വതീതനിയുള  നഗരസഭയുടട  ഉടമസതയനിലുള  കറഭാഡുകേള
ഇന്റെര്കലഭാക്കസ്റ്റ് ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് അടനിസഭാന സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കല്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അയ്യേങ്കഭാളനി  നഗര  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്
പദതനിയനിനകേതീഴനില് വനിവനിധ നഗരസഭകേളനിലഭായനി  9,17,24,898  രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്
355797 ടതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി) ഒകന്നെഭാ രകണഭാ റസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് അകസഭാസനികയഷനുകേടള സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്
വതീടുകേളനിടലയുലാം ടപഭാതുനനിരത്തുകേളനിടലയുലാം മഭാലനിനലങ്ങള കശഖരനിക്കുകേയുലാം പഭാസനികേസ്റ്റ്
സലാംസരണലാം തുടങ്ങനിയ കപ്രഭാജക്ടുകേള തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയുലാം മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനി
നഭായുള ഈ പദതനിയനിടല കേഭായനികേഭാദന്വേഭാനമുള പ്രവൃത്തനികേള അയ്യേങ്കഭാളനി  നഗര
ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്  നനിര്വഹനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നഗരസഭ
ടസക്രടറനിമഭാര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് വകുപനിടല ഔകദലഭാഗനികേ വഭാഹനങ്ങള 

175 (3123) ശതീ  .    പനി  .    ഉഡബദുള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  വനിവനിധ  ഓഫതീസുകേളനിലഭായനി  എത
ഔകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനങ്ങള  ഉണസ്റ്റ്;  ഈ  വഭാഹനങ്ങളടക്കലഭാലാം  ഡഡ്രെെവര്മഭാരുടട
തസനികേ നനിലവനിലുകണഭാ; 

(ബനി)  ഡഡ്രെെവര്  തസനികേയുടട  എണവുലാം  കജഭാലനി  ടചേയ്യുന്നെ  സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാരുകടയുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ/കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുകടയുലാം  എണവുലാം
ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ; 

(സനി)  ഡഡ്രെെവര് കഗ്രഡസ്റ്റ്  II  എല്.ഡനി.വനി.  റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് നനിലവനിലനിരനിടക്ക പല
ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഡഡ്രെെവര്മഭാടര  നനിയമനിക്കുന്നെ
കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അതനിടന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  വകുപനില്  വഭാഹനങ്ങളുടട  എണത്തനിനനുസരനിചസ്റ്റ്
ഡഡ്രെെവര്മഭാരുടട തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുവഭാനുലാം ഒഴനിവുകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ടചേയ്യുവഭാനുലാം സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  1236  ഔകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനങ്ങളുണസ്റ്റ്.  ഈ  വഭാഹനങ്ങളടക്കലഭാലാം
ഡഡ്രെെവര് തസനികേ നനിലവനിലനില.

(ബനി) ഡഡ്രെെവര് തസനികേയുടട എണലാം  - 387

സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുടട എണലാം  - 236

തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരുടട എണലാം  - 793

(സനി) വഭാഹനമുളതുലാം ഡഡ്രെെവര് തസനികേ ഇലഭാത്തതുമഭായ ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്
അതഭാതസ്റ്റ്  ഭരണ  സമനിതനിയുടട  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  തഭാലഭാലനികേ  ഡഡ്രെെവര്മഭാടര
നനിയമനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില് ഡഡ്രെെവര് തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അതഭാതസ്റ്റ്
പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് ഭരണസമനിതനികേള തതീരുമഭാനലാം ഡകേടക്കഭാള്ളുന്നെ മുറയസ്റ്റ് ടപ്രഭാകപഭാസലുകേള
ഉചേനിതമഭാര്കഗ്ഗന  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനലാം
ഡകേടക്കഭാള്ളുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് വകുപനിടല തസനികേകേള 

176 (3124) ശതീ  .    ടകേ  .    രഭാജന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് വകുപനില്, കജഭായനിന്റെസ്റ്റ് ഡയറകര്, ടഡപഡ്യൂടനി
ഡയറകര്,  അസനിസന്റെസ്റ്റ് ഡയറകര് എന്നെതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി എത തസനികേകേളുടണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനില്  എത  എണലാം  ഒഴനിഞകേനിടക്കുനടണന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേള  ഒഴനിഞ  കേനിടക്കുന്നെതുമൂലലാം  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ഭരണ
നനിര്വഹണത്തനിനസ്റ്റ് ബുദനിമുടസ്റ്റ് അനുഭവടപടുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  എങ്കനില് ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നെ തസനികേകേളനില് അടനിയനരമഭായനി നനിയമനലാം
നടത്തുന്നെതനിനുളള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കജഭായനിന്റെസ്റ്റ് ഡയറകര് - 5

ടഡപഡ്യൂടനി ഡയറകര് - 17

അസനിസന്റെസ്റ്റ് ഡയറകര് - 16

ആടകേ - 38

(ബനി) കജഭായനിന്റെസ്റ്റ് ഡയറകര് - 4

ടഡപഡ്യൂടനി ഡയറകര് - 15

അസനിസന്റെസ്റ്റ് ഡയറകര് - 14

ആടകേ - 33

(സനി)  ഈ  തസനികേകേളുടട  പൂര്ണ  അധനികേ  ചുമതല  വകുപനിടല  മറസ്റ്റ്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.
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പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് വകുപനിടല തസനികേകേള 

177 (3125) ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) വനിവനിധ ജനിലകേളനിടല പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് വകുപനില് പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് ടസക്രടറനിയസ്റ്റ്
മുകേളനിലുള നനിരവധനി തസനികേകേള ഒഴനിഞ കേനിടക്കുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) എങ്കനിൽ എന്തുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് നനിയമനലാം നടത്തഭാത്തതസ്റ്റ് ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഉളടപടടയുള  ചേനില  വകുപ്പുകേള
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങളുടട നനിലവനിടല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള കലഭാക്കല് ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന എന്നെസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുടമനലാം, ഏകേതീകേരണലാം എന്നെകത്തക്കസ്റ്റ് നടത്തഭാന കേഴനിയുടമനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  വകുപനിടല  ഉകദലഭാഗസരുടട  സതീനനികയഭാറനിറനി
സലാംബനനിച കകേസുകേള ബഹു.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുടട പരനിഗണനയനിലഭായതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്
പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് ടസക്രടറനിക്കസ്റ്റ് മുകേളനിലുള തസനികേകേളനികലയസ്റ്റ്  നനിലവനില് ടപ്രഭാകമഭാഷന
നടക്കഭാത്തതസ്റ്റ്.

(സനി)  തകദശ സന്വേയലാംഭരണ സര്വതീസസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് കലഭാക്കല്
ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന സര്വതീസസ്റ്റ് സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേരടസ്റ്റ്
ടസഷലല് റൂളസസ്റ്റ് കലഭാക്കല് ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന തയ്യേഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി)  കേരടസ്റ്റ്  ടസഷലല്  റൂളസസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്
നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  ഏകേതീകൃത  കകേഡര്  പ്രഭാബലലത്തനില്
വരുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കേഭാടഭാക്കട പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് മുളനിയൂര് കസഡനിയലാം

178 (3126) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  പഞ്ചേഭായത്തനിടല  മുളനിയൂര്  കസഡനിയലാം  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാകേഭാത്ത അവസ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കസഡനിയലാം  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കഭാന  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി) ആയതനിനസ്റ്റ് മടറടനങ്കനിലുലാം തടസ്സെങ്ങളുടണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മുളനിയൂര് കക്ഷതവുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ് ചേനില വലക്തനികേളുടട/  സലാംഘടനകേളുടട
എതനിര്പ്പുമൂലലാം  സമഭാധഭാനഭാനരതീക്ഷലാം  നഷ്ടടപടുടമന്നെ  സഭാഹചേരലമുളതനിനഭാല്
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന.

(സനി) ടനി വനിഷയത്തനില് കകേഭാടതനിയനില് കകേസസ്റ്റ് നനിലനനില്ക്കുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില് തഭാമസനിക്കുന്നെ കുടുലാംബങ്ങള

179 (3127)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്നെ  എത  കപര്
ഉടണന്നെസ്റ്റ് പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇവരനില് നഭാളനിതുവടരയഭായനി എത
കപര്ക്കസ്റ്റ്  ഡകേവശഭാവകേഭാശ  കരഖ  ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  തലത്തനില്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം

വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

നഗരസഭകേളനിടല ജതീവനക്കഭാരുടട ക്ഷഭാമലാം 

180  (3128)   ശതീ  .    എലാം  .    സന്വേരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച നഗരസഭകേളനില് ജതീവനക്കഭാരുടട
കുറവസ്റ്റ് മൂലമുണഭാകുന്നെ പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ഇഇൗ കുറവസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.
* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്-നഗരസഭ-ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപസ്റ്റ്
സലാംകയഭാജനലാം

181 (3130) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്,  നഗരസഭ,  ഗ്രഭാമവനികേസനലാം  എന്നെതീ  വകുപ്പുകേളുടട
സലാംകയഭാജനലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  നനിലവനില്  സന്വേതീകേരനിചവരുന്നെ  നടപടനികേളുടട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിച  കേമ്മേതീഷടന്റെ  പഠന
റനികപഭാര്ടനിടന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) പ്രസസ്തുത വകുപസ്റ്റ് സലാംകയഭാജനലാം മൂലലാം പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് വകുപനില് നനിലവനിലുള
ടപ്രഭാകമഭാഷന സഭാധലതകേള നഷ്ടടപടുന്നെ സഭാഹചേരലമുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനിടല  സമഭാന  തസനികേകേളനിടല  സതീനനികയഭാറനിറനിയുലാം  തുടര്
ടപ്രഭാകമഭാഷനുലാം എപ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ ടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്,  നഗരകേഭാരലലാം,  ഗ്രഭാമവനികേസനലാം,  നഗര  ഗ്രഭാമഭാസൂതണലാം,
എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് വനിലാംഗസ്റ്റ് എന്നെതീ വകുപ്പുകേള ഏകേതീകേരനിചസ്റ്റ് ഒറ വകുപഭാക്കുന്നെതനിനുള
നടപടനികേള  കലഭാക്കല്  ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന  സന്വേതീകേരനിചവരുന.
ഏകേതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് മഭാതമഭായനി പ്രകതലകേ കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിചനിടനില.  നനിലവനിലുള
കലഭാക്കല് ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷകനഭാടസ്റ്റ്  ഏകേതീകേരണലാം സലാംബനനിച കേരടസ്റ്റ്  ചേടങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതുസലാംബനനിച പഠന റനികപഭാര്ടല മറനിചസ്റ്റ്
കേരടസ്റ്റ്  ചേടമഭാണസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  കേരടസ്റ്റ്  ചേടങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

(ബനി  &  സനി)  കലഭാക്കല്  ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന  കേരടസ്റ്റ്  ചേടങ്ങള
തയ്യേഭാറഭാക്കനിയതനിനു കശഷലാം മഭാതകമ ഇക്കഭാരലത്തനില് വലക്തത വരുത്തഭാന കേഴനിയൂ.

തകദശസന്വേയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് പരഭാതനിടപടനി 

182 (3131) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന:  
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : 
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കുള
പരഭാതനി സമര്പനിക്കുവഭാന പരഭാതനിടപടനി സഭാപനിക്കുവഭാന നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി) എങ്കനില് ലഭനിക്കുന്നെ പരഭാതനികേളനില് സമയബനനിതമഭായനി പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുവഭാന എടനഭാടക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലഭനിക്കുന്നെ
പരഭാതനികേളനില് സമയബനനിതമഭായനി പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നെതനിനഭായനി  23-5-2017-ടല
സ. ഉ. (സഭാധഭാ.)  നമ്പര് 1691/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ. പ്രകേഭാരലാം വലക്തമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  (പകേര്പസ്റ്റ് ഉളടക്കലാം ടചേയ്യുന.)*   

പഭാര്ട്ണര് കകേരള മനിഷന 

183 (3132) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന : 
ശതീ  .   പനി  .   ടജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ് : 
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പഭാര്ട്ണര്  കകേരള  മനിഷനനിൽ  ഇതനികനഭാടകേലാം  റഫര്
ടചേയ്യേടപടനിട്ടുള  പദതനികേളനില്  സഭാധലതഭാപഠനത്തനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഫതീസനിബനിള എന്നെസ്റ്റ് കേടണത്തനിയനിട്ടുള പദതനികേള ഏടതലഭാമഭാണസ്റ്റ്; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളനില്  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദശനിക്കുന്നെവ ഏടതലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  പഭാര്ട്ണര്  കകേരള  മനിഷടന്റെ  നനിലവനിലുള  വലവസകേളനില്  മഭാറലാം
വരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയനികലയസ്റ്റ്  കൂടുതല്  സലാംരലാംഭകേടര
ആകേര്ഷനിക്കുവഭാന സഭാധനിചകവഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  പഭാര്ട്ണര്  കകേരള  മനിഷടന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തു
കേളനികലയസ്റ്റ്  കൂടനി  വലഭാപനിപനിച  വനിവരലാം  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങടള
അറനിയനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാദലതഭാപഠനത്തനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 38  പദതനി നനിര്കദശങ്ങള
ഫതീസനിബനിളഭാടണന്നെസ്റ്റ് കേടണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് (ലനിസസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.)*

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഒന്നെഭാലാംഘടമഭായനി  16  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദശനിക്കുന. 

1. ശക്തനനഗര് സനിറനി ഹബ്ബസ്റ്റ്, തൃശ്ശൂര്

2. ടമഭാബനിലനിറനി ഹബ്ബസ്റ്റ്, മതീനചേന, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

3. പബനികേസ്റ്റ് പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ടകേഭാകമഴലല് കകേഭാലാംപകസ്റ്റ്, ടകേഭാലലാം

4. പബനികേസ്റ്റ് പഭാര്ക്കസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് മളടനി ഫങ്ഷണല് കകേഭാലാംപകസ്റ്റ്, ഇടപളനി, ടകേഭാചനി

5.  മളടനി  ടലവല്  കേഭാര്  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ടകേഭാകമഴലല്  കകേഭാലാംപകസ്റ്റ്,
കേകചരനിപടനി, ടകേഭാചനി

6. ബസസ്റ്റ് കബ-കേലാം-പഭാസഞ്ചേര് അമനിനനിറനി ടസന്റെര്, മകഞ്ചേരനി

7. മുനനിസനിപല് മഭാര്ക്കറസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് മളടനി ഫങ്ഷണല് കകേഭാലാംപകസ്റ്റ്, അടൂര്

8.  എകനിബനിഷന ടഫസനിലനിറനി ആന്റെസ്റ്റ് കേണ്ടവനഷന ടസന്റെര്,  തഭാമരക്കുളലാം,
ടകേഭാലലാം

9. പബനികേസ്റ്റ് മഭാര്ക്കറസ്റ്റ് കേലാം കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ് മഭാള, കേല്മണ്ഡപലാം, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്

10.  ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയലാം  ആന്റെസ്റ്റ്  കേണ്ടവനഷന  ടസന്റെര്  കേല്മണ്ഡപലാം,
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്

11.  മുനനിസനിപല് ആഫതീസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ടകേഭാകമഴലല് കകേഭാലാംപകസ്റ്റ്, പത്തനലാംതനിട

12. കമഭാകഡണ് കസ്ലഭാടര് ഹഇൗസസ്റ്റ്, ടകേഭാലലാം

13. കമഭാകഡണ് കസ്ലഭാടര് കഹഭാസസ്റ്റ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

14. കമഭാകഡണ് കസ്ലഭാടര് ഹഇൗസസ്റ്റ്, തൃശ്ശൂര്

15. കമഭാകഡണ് കസ്ലഭാടര് ഹഇൗസസ്റ്റ്, ടകേഭാചനി

16. കമഭാകഡണ് കസ്ലഭാടര് ഹഇൗസസ്റ്റ്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് എന്നെനിവയഭാണസ്റ്റ്. 

ഇവയുടട RFQ റതീ - കനഭാടനിഫനികക്കഷന ഉടടന പുറടപടുവനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  അമ്പതസ്റ്റ്  ശതമഭാനത്തനില്  തഭാടഴ  കനരനിടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ഓഹരനി
നനികക്ഷപമുള  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിടല  കേമ്പനനികേള,  സലാംസഭാനടത്ത
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  എന്നെനിവയ്ക്കുലാം  സന്വേകേഭാരല  പങ്കഭാളനിടയന്നെ  നനിലയനില്
പഭാര്ടസ്റ്റ്ണര്  കകേരള  മനിഷനവഴനി  നടപഭാക്കുന്നെ  പനി.പനി.പനി.  കപ്രഭാജക്ടുകേളനില്
പടങ്കടുക്കഭാന അനുമതനി നല്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സന്വേതീകേരനിചവരുന.
ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങളുടടകൂടനി പങ്കഭാളനിത്തലാം ലഭലമഭാകുന്നെകതഭാടട കൂടുതല് സലാംരലാംഭകേര്
ലഭലമഭാകുടമന്നെസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ഡനി) നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പുറകമ്പഭാക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി സന്വേകേഭാരല വലക്തനിക്കസ്റ്റ്  പതനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നെതനിടനതനിടര
അകനന്വേഷണലാം 

184 (3133) ശതീ  .    ടകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  ടചേങ്കള  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനില്  മുടകത്തഭാടനി
വനികലജനില്  റതീസര്കവ  നമ്പര്  369/pt-യനില്ടപട  പുറകമ്പഭാക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി
സന്വേകേഭാരലവലക്തനിക്കസ്റ്റ്  പതനിചനല്കേഭാന  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ഭരണസമനിതനി  തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ടനി  വലക്തനി  വനിവനിധ  കേഭാലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  പതനിചവഭാങ്ങനി
വനില്പന  നടത്തനിയനിട്ടുള  ആളഭാടണനള  പരഭാതനി  ബനടപട  ഓഫതീസുകേളനില്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഈ പരഭാതനി അകനന്വേഷണത്തനിനസ്റ്റ് വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ഇതു  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  തകദശ  വകുപനിലുള  ആര്.സനി.4/554/2015/
എല്.എസസ്റ്റ്.ജനി.ഡനി.  ഫയലനില്  തുടര്നടപടനി  എടനങ്കനിലുലാം  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.   ടചേങ്കള  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ഭരണ  സമനിതനിയുടട  22-9-2011
തതീയതനിയനിടല  127/11  (1)  നമ്പര്  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  ശതീ.  അബ്ബഭാസസ്റ്റ്,  സനി.എ.
S/o.  മുഹമ്മേദസ്റ്റ്,  ടപഭാടനിപളലാം,  ടചേങ്കള  എന്നെയഭാളക്കസ്റ്റ്  മുടടത്തഭാടനി  വനികലജനിടല
റതീ-സര്കവ നമ്പര്  369/പനി.ടനി.-യനില്ടപട  8.75  ടസന്റെസ്റ്റ് സലലാം പതനിചസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
പഞ്ചേഭായത്തനിനസ്റ്റ് ആകക്ഷപമനിടലന്നെ തതീരുമഭാനലാം ഡകേടക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  ശതീ.  സുഡലമഭാന  ടകേ.,  കേണ്വതീനര്,  ആക്ഷന
കേമ്മേനിറനി, ടപഭാടനിപളലാം, മുടടത്തഭാടനി എന്നെയഭാളുടട പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത പരഭാതനിയുടട അടനിസഭാനത്തനില് അകനന്വേഷണലാം നടത്തനി
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ഡയറകര്ക്കുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ടഡപഡ്യൂടനി  ഡയറകര്ക്കുലാം  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിരുന.  ടനി  വലക്തനിക്കസ്റ്റ്
2011-ല്  സന്വേനമഭായനി  സലമനിലഭായനിരുനടവനലാം  എന്നെഭാല്  2015-ല്  ടനിയഭാടന്റെ
പനിതഭാവനിടന്റെ കപരനിലുള 8 ടസന്റെസ്റ്റ് സലലാം മരണകശഷലാം ലഭലമഭായതസ്റ്റ് ടനിയഭാടന്റെ മകേന
ശതീ.  അബ്ദുല് ഖലതീലനിനുലാം,  ഖലതീല് അതസ്റ്റ് അബ്ബഭാസനിടന്റെ സകഹഭാദരന ശതീ.  ബഷതീറനിനുലാം
ഡകേമഭാറനിയനിട്ടുടണനലാം പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് ഡയറകര് അറനിയനിചനിരനിക്കുന.
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(ഡനി)  ശതീ.  സുഡലമഭാന ടകേ.,  കേണ്വതീനര്,  ആക്ഷന കേമ്മേനിറനി ടപഭാടനിപളലാം,
മുടടത്തഭാടനി  എന്നെയഭാളുടട  പരഭാതനിയുടട  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി  വനിഷയത്തനില്
വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് ഡയറകര്ക്കുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ടഡപഡ്യൂടനി  ഡയറകര്ക്കുലാം  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിരുന.   അനനിമ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിടനില.

മഭാലനിനല രഹനിത കകേരളലാം

185 (3134) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

മഭാലനിനലരഹനിത  കകേരളലാം  എന്നെ  ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കഭാനഭായനി
തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളവഴനി  നടപനിലഭാക്കനിടകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ  വനിവനിധ
പദതനികേള ഏടതഭാടക്കയഭാടണന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനടത്ത  നഗര/ഗ്രഭാമങ്ങള  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  2017-18
വഭാര്ഷനികേ പദതനി രൂപതീകേരണ നടപടനികേളുടട ഭഭാഗമഭായനി തനിതല പഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്
29-3-2017-ടല  സ.  ഉ.  (എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  72/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ.  മുകഖനയുലാം
നഗരസഭകേളനില്  3-4-2017-ടല സ.  ഉ. (എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  79/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ.
ഉത്തരവസ്റ്റ്  മുകഖനയുലാം  അതുകപഭാടല  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷടന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ശുചേനിതന്വേ
മഭാലനിനല  സലാംസരണ ഉപമനിഷന നനിര്വഹണ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
2420/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ.  തതീയതനി  15-7-2017  പ്രകേഭാരവുലാം  നനിര്കദശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം  ചുവടടപറയുന്നെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏടറടുത്തസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അതഭാതസ്റ്റ്  തകദശ  സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

1.  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ആവശലടമങ്കനില്  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി
തലത്തനിലുലാം  പരമഭാവധനി  സന്വേനലാം  നനിലയനില്  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്,  ബകയഭാടമഥകനഷന
(ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പഭാന്റെസ്റ്റ്)  രതീതനികേളനിലൂടട  ഡജവമഭാലനിനലലാം  സലാംസരനിക്കടപടുകേയുലാം
അതനിനഭായനി ശുചേനിതന്വേ മനിഷന അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള ഉപഭാധനികേള പ്രകയഭാജനടപടുത്തുകേയുലാം
ടചേയ്യുകേ.

2.  സലപരനിമനിതനിയുള  വതീടുകേളനിടല  ഡജവമഭാലനിനലലാം  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനിതല
കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തുന്നെതനിനുള സഇൗകേരലങ്ങള ഏടറടുക്കുകേ.

3.  സഭാപനങ്ങള,  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്,  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി  എന്നെതീ  തലങ്ങളനില്  തുമ്പൂര്മൂഴനി
കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്, ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ് പഭാന്റെസ്റ്റ് എന്നെതീ കപ്രഭാജക്ടുകേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ.
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4.  നനിലവനിലുള ടപഭാതുമഭാലനിനല സലാംസരണ പഭാനകേളുടട അറകുറപണനികേളുലാം
നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഏടറടുക്കുകേ.

5.  വതീടുകേളനില്നനിനലാം  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  വൃത്തനിയഭാക്കനി  തരലാംതനിരനിക്കടപട
അഡജവമഭാലനിനലലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്  പുനനഃചേലാംക്രമണലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  ടപഭാതുവഭായ
അഡജവ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  സഇൗകേരലങ്ങളഭായ  ടമറതീരനിയല്  റനിക്കവറനി
ടഫസനിലനിറനി ടസന്റെര് സഭാപനിക്കുകേ, അഡജവ മഭാലനിനല പുനനഃചേലാംക്രമണ പഭാര്ക്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അനുകയഭാജലമഭായ ഭൂമനി വഭാങ്ങുകേ.

6.  ടമറതീരനിയല്  റനിക്കവറനി  ടഫസനിലനിറനി  ടസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിടന്റെ
അനുബന  സഇൗകേരലങ്ങളഭായ  ടബയനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  ടമഷതീന,  ടഷ്രെഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ടമഷതീന,
ഡനി-ഡസനിലാംഗസ്റ്റ്  ടമഷതീന,  വഭാഷനിലാംഗസ്റ്റ്  സഇൗകേരലലാം,  മലനിനജലലാം ടതീറസ്റ്റ്  ടചേയ്യുന്നെതനിനുള
സഇൗകേരലലാം എന്നെനിവ ആവശലഭാനുസരണലാം ഏര്ടപടുത്തുകേ.

7.  മഭാലനിനല പരനിപഭാലനത്തനിനസ്റ്റ് സഹഭായനിക്കുന്നെ സലാംരലാംഭകേ ഗ്രൂപ്പുകേള,  ഹരനിത
കേര്മ്മേകസന  തുടങ്ങനിയവടയ  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  ചുമതലടപടുത്തുകേ.  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ക്ഷമതകയഭാടട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആറസ്റ്റ്  മഭാസക്കഭാലകത്തയസ്റ്റ്
വലക്തമഭായ ഫനിനഭാനഷലല് കസറസ്റ്റ്ടമന്റെനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വയബനിലനിറനി ഗലഭാപസ്റ്റ്
ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകേ.

8.  ഗലഭാസസ്റ്റ്  ക്രനിമകറഭാറനിയലാം,  അറവുശഭാല,  പഭാകക്കജ്ഡസ്റ്റ്  സന്വേതീകവജസ്റ്റ്/ടസപ്കറജസ്റ്റ്
ടതീറസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ് പഭാനകേള എന്നെനിവ സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കപ്രഭാജക്ടുകേള ഏടറടുക്കുകേ.

9. സനിരമഭായനി നനിലനനില്ക്കുന്നെ സന്വേഭാപ്കഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിക്കുകേ

10.  ഡജവമഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  ഊര്ജനിതടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ അലാംഗതീകൃത ഇകനഭാകുലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി ലഭലമഭാക്കുകേ.

11.  റതീജനിയണല് സഭാനനിടറനി ലഭാനഡ്ഫനില് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അനുകയഭാജലമഭായ
സലലാം വഭാങ്ങലുലാം അവ സഭാപനിക്കലുലാം.

12.  റതീഡസകനിലാംഗസ്റ്റ്  വലവസഭായലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  റതീഡസകനിലാംഗസ്റ്റ്
വലവസഭായ  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള  പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരലലാം  വലവസഭായ
എകസറ്റുകേളനില് ഒരുക്കുകേ.

ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി 

186 (3135) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനികേളനിലഭായനി  എത
കപര്ക്കസ്റ്റ് ടതഭാഴനില് കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം ടചേയ് തനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് തനിരനിചസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  കമഖലയനില്  എത  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  കവതന
കുടനിശനികേയുണഭായനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) ഈ കുടനിശനികേ എകപഭാള നല്കേഭാന കേഴനിയുടമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയനില് ടതഭാഴനില് കേഭാര്ഡസ്റ്റ്
വനിതരണലാം ടചേയ്തതനിടന്റെ പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് തനിരനിചള വനിവരലാം ചുവടട കചേര്ക്കുന:

Mahatma Gandhi NREGA (Kerala)

Details of Job Card Issued –2017-18 (Date 16-8-2017).

Sl. No. Block Panchayats Number of job
cards issued

1 2 3 4

1 Kanhangad Ajanur 5056

2 Kanhangad Madikai 4194

3 Kanhangad Pallikere 3751

4 Kanhangad Pullurperiya 4996

5 Kanhangad Udma 4584

6 Karadukka Bedadka 5709

7 Karadukka Belloor 1774

8 Karadukka Delampady 2786

9 Karadukka Karadka 2924

10 Karadukka Kumbadaje 1593

11 Karadukka Kuttikol 4024

12 Karadukka Muliyar 3480

13 Kasargod Badiadka 3749

14 Kasargod  Chemnad 5612

15 Kasargod Chengala 3788

16 Kasargod Kumbla 2914
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1 2 3 4

17 Kasargod Madhur 2802

18 Kasargod Mogralputhur 1467

19 Manjeshwar Enmakaje 3273

20 Manjeshwar Mangalpady 1457

21 Manjeshwar Manjeshwar 1495

22 Manjeshwar Meenja 2176

23 Manjeshwar Paivalike 3995

24 Manjeshwar Puthige 2495

25 Manjeshwar Vorkady 2171

26 Nileshwar Cheruvathur 4191

27 Nileshwar Kayyur
Cheemeni

4669

28 Nileshwar Padne 3289

29 Nileshwar Pilicode 4207

30 Nileshwar Trikaripur 6536

31 Nileshwar Valiyaparamba 2039

32 Parappa Balal 3708

33 Parappa East Eleri 5119

34 Parappa Kallar 3399

35 Parappa Kinanoor-
Karinthalam

4929

36 Parappa Kodombelur 6643

37 Parappa Panathady 4160

38 Parappa Westeleri 5081

                                                       Total 140235
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അയ്യേങ്കഭാളനി നഗര ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയനില് കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് 9088
ടതഭാഴനില് കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നഗരസഭ തനിരനിചള വനിവരലാം ചുവടട
കചേര്ക്കുന:

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 1020

കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടസ്റ്റ് 4430

നതീകലശന്വേരലാം 3638

ആടകേ 9088

(ബനി & സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷടത്ത മുഴുവന കവതന കുടനിശനികേയഭായ
759.43  കകേഭാടനി  രൂപ  10-4-2017,  7-7-2017  എന്നെതീ  തതീയതനികേളനിലഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുകേയുലാം ആയതസ്റ്റ് ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് നഭാഷണല്  ഇ.എഫസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.
മുകഖന നല്കുകേയുലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയുടട കൂലനി കുടനിശനികേ

187 (3136) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയനില് ഏടറടുത്തസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെ കജഭാലനികേളുടട
കേണക്കനികനഭാടടഭാപലാം ആയതനിടന്റെ കഫഭാകടഭാഗ്രഭാഫുലാം, ഓണ്ഡലനഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
നല്കേണടമന്നെസ്റ്റ് വലവസയുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിബനന പഭാലനിക്കഭാതനിരുന്നെതസ്റ്റ്  ടകേഭാണഭാകണഭാ ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്
പദതനിയനില്  പണനിടയടുത്തതനിനുള  കൂലനി  കുടനിശനികേ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
അനുവദനിക്കഭാതനിരുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയനില് നനിലവനില് എതകപര് രജനിസര്  ടചേയടവന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയനില്
ഏടറടുത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പ്രവൃത്തനികേളുടട  ടചേലവുകേള  എലാം.ഐ.എസസ്റ്റ്.-ല്
കരഖടപടുത്തുന്നെതനികനഭാടടഭാപലാം  പ്രവൃത്തനിയുടട  കഫഭാകടഭായുലാം  എലാം.ഐ.എസസ്റ്റ്.-ല്
അപസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ് ടചേയ്യേണടമന്നെസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) അല.

(സനി)  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയനില്
നനിലവനില് 53.43 ലക്ഷലാം ടതഭാഴനിലഭാളനികേള രജനിസര് ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഡഹമഭാസസ്റ്റ് ഡലറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതുമൂലമുണഭാകുന്നെ കേറണസ്റ്റ് ചേഭാര്ജസ്റ്റ്
ബഭാദലത

188 (3137) ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  എലാം.എൽ.എ.-മഭാരുടട  ആസനി  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്,  പ്രകതലകേ  വനികേസന
ഫണസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ടടഹമഭാസസ്റ്റ്  ടടലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതുമൂലലാം
കേറണസ്റ്റ് ചേഭാര്ജസ്റ്റ് ഇനത്തനില് തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭതീമമഭായ തുകേ
ബഭാദലത വരുന്നെതഭായനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ഇതു പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടതരുവസ്റ്റ്  വനിളക്കസ്റ്റ്  പരനിപഭാലനലാം  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുടട
ചുമതലകേളനില്  ഉളടപടതഭായതനിനഭാല്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  ഉളടപടടയുള
സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ഡവദബതനിയുടട ഉപകഭഭാഗലാം കുറചസ്റ്റ് ഡഹമഭാസസ്റ്റ് ഡലറ്റുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

അനധനികൃതമഭായനി നനിര്മ്മേനിച ടകേടനിടങ്ങള 
189 (3138) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  നഗരത്തനില്  അനധനികൃതമഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  എത
ടകേടനിടങ്ങളുടണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ബനി)  ഇത്തരലാം  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളടക്കതനിടര  എടനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  നഗരത്തനില് അനധനികൃതമഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  5184
ടകേടനിടങ്ങള കേടണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കസ്റ്റ് കകേരള
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകസ്റ്റ്  242  പ്രകേഭാരലാം  യു.എ.സനി.  നമ്പറുകേള  നല്കേനി  നനികുതനി
ചുമത്തുകേയുലാം  കകേരള  മുനനിസനിപല്  ആകസ്റ്റ്  406  (1)  പ്രകേഭാരലാം  തുടര്നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചവരനികേയുലാം ടചേയ്യുന.
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പഭാസനികേസ്റ്റ് നനികരഭാധനലാം

190 (3139) ശതീ  .    ടകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരസഭഭാ  പരനിധനിയനില്  പഭാസനികേസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായനി
നനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എനമുതലഭാണസ്റ്റ്  നനികരഭാധനലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാൻ ആകലഭാചേനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; 

(ബനി) പഭാസനികേസ്റ്റ് മൂലമുളള രൂക്ഷമഭായ പ്രശ്നലാം ശഭാശന്വേതമഭായനി പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നനികരഭാധനലാം  പൂര്ണകതഭാതനിലുലാം,  കേര്ശനമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.  24-1-2017-ടല കേഇൗണ്സനില് തതീരുമഭാനലാം നമ്പര് 3 (ഡനി) പ്രകേഭാരലാം
പഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനിബഭാഗസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായനി  നഗരസഭഭാ  പരനിധനിയനില് മഭാര്ചസ്റ്റ്  ഒന്നെസ്റ്റ്  മുതല്
നനികരഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പുറടപടുവനിചനിട്ടുള  2016-ടല  പഭാസനികേസ്റ്റ്  കവസസ്റ്റ്
മഭാകനജസ്റ്റ് ടമന്റെസ്റ്റ്  റൂളസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  50  ഡമകക്രഭാണനില്  തഭാടഴയുള  പഭാസനികേസ്റ്റ്
കേലഭാരനിബഭാഗുകേള  പൂര്ണമഭായനി  ഒഴനിവഭാകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.   50  ഡമകക്രഭാണുലാം  അതനിനസ്റ്റ്
മുകേളനിലുമുള  പഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേള  വനില്ക്കുന്നെതനിനുലാം  വനിനനികയഭാഗലാം
ടചേയ്യുന്നെതനിനുലാം  കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്  4,000  രൂപ  ഡലസനസസ്റ്റ്  ഫതീയഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം
നല്കുവഭാനുലാം  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുടട  ഉപകയഭാഗലാം
ഗണലമഭായനി  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഈ  നടപടനികേളനിലൂടട  സഭാദലമഭാകുടമന്നെതനിനഭാല്
സലാംസഭാനടത്ത  മനിക്ക  തകദശ  സഭാപനങ്ങളുലാം  ഈ  നടപടനികേളുമഭായനി
മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  എലഭാത്തരലാം  പഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുലാം  നനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിലൂടട
മഭാതകമ  ഒരു  ശഭാശന്വേതപരനിഹഭാരമുണഭാകൂ  എന്നെതനിനഭാല്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ടമഭാത്തലാം
ബഭാധകേമഭാക്കുന്നെ നനിയമങ്ങള നടപഭാക്കുന്നെ രതീതനിയനിലുള ആകലഭാചേനകേള ഇകപഭാള
പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വതീസനില് ഡടപനിസ്റ്റുമഭാരുടട കറകഷലഭാ 

191 (3140) ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നെപനിളനില് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  7/2016/ഫനിന.  തതീയതനി
20-1-2017  നമ്പര്  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ഉത്തരവനില്  ഡടപനിസ്റ്റുമഭാരുടട  കറകഷലഭാ
1:1:1:1 എന്നെസ്റ്റ് പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതസ്റ്റ്  മുനനിസനിപല്  കകേഭാമണ്  സര്വതീസനില്  നടപനില്
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) ഇടലങ്കനില് കേഭാരണലാം എടനന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) നടപനില് വരുത്തനിയനിടനില.

(സനി)  26-2-2011-ടല  സ.ഉ.  (പനി)  85/11/ധന.  നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
ഡടപനിസസ്റ്റ്  തസനികേയനിടല കറകഷലഭാ  1:1:1  എന്നെസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിചതനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കകേരള  മുനനിസനിപല്  കകേഭാമണ്  സര്വതീസനിടല  ഡടപനിസസ്റ്റ്  തസനികേയനിടല  കറകഷലഭാ
1:1:1 എന്നെസ്റ്റ് നനിജടപടുത്തനിടക്കഭാണള കറകഷലഭാ ടപ്രഭാകമഭാഷന ഉത്തരവസ്റ്റ് നഗരകേഭാരല
ഡയറകറുടട 3-3-2016-ടല ഇ 6/619710/13 നമ്പര് ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം പുറടപടുവനിചനി
രുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് ടനി ശമ്പള പരനിഷ്കരണ ഉത്തരവനില് ഡടപനിസസ്റ്റ് തസനികേയനില്
അനുവദനിചനിട്ടുള  കറകഷലഭാ  പ്രകേഭാരലാം  വര്ക്കല നഗരസഭയനില്  കജഭാലനി  ടചേയ്തനിരുന്നെ
ഡടപനിസസ്റ്റ്  ശതീ.  ശതീരഭാഗനിനസ്റ്റ്  യു.ഡനി.  ഡടപനിസസ്റ്റ്  തസനികേയനികലയസ്റ്റ്  1-2-2011
പ്രഭാബലലത്തനില്  കറകഷലഭാ  ടപ്രഭാകമഭാഷന  അനുവദനിക്കണടമന്നെ  ആവശലവുമഭായനി
ബഹു.  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  ഡടബഡ്യൂണല്  മുമ്പഭാടകേ  ടനിയഭാന  സമര്പനിച  ഒ.എ.
1764/16-കനലുള  ബഹു.  ഡടബഡ്യൂണലനിടന്റെ  ഉത്തരവനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
നഗരകേഭാരല  ഡയറകറുടട  3-3-2016-ടല  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കടപട
ഡടപനിസസ്റ്റ്  തസനികേയനിടല  കറകഷലഭാ  ടപ്രഭാകമഭാഷന  ഉത്തരവനിനസ്റ്റ്  തനിരുത്തല്
വരുത്തനിയ ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറടപടുവനികക്കണതഭായനി വരനികേയുലാം ആയതനിനസ്റ്റ് 2008 മുതലുള
ഗ്രകഡഷന  ലനിസസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനടമടുകക്കണനിയുലാം  വന്നെനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.
ബനടപട  കരഖകേള  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  13-6-2017-ല്  കേരടസ്റ്റ്  തനിരുത്തല്  ഉത്തരവുലാം
തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  ആകക്ഷപങ്ങള  ക്ഷണനിചസ്റ്റ്  1-8-2017-ല്  അനനിമ  തനിരുത്തല്  ഉത്തരവുലാം
പുറടപടുവനിചനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.  9-ാം  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ഉത്തരവനിടല  അനുപഭാതലാം
നനിജടപടുത്തനിയഭാല് മഭാതകമ  10-ാം ശമ്പള പരനിഷ്കരണ ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം കറകഷലഭാ
ടപ്രഭാകമഭാഷന അനുവദനിക്കഭാന നനിര്വഭാഹമുണഭായനിരുനള.  9-ാം ശമ്പള പരനിഷ്കരണ
ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം  ഡടപനിസസ്റ്റ്  തസനികേയനിടല  കറകഷലഭാ  ടപ്രഭാകമഭാഷന  അനുവദനിചസ്റ്റ്
ഇകപഭാള ഡടപനിസസ്റ്റ് തസനികേയനിടല അനുപഭാതലാം അനനിമമഭായനി നനിജടപടുത്തനിയനിട്ടുള
സഭാഹചേരലത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  20-1-2016-ടല  സ.ഉ.  (പനി)  7/16/ധന.  നമ്പര്
ഉത്തരവുപ്രകേഭാരമുള  കറകഷലഭാ  ടപ്രഭാകമഭാഷന  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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പഭാലനികയറതീവസ്റ്റ് ടകേയര് നഴ്സുമഭാരുടടയുലാം ആശഭാ വര്ക്കര്മഭാരുടടയുലാം മനിനനിമലാം
കവതനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി 

192 (3141) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് കേതീഴനില് കജഭാലനി ടചേയവരുന്നെ പഭാലനികയറതീവസ്റ്റ് ടകേയര്
നഴ്സുമഭാരുടടയുലാം ആശഭാ വര്ക്കര്മഭാരുടടയുലാം മനിനനിമലാം കവതനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെ വനിഷയലാം
പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

പഭാലനികയറതീവസ്റ്റ്  ടകേയര്  നഴ്സുമഭാരുടട  ഓണകററനിയലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെ  വനിഷയലാം
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.

പഭാസനികേസ്റ്റ് നനികരഭാധനലാം

193 (3142) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനിവനിധ  തകദശസന്വേയലാംഭരണസഭാപനങ്ങള  നടത്തനിയ  പഭാസനികേസ്റ്റ്
നനികരഭാധനലാം എതകത്തഭാളലാം ഫലപ്രദമഭായനിരുടന്നെന്നെസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പഭാസനിക്കനിനുപകേരലാം  ആവശലമുള  തുണനിസഞ്ചേനികേളുലാം  മറ്റുലാം  യകഥഷ്ടലാം
ലഭലമഭാകുന എനറപസ്റ്റ് വരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  50  ഡമകക്രഭാണനില്  തഭാടഴയുള  പഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുടട
ഉപകയഭാഗമഭാണസ്റ്റ്  തകദശ  സഭാപനങ്ങള  പ്രധഭാനമഭായുലാം  നനികരഭാധനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
ഇങ്ങടന  നനികരഭാധനലാം  ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുള  സലങ്ങളനില്  തുണനിസഞ്ചേനികേളുടട
അഭഭാവലാം ബുദനിമുട്ടുകേകളഭാ പ്രതനിസനനികേകളഭാ സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതഭായനി ശദയനില്ടപടനിടനില.
കുടുലാംബശതീ സലാംരലാംഭങ്ങള,  സന്വേകേഭാരല സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങനിയവ തുണനി സഞ്ചേനികേളുലാം
കപപര് ബഭാഗുകേളുലാം തയ്യേഭാറഭാക്കനി വനിപണനിയനില് എത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത പഭാസനികേസ്റ്റ്
നനികരഭാധനിച  സലങ്ങളനില്  വനകതഭാതനില്  സലാംസഭാനത്തനിടന്റെ  പുറത്തുനനിനലാം
തുണനിസഞ്ചേനികേള തഭാരതകമലന വനില കുറഞലാം ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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സലാംസഭാന ശുചേനിതന്വേ മനിഷന, കുടുലാംബശതീ, തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
എന്നെനിവയുടട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  തുണനിസഞ്ചേനികേളുടട  ലഭലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ഒകടടറ നടപടനികേടളടുത്തുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാന ശുചേനിതന്വേ മനിഷന തകദശസഭാപന
ങ്ങളനില്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള  ഐ.ഇ.സനി./കേപഭാസനിറനി  ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ഫണകേള
ഉപകയഭാഗനിചടകേഭാണസ്റ്റ്  തുണനിസഞ്ചേനികേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  പരനിശതീലനലാം,
തുണനിസഞ്ചേനികേളുടട  ഉപകയഭാഗലാം  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നെനിവയുലാം  നടത്തനിവരുന.   കുടുലാംബശതീ  പ്രസഭാനത്തനിടന്റെ
കേതീഴനില്  ഒകടടറ  ടചേറുസലാംരലാംഭകേ  ഗ്രൂപ്പുകേള  തുണനി  സഞ്ചേനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനികലയസ്റ്റ്
കേടനവനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   പഭാസനികേസ്റ്റ്  നനികരഭാധനിച സലങ്ങളനില് ഇത്തരലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുന്നെതനിനഭാല്  പഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനിബഭാഗുകേളുടട  അഭഭാവലാം
പ്രശ്നങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതഭായനി ശദയനില്ടപടനിടനില.

 സഭാമൂഹലകക്ഷമ ടപനഷന

194  (T*3143)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷലാം സഭാമൂഹലകക്ഷമ ടപനഷന
എത പ്രഭാവശലലാം വര്ദനിപനിച നല്കുകേയുണഭായനി; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെ കശഷലാം എത തുകേ
ടചേലവഴനിച;  എത കപര്ക്കഭാണസ്റ്റ് ടപനഷന വനിതരണലാം ടചേയ്തതസ്റ്റ്;  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ
ടപനഷനുകേളുടട  തുകേ ഒരു തവണ വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*    

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷലാം ടപനഷന വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്
നല്കുന്നെതനിനഭായനി  859,35,36,400  രൂപ  കൂടുതലഭായനി  ടചേലവഴനിച.   4022121
കപര്ക്കസ്റ്റ്  സലാംസഭാനടമഭാടഭാടകേ  2017  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം  ടപനഷന  വനിതരണലാം
ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് ടപനഷന വനിതരണലാം ടചേയ്തനിട്ടുളവരുടട എണലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*  

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
T   മഭാറനിവച കചേഭാദലടത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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പഭാസനികേസ്റ്റ് മഭാലനിനലങ്ങള കേത്തനിക്കുന്നെതുമൂലമുളള പ്രശ്നങ്ങള

195  (3144)  ശതീ  .    ടകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വഭായു മലനിനതീകേരണലാം മൂലവുലാം പഭാസനികേസ്റ്റ് ഉളടപടടയുളള
അടടജവ  പദഭാര്തങ്ങള  ശഭാസതീയമഭായനി  സലാംസരനിയ്ക്കുന്നെതനിടല  അപഭാകേതമൂലവുലാം
മഭാരകേമഭായ കരഭാഗങ്ങള ഉണഭാകുനടവന്നെ പഠന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനിൽ പഭാസനിക്കസ്റ്റ് ഉളടപടടയുളള അടടജവ മഭാലനിനലങ്ങള ജനവഭാസകമഖലകേളനില്
കേത്തനിയ്ക്കുന്നെതനിലൂടട ഏടതലഭാലാം മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഉണഭാകേഭാന സഭാധലതയുളളതസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ; 

(ബനി)  മഭാരകേമഭായ  കരഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വഴനിവയ്ക്കുന്നെ  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തടയുന്നെതനിനസ്റ്റ് എടനഭാടക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് തകദശസന്വേയലാംഭരണ വകുപസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനി
ട്ടുളളടതന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള
നടത്തഭാറുകണഭാ;  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേളനിൽ  ഏർടപടുന്നെവർടക്കതനിടര  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ; 

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനിടല  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പഭാസനിക്കസ്റ്റ്
മഭാലനിനലങ്ങള  വലഭാപകേമഭായനി  കേത്തനിയ്ക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില്
ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുളള  വലഭാപകേമഭായ  പരഭാതനികേളനിനകമല്  എടനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനിൽ  നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങളുടട  വഭാസസലലാം,
കപഭാലതീസസ്റ്റ് കേന്വേഭാര്കടഴസ്റ്റ് എന്നെനിവയുടട സമതീപ പ്രകദശങ്ങളനിൽ അടടജവ മഭാലനിനലങ്ങള
കേത്തനിയ്ക്കുന്നെതനിലൂടട  ഇവനിടങ്ങളനിടല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കുണഭാകുന്നെ  ബുദനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനിയ്ക്കുന്നെതനിനുളള സതന്വേര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) പഠന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ശദയനില്ടപടനിടനില.

പഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉളടപടടയുള  അഡജവമഭാലനിനലങ്ങള  കേത്തനിക്കുന്നെതുമൂലമുണഭാകുന്നെ
പുകേ  അനരതീക്ഷത്തനില്  തങ്ങനിനനിന്നെതനിനുകശഷലാം  തഭാകഴയ്ക്കുതടന്നെ  എത്തുന.
മഭാലനിനലലാം  കേത്തനിക്കുകമ്പഭാള  ഡകയഭാകനിന,  ഫബറഭാന,  ഡനടജന  ഡകയഭാഡകഡസ്റ്റ്,
ഡനടജന  ഓഡകഡസ്റ്റ്,  കേഭാര്ബണ്  കമഭാകണഭാഡക ഡസ്റ്റ്  എന്നെനിങ്ങടന  വഭാതകേങ്ങളുലാം
ചേഭാരവുമുണഭാകുലാം.  ഇവയനിടല പല വഭാതകേങ്ങളുലാം ടചേറനിയ കതഭാതനില് ശന്വേസനിക്കുന്നെതുതടന്നെ
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കുടനികേളനിലുലാം  പ്രഭായമഭായവരനിലുലാം  ആസമകരഭാഗനികേളനിലുലാം  ഗുരുതര  ആകരഭാഗല
പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുലാം.  ഡകയഭാകനിനുകേളുലാം  ഫബറഭാനുകേളുലാം  തനിരനിടകേ  ടചേടനികേളനിലുലാം
വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളനിലുടമത്തനി  യഭാടതഭാരു  വലതനിയഭാനവുലാം  സലാംഭവനിക്കഭാടത  അവയുടട
കകേഭാശങ്ങളനില് തങ്ങനി അവ ഭക്ഷനിക്കുന്നെ മനുഷലരനില് കേഭാനസര്, തന്വേക്കസ്റ്റ് കരഭാഗങ്ങള,
കേരള കരഭാഗങ്ങള, വനലത, വളര്ചഭാ ഡവകേലലങ്ങള, ബുദനിമഭാന്ദലത തുടങ്ങനിയവയസ്റ്റ്
കേഭാരണമഭാകുടമന്നെസ്റ്റ് ടതളനിയനിക്കടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2016-ടല  പഭാസനികേസ്റ്റ്  കവസസ്റ്റ്  മഭാകനജുടമന്റെസ്റ്റ്  റൂളസനിടലയുലാം  2016-ടല
കസഭാളനി ഡസ്റ്റ്  കവസസ്റ്റ്  മഭാകനജുടമന്റെസ്റ്റ്  റൂളസനിടലയുലാം  വലവസകേള  പ്രകേഭാരമുളള
നടപടനികേള തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള സന്വേതീകേരനിചവരുനണസ്റ്റ്.   പഭാസനികേസ്റ്റ്
ഉളടപടടയുളള  ഡജവമഭാലനിനലങ്ങള  ഉറവനിടത്തനില്ത്തടന്നെ  തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്  MRF
ടസന്റെറുകേളനില്  കശഖരനിചസ്റ്റ്  പുനനഃചേലാംക്രമണത്തനിനസ്റ്റ്  വനികധയമഭാക്കുന്നെതനിനുളള
നടപടനികേള  ശുചേനിതന്വേ  മനിഷന  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.   പഭാസനിക്കുലാം
ഇ-കവസ്റ്റുലാം  പരനിസനിതനിക്കസ്റ്റ്  കകേഭാടലാംവരഭാത്ത  തരത്തനില്  സലാംസരനിക്കുകേ  എന്നെ
ലക്ഷലകത്തഭാടട  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളള  കതീന  കകേരള  കേമ്പനനി  മുകഖന  പഭാസനികേസ്റ്റ്
കശഖരനിക്കുകേയുലാം പുനനഃചേലാംക്രമണത്തനിനസ്റ്റ് വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത
പഭാസനികേസ്റ്റ്  ടഷ്രെഡനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള  നഗരസഭകേളനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുളള
സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായവുലാം  കതീന കകേരള കേമ്പനനി മുകഖന നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  ഷ്രെഡ  ഡസ്റ്റ്
പഭാസനികേസ്റ്റ് നഗരസഭകേളനില്നനിനലാം വഭാങ്ങനി കറഭാഡസ്റ്റ് ടഭാറനിലാംഗനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനമുണസ്റ്റ്.
പഭാസനികേസ്റ്റ്  കേത്തനിക്കുന്നെതനിടനതനിടര തകദശഭരണ സഭാപനതലത്തനിലുലാം ശുചേനിതന്വേമനിഷന
മുകഖനയുലാം  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തനിയുലാം  റസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
അകസഭാസനികയഷനുകേള, സന്നെദസലാംഘടനകേള എന്നെനിവയുടട സഹകേരണകത്തഭാടട
യുലാം കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള ശദയനില്ടപടനിടനില.

(ഡനി) സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചേഭായനി കയഭാജന

196 (3145) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചേഭാരനി കയഭാജന/ടഎ.ഡബബ.എലാം.പനി. (Integrated
Water  Shed  Management  Programme)  പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  കബഭാക്കസ്റ്റ്
പഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിച പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കഭാത്ത കേഭാരലലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  ഉടണങ്കനില്  2017  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31  വടര ഓകരഭാ കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞ്ചേഭായത്തനിനുലാം
കുടനിശനികേയഭായ  തുകേയുടട  വനിശദഭാലാംശലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  കുടനിശനികേ  വനിതരണലാം
ടചേയ്യേഭാന എടനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കുടനിശനികേ തുകേയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ഒന്നെഭാലാം ഗഡു കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം അനുവദനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
25-4-2017-നസ്റ്റ്   വനിനനികയഭാഗ  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാടത,  തുകേ  അടനിയനരമഭായനി  അനുവദനിക്കണടമന്നെസ്റ്റ്  ആവശലടപട്ടുടകേഭാണസ്റ്റ്
17-5-2017-നുലാം 31-7-2017-നുലാം പ്രകതലകേ കേത്തസ്റ്റ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മുടത്തറയനിടല വനികേലഭാലാംഗ കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളുടട പുനരധനിവഭാസലാം

197(3146) ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിടല  മുടത്തറയനില്  വനികേലഭാലാംഗകകേഭാളനനി
നനിവഭാസനികേടള പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നഗരകേഭാരല വകുപനിനസ്റ്റ്  ടടകേമഭാറനിയ
രകണക്കര് സലത്തസ്റ്റ് വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിച നല്കുന്നെതനിനുള പദതനിയുടട നനിലവനിടല
സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുടട നനിര്മ്മേഭാണലാം എതയുലാംകവഗലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മുടത്തറയനിടല  വനികേലഭാലാംഗ കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭവനലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  റവനഡ്യൂ  വകുപസ്റ്റ്  അനുവദനിച  രണസ്റ്റ്  ഏക്കര്  സലലാം
തനിരുവനനപുരലാം  നഗരസഭയസ്റ്റ്  ഡകേമഭാറനി  കേനിടനിയനിടനില.   ടനി  സലലാം  ഡകേമഭാറനി
കേനിട്ടുന്നെമുറയസ്റ്റ് ഇക്കഭാരലത്തനില് തുടര്നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

തനിരുവനനപുരലാം സഭാര്ടസ്റ്റ് സനിറനി പദതനി

198  (3147)   ശതീ  .    ടകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ  സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  പദതനിയനില്  തനിരുവനനപുരലാം
നഗരടത്ത  ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  പദതനിയനിലൂടട  തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നെ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എടനലഭാമഭാണസ്റ്റ്; 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി കേണ്സളടന്റെനിടന നനിയമനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനുള നടപടനി ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; 

(സനി)  സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി നടപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള
എത തുകേ വതീതമഭാണസ്റ്റ് ടചേലവഴനികക്കണടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ടകേഭാചനി  സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  നടത്തനിപനിലുണഭായ  കപഭാരഭായ്മകേള
തനിരുവനനപുരലാം സഭാര്ടസ്റ്റ് സനിറനി പദതനി നടത്തനിപനില് ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തനിരുവനനപുരലാം സഭാര്ടസ്റ്റ് സനിറനി മനിഷന പദതനിയനില്
1522  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  വനിവനിധ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  അടനിസഭാന  നഗര  കസവനങ്ങള,  സുരക്ഷനിതവുലാം  പ്രഭാപലവുമഭായ
ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ഭൂവനിനനികയഭാഗലാം,  സഭാലാംസഭാരനികേ
തനനിമയുലാം  ഡപതൃകേവുലാം,  സുഗമവുലാം  സഇൗഹഭാര്ദവുമഭായ  പരനിസനിതനി,  സഭാമൂഹനികേ-
സഭാമ്പത്തനികേ ഉളടക്കഭാളല് തുടങ്ങനിയ അഞ്ചേസ്റ്റ് കമഖലകേള ഉളടപട  33  വനികേസന
പദതനികേളുലാം പഭാന സനിറനി പദതനിയനില് സഭാര്ടസ്റ്റ് വഭാടര് മതീററനിലാംഗസ്റ്റ്, ഖരമഭാലനിനല ഡഭാറഭാ
ടസന്റെര്, എമര്ജനസനി ടറകസഭാണ്സസ്റ്റ് സനിസലാം, കേഭാരലക്ഷമമഭായ ഗതഭാഗത നനിയനണ
സലാംവനിധഭാനലാം, സുരക്ഷനിത സഞ്ചേഭാരലാം (സ്ട്രേതീറസ്റ്റ് ഡലറസ്റ്റ്), സഭാര്ടസ്റ്റ് കമഭാസനികറഭാ ടഡനസനിറനി
സനിസലാം തുടങ്ങനി ആറസ്റ്റ് പദതനികേളുലാം ഇ-ഗകവണനസസ്റ്റ് കപഭാര്ടലുമഭാണസ്റ്റ് സഭാര്ടസ്റ്റ് സനിറനി
പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ് വനിഭഭാവനലാം ടചേയ്തനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി) തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിനുള ടടണര് കഡഭാകേബടമകന്റെഷന നടനവരുന.

(സനി)  സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേള 500 കകേഭാടനി രൂപ വതീതമഭാണസ്റ്റ് ടചേലവഴനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കപഭാരഭായ്മകേളനിലഭാടത  തനിരുവനനപുരലാം  സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  പദതനി
തന്വേരനിതഗതനിയനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ടസഷലല്  പര്പസസ്റ്റ്  ടവഹനിക്കനിളഭായനി
ടനിവഭാനഡ്രെെലാം സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  എന്നെ കപരനില് കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള
നടപടനികേള നടനവരുന.

തനിരുവനനപുരലാം സഭാര്ടസ്റ്റ് സനിറനി പദതനി

199 (3148) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം കകേഭാര്പകറഷടന്റെ സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി പദതനി,  നനിയമവകുപനിടന്റെ
തടസ്സെലാംമൂലലാം  ഡവകുവഭാനനിടയഭാക്കുടമന്നെ  വസ്തുത  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ; 
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനി  എതയുലാം  കവഗലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  അടനിയനര
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  മനിഷന  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായുള
ടസഷലല്  പര്പസസ്റ്റ്  ടവഹനിക്കനിളഭായ  ടനിവഭാനഡ്രെെലാം സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  എന്നെ
കേമ്പനനി രൂപതീകേരണത്തനിനഭായുള ഫയല്  നനിയമ വകുപനിടന്റെ പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം
നനിലവനില് ധനകേഭാരല വകുപനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  ടനി പദതനിക്കസ്റ്റ് നനിയമവകുപസ്റ്റ്
യഭാടതഭാരു തടസ്സെവുലാം ഉന്നെയനിചനിടനില.

(ബനി) സന്വേതീകേരനിക്കുലാം. തനിരുവനനപുരലാം സഭാര്ടസ്റ്റ് സനിറനി പദതനി തന്വേരനിതഗതനിയനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ടനിവഭാനഡ്രെെലാം  സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  എന്നെ  കപരനില്
കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള  നടനവരുന.   കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
ഡയറകകഴനിടന തതീരുമഭാനനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനിയുടട
നടത്തനിപനിനസ്റ്റ്  ചേതീഫസ്റ്റ്  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  ഓഫതീസറഭായനി  ശതീ.  കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന
ഐ.എ.എസസ്റ്റ്.-ടന നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മുനസനിപല് ജതീവനക്കഭാരുടട കപ്രഭാവനിഡന്റെസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് 

200 (3149) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മുനസനിപല്  ജതീവനക്കഭാരുടട  കപ്രഭാവനിഡന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്,  ഡനി.എ.,  ശമ്പള
പരനിഷ്കരണ  കുടനിശനികേകേള  എന്നെനിവ  കൃതലമഭായനി  നല്കുന്നെനില  എന്നെ  പരഭാതനി
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) എങ്കനില് പ്രസ്തുത പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  നഗരസഭഭാ  ജതീവനക്കഭാരുടട  പനി.എഫസ്റ്റ്.  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള  'സഭാപന'  കസഭാഫസ്റ്റ്  ടവയറനില് എനടനി നടത്തനി അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
എലഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ടക്രഡനിറസ്റ്റ് കേഭാര്ഡസ്റ്റ് നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകേയുലാം
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നഗരസഭഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുള ക്ഷഭാമബത്ത/ശമ്പള
പരനിഷ്കരണ  കുടനിശനികേ  തുടങ്ങനിയവ  സനി.പനി.എഫസ്റ്റ്.-കലയസ്റ്റ്  ഒടുക്കസ്റ്റ്  വരുത്തഭാത്ത
നഗരസഭകേളനില്നനിനലാം കുടനിശനികേ തുകേ സനി.പനി.എഫസ്റ്റ്.-കലയസ്റ്റ് ഒടുക്കസ്റ്റ് വരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നനിര്കദശലാം നല്കുകേയുലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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തകദശസന്വേയലാംഭരണ ടപഭാതു സര്വതീസസ്റ്റ്

201 (3150) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  ടപഭാതു  സര്വതീസസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ഡകേടക്കഭാണനിട്ടുളള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  ടപഭാതു  സര്വതീസസ്റ്റ്  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള,
ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനികക്കണ  സഭാനക്കയറങ്ങള  ഉറപസ്റ്റ്  വരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെ നടപടനികേള എടനഭാടക്കയഭാണസ്റ്റ്;  ഇതുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്
സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ടപഭാതുസര്വതീസസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  കേരടസ്റ്റ്  ചേടങ്ങള
തയ്യേഭാറഭാക്കഭാന കലഭാക്കല് ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷടന ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ബനടപട എലഭാ സര്വതീസസ്റ്റ് സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലഭനികക്കണ സഭാനക്കയറങ്ങളനില് എടനങ്കനിലുലാം വലതലഭാസമുണഭാകു
കമഭാടയന്നെസ്റ്റ് ഇകപഭാള അറനിയഭാന കേഴനിയുകേയനില. കലഭാക്കല് ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷനനില്
നനിന്നെസ്റ്റ് കേരടസ്റ്റ് ചേടലാം ലഭനിചതനിനുകശഷകമ ഇക്കഭാരലത്തനില് വലക്തത വരുത്തഭാന കേഴനിയൂ.

തകദശസന്വേയലാംഭരണ സര്വതീസസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം

202 (3151) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) തകദശസന്വേയലാംഭരണ സര്വതീസസ്റ്റ് രൂപതീകേരണത്തനിടന്റെ നനിലവനിടല സനിതനി
എനഭാടണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  സര്വതീസസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ചേടങ്ങള
തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; 

(സനി) സര്വതീസസ്റ്റ് രൂപതീകേരണവുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുടട ആശങ്കകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് എടനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ് ; 

(ഡനി) പ്രസ്തുത സര്വതീസസ്റ്റ് രൂപതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് മനനിസഭഭാ തലത്തനില് അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ സര്വതീസസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കലഭാക്കല്
ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന സര്വതീസസ്റ്റ് സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേരടസ്റ്റ്
ടസഷലല് റൂളസസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെ കജഭാലനി കേമ്മേതീഷനനില് നടനവരുന.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  സര്വതീസസ്റ്റ് സലാംഘടനകേളുമഭായനി നടത്തനിയ ചേര്ചകേളനില് സലാംഘടനകേളുന്നെയനിച
ആശങ്കകേള കേരടസ്റ്റ് ചേടലാം തയ്യേഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള കേമ്മേതീഷന പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഗവര്ണറുടട  നയപ്രഖലഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില്  ഇക്കഭാരലലാം
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളവഴനി മഭാലനിനല സലാംസരണലാം 

203 (3152) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളവഴനി  വതീടുകേളനിടലയുലാം  മറ്റുലാം  മഭാലനിനല
സലാംസരണലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനി ഏതു ഘടലാം വടരയഭായനി എന്നെസ്റ്റ് വനിവരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി) അടനിയനരമഭായനി തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുടട കനതൃതന്വേത്തനില്
വതീടുകേളക്കഭാവശലമഭായ  കേനിചന  ബനിനകേൾ  നല്കേനി  മഭാലനിനലലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്
സലാംസ് കേരനിക്കഭാന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇതനികലയ് ക്കഭായനി എടനങ്കനിലുലാം യൂസര്ഫതീസസ്റ്റ് ഈടഭാക്കഭാന നടപടനിയുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ ; 

(ഡനി)  ചേനില  അനധനികൃത  ഏജനസനികേള  പലയനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  മഭാലനിനലലാം
കശഖരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  കേനിചണ്  ബനിനകേള  ഉളടപടടയുള  ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
സന്വേതീകേരനിചവരുനണസ്റ്റ്.
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(സനി) ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായുള ശുചേനിതന്വേ മഭാലനിനല സലാംസരണ
കേലഭാമ്പയനിന നനിര്വഹണ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള അലാംഗതീകേരനിചടകേഭാണള 15-7-2017-ടല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര് 2420/17/ത.സന്വേ.ഭ.വ.  ഉത്തരവനില് യൂസര് ഫതീ ഈടഭാക്കഭാന
വലവസയുണസ്റ്റ്.  യൂസര് ഫതീ സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

1.  സന്വേനമഭായനി  ഡജവമഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  നടത്തുന്നെ  വതീടുകേള  (കേനിചണ്
ബനിന,  കപഭാടസ്റ്റ്  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്,  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പഭാന്റെസ്റ്റ്,  വളക്കുഴനി  മുകഖന)  ഹരനിതകേര്മ്മേ
കസനഭാലാംഗലാം  മഭാസത്തനില്  രണതവണ  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നെതനിനുലാം  അഡജവ
മഭാലനിനലലാം കശഖരനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി 60 രൂപ പ്രതനിമഭാസലാം നല്കകേണതഭാണസ്റ്റ്. 

2.  കേനിചണ്  ബനിന  മുതലഭായ  ഉപഭാധനികേള  മുകഖന  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം
നടത്തുന്നെ  വതീടുകേളക്കഭാവശലമഭായ  ഇകനഭാക്കുലലാം  (ഒരു  മഭാസകത്തയസ്റ്റ്  30  ലനിറര്)
നല്കുകേയുലാം  ആഴ്ചയനിടലഭാരു  സന്ദര്ശനലാം  നടത്തുകേയുലാം  അഡജവ  മഭാലനിനലലാം
കശഖരനിക്കുകേയുലാം  സന്വേനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെനിടലങ്കനില്  ഡജവവളലാം  തനിരനിടകേ
കശഖരനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഹരനിതകേര്മ്മേ  കസനയസ്റ്റ്  പ്രതനിമഭാസലാം  250  രൂപ
(ഇകനഭാക്കുലത്തനിടന്റെ വനിലയുളടപടട) നല്കകേണതഭാണസ്റ്റ്.  

3.  എലഭാ  ദനിവസവുലാം  ഡജവമഭാലനിനല  കശഖരണലാം ആവശലടപടുന്നെ വതീടുകേള
പ്രതനിമഭാസലാം  800  രൂപ   (അഡജവ  മഭാലനിനല  കശഖരണത്തനിനസ്റ്റ്  ഉളടപടട)
ഹരനിതകേര്മ്മേ കസനയസ്റ്റ് നല്കകേണതഭാണസ്റ്റ്.

4.  കേനിചണ് ബനിന മുതലഭായ ഉപഭാധനികേള ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് മഭാലനിനല സലാംസരണലാം
നടത്തുന്നെ വതീടുകേളനില്  അതനിലൂടട  ലഭനിക്കുന്നെ ഡജവവളലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പചക്കറനി
കൃഷനി  ടചേയ്യുടമങ്കനില്  ആവശലമഭായ  ഇകനഭാക്കുലലാം  (പ്രതനിമഭാസലാം  30  ലനിറര്)
നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പുറകമ  ഹരനിതകസനഭാലാംഗലാം  ആഴ്ചയനിടലഭാരനിക്കല്  വതീടസ്റ്റ്  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം
ഡജവ പചക്കറനി കൃഷനി പരനിപഭാലനിക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പ്രതനിമഭാസലാം  300  രൂപ
(അഡജവമഭാലനിനല കശഖരണത്തനിനസ്റ്റ് ഉളടപടട) ഫതീസഭായനി നല്കകേണതഭാണസ്റ്റ്.

5.  സഭാപനങ്ങള  സന്വേനമഭായനി  ഏര്ടപടുത്തുന്നെ  സലാംവനിധഭാനലാം  ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ്
ആഴ്ചയനിടലഭാരനിക്കല് ഹരനിതകേര്മ്മേ കസനഭാലാംഗലാം പരനിപഭാലനിക്കുന്നെതനിനുലാം ഡദനലാംദനിന
ഡജവമഭാലനിനലങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അഡജവമഭാലനിനലലാം  നനിര്ദനിഷ്ട
കേഭാലയളവനില് കശഖരനിക്കുന്നെതനിനുലാം അനുകയഭാജലമഭായ യൂസര് ഫതീയുലാം കേഭാലഭാവധനിയുലാം
തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

യൂസര്  ഫതീ  ഓകരഭാ  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കഭാവുന്നെ
പരമഭാവധനി ഫതീസഭാടണനലാം യൂസര് ഫതീയനില് ഇളവസ്റ്റ് നല്കുന്നെതനികനഭാ ബനി.പനി.എല് .
തുടങ്ങനിയ വനിഭഭാഗങ്ങടള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനികനഭാ തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ഇല.
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തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിടല പദതനി നനിര്വഹണലാം

204 (3153) ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2017-18-ല് തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിടല  വഭാര്ഷനികേപദതനി

നനിര്വഹണലാം സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഇതനിനഭായനി സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേളുടട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18-ല്  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  സമയബനനിതമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2017-18-ടല  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  സമയബനനിതമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേടയന്നെ ലക്ഷലകത്തഭാടട  2017-18-ടല  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിടല

വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  രൂപതീകേരണലാം  2017  ജൂണ്  15-നകേലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നടപടനിക്രമങ്ങള  ലളനിതമഭാക്കുന്നെതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗ്രഭാമ  തകദശഭരണ

സഭാപനങ്ങളക്കുലാം നഗര തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം പ്രകതലകേലാം ആസൂതണ

മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പുറടപടുവനിക്കുകേയുലാം നനിര്ബനമഭായുലാം അനുവര്ത്തനികക്കണ കേഭാരലങ്ങളുലാം

അഭനികേഭാമലമഭായ  കേഭാരലങ്ങളുലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില്  പരമഭാവധനി  വലക്തത

വരുത്തുകേയുലാം  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കസ്റ്റ്  സമയബനനിതമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം

നല്കുനടവന്നെസ്റ്റ്  ഉറപഭാക്കഭാന  പ്രകതലകേലാം  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനികേളക്കുലാം  രൂപലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാടത,  ജനിലഭാ  ആസൂതണ  സമനിതനികേള  കബഭാക്കുതല

അവകലഭാകേനങ്ങളുലാം വകുപ്പുതല അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളുലാം സലാംഘടനിപനിചവരുന.

വനിവനിധ  മനിഷനുകേളുടട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  തകദശഭരണ സഭാപനങ്ങളുടട

പദതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്  ആസൂതണലാം ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തകദശഭരണ സഭാപനത്തനിടല പദതനി ആസൂതണലാം,  നനിര്വഹണലാം,  വനിലയനിരുത്തല്

എന്നെതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം  ആസൂതണ  നനിര്വഹണ

പ്രക്രനിയയനിടല ജനപങ്കഭാളനിത്തലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന ഭരണ സമനിതനിടയ സഹഭായനിക്കുകേയുലാം

ടചേയ്യുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാടട  തകദശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ആസൂതണ

സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 287

തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുള ഫണസ്റ്റ് പ്രതനിസനനി

205 (3154) ശതീ  .    പനി  .    ഉഡബദുള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുള  തനതു  ഫണനിടന്റെ
അപരലഭാപ്തതമൂലലാം  ഡദനലാംദനിന  ടചേലവനിനസ്റ്റ്  കപഭാലുലാം  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുന്നെകേഭാരലലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഡകേവരനിച ആസനി സലാംരക്ഷണത്തനിനു പുറകമ ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാംവഴനി
വര്ദനിച  ശമ്പളലാം  നല്കുന്നെതടക്കമുള  അധനികേടചലവുകേള  കനരനിടഭാന  തകദശ
സന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങടള സഹഭായനിക്കഭാന പ്രകതലകേ പഭാകക്കജസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിക്കുകമഭാ;

(സനി) രണഭാലാം സലാംസഭാന ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില്
തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നല്കേനി  വരുന്നെ  സലാംസഭാന  ഓൺ  ടഭാകസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂവനിടന്റെ 3.5 ശതമഭാനലാം എന്നെതസ്റ്റ് 10 ശതമഭാനമഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയഭാല് നനിലവനിടല
സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുടമന്നെനിരനികക്ക  ആയതസ്റ്റ്
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  തനതസ്റ്റ്  ഫണനിടന്റെ  അപരലഭാപ്തതമൂലലാം
ഡദനലാംദനിന ടചേലവുകപഭാലുലാം പ്രതനിസനനി കനരനിടുന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനിന്നെഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നെ  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  ജനറല്
പര്പസസ്റ്റ്  ഗ്രഭാന്റെനിനസ്റ്റ്  പുറകമ  ഗലഭാപസ്റ്റ്  ഫണലാം  നല്കേനിവരുന.  31-1-2017-ടല
ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  718/17/ഫനിന.  നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  2015-16-ടല  ഗലഭാപസ്റ്റ്
ഫണഭായനി 15 ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി & സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

മഭാലനിനലസലാംസരണലാം 

206 (3155)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മഭാലനിനലങ്ങള നതീക്കലാം ടചേയ്യുന്നെതനിലുലാം  സലാംസരനിക്കുന്നെതനിലുലാം ഉണഭാകുന്നെ
ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില് മഭാലനിനലസലാംസരണത്തനിനസ്റ്റ് പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ് നഗര പ്രകദശങ്ങളനില്
എടനഭാടക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(സനി)  കേനിചണ്  ബനിനകേളുടടയുലാം  എയ്കറഭാബനിനകേളുടടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
ടമചടപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നനിലവനിലുളള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)

1.  ഡജവമഭാലനിനലലാം  ഉറവനിടത്തനില്ത്തടന്നെ  സുരക്ഷനിതമഭായനി  സലാംസരനിക്കുന്നെ
തനിനുള  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്  ബകയഭാടമഥകനഷന  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ
ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

2.  നഗര പ്രകദശങ്ങളനില് ടപഭാതുസലങ്ങളനില് എയ്കറഭാബനികേസ്റ്റ് കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്
(തുമ്പൂര്മൂഴനി കമഭാഡല്) സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ് പഭാനകേളുലാം തകദശസന്വേയലാം ഭരണ
സഭാപനങ്ങളുടട കനതൃതന്വേത്തനില് സഭാപനിചവരുന.

3.  നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ കകേന്ദ്രതീകൃത മഭാലനിനല സലാംസരണ പഭാനകേളുടട
അറകുറപണനികേള  ടചേയ്യുന്നെതനിനുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനടവന്നെസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുമുള  നടപടനികേള  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനില്
സന്വേതീകേരനിചവരുന.

4. അഡജവ മഭാലനിനലലാം ഉറവനിടത്തനില്ത്തടന്നെ തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ് കശഖരനിചസ്റ്റ് രണഭാലാം
തരലാംതനിരനിവസ്റ്റ്  നടത്തനി  പുനരുപകയഭാഗ  കയഭാഗലമഭായവടയ  അതനിനഭായുലാം
പുനനഃചേലാംക്രമണലാം ടചേകയ്യേണന്നെവടയ പുന:ചേലാംക്രമണത്തനിനഭായുലാം ഡകേമഭാറുന്നെതനിനഭായനി
നഗരസഭകേള  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുടട  കനതൃതന്വേത്തനില്  ടമറതീരനിയല്
റനിക്കവറനി  ടഫസനിലനിറനി  ടസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.

5.  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഡനി  &  ഒ  ഡലസനകസഭാടുകൂടനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ സഭാപനങ്ങളനില് മഭാലനിനലങ്ങള തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ് ഡജവമഭാലനിനലങ്ങള
കവര്തനിരനിചസ്റ്റ്  ഉറവനിടത്തനില്  ഫലപ്രദമഭായനി  സലാംസരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  2017  ടസപ്റലാംബര്  15-നസ്റ്റ്  മുമ്പഭായനി  സജതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കേര്ശനമഭായ  നനിര്കദശലാം  നല്കേനി  22-7-2017-ടല  സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
2511/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

6.  മഭാലനിനലലാം  കുറയ്ക്കുകേ  (Reduce)  പുനരുപകയഭാഗനിക്കുകേ  (Reuse)
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുള 'ഗ്രതീന കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള' നടപടനികേള.
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7. അനുകൂല മകനഭാഭഭാവലാം പഇൗരനഭാരനില് സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുള വനിവരവനിജഭാന
വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

8.  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ശുചേനിതന്വേ  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം
ഏടറടുക്കുന്നെതനിനുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങളുലാം നടപടനികേളുലാം.

(സനി) മഭാലനിനല സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുടട പ്രവര്ത്തനലാം ടമചടപടുത്തുന്നെതനിനുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കവണ  സലാംവനിധഭാനമുണഭാകക്കണതസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുടട  ഉത്തരവഭാദനിതന്വേമഭാണസ്റ്റ്.  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷടന്റെ  ഉപദഇൗതലമഭായ
ശുചേനിതന്വേ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  ഉപമനിഷന  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങളനില്  ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങള വനിവക്ഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.

ഒഴനിവുകേള നനികേത്തല്

 207 (3156)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനിടല  പല  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലുലാം  ടസക്രടറനി/അസനിസന്റെസ്റ്റ്
ടസക്രടറനി/അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ്  എന്നെനിവരുടട  തസനികേകേള  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നെതഭായനി
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില്  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേൾ
എടനലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; 

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിടല  ഏടതലഭാലാം  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ടസക്രടറനി/
അസനിസന്റെസ്റ്റ് ടസക്രടറനി/അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ് എന്നെനി തസനികേകേള ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നെതസ്റ്റ് ; 

(ഡനി)  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിടല  പ്രധഭാനടപട  തസനികേകേള  സനിരമഭായനി  ഒഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്
കേനിടക്കുന്നെതുമൂലലാം  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടസ്സെടപടുന്നെതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന
സന്വേതീകേരനിചവരുന്നെ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടസക്രടറനി,  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ടസക്രടറനി,  അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ്  തസനികേകേളനിടല
ഒഴനിവുകേള ടപ്രഭാകമഭാഷന  മുഖഭാനനിരലാം  നനികേത്തുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച
വരുന.
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(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ടസക്രടറനി  തസനികേയനിടല  ഒഴനിവുകേടളലഭാലാംതടന്നെ
ടപ്രഭാകമഭാഷന മുഖഭാനനിരലാം നനികേത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കുറുവ ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനില് അസനിസന്റെസ്റ്റ്
ടസക്രടറനിയുടട ഒഴനിവുലാം കുഴനിമണ,  കവങ്ങര ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില് അക്കഇൗണനമഭാരുടട
ഒഴനിവുലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ജതീവനക്കഭാരുടട  സതീനനികയഭാറനിറനിയുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  കകേഭാടതനി
വലവഹഭാരങ്ങള നനിലവനിലുളതനിനഭാല് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനു
കശഷലാം  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടസ്സെടപടുന്നെതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ടപ്രഭാകമഭാഷനുകേള നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.

കേല്ലുവഭാതുക്കല് ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്

208 (3157) ശതീ  .    ജനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ജയലഭാല് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല കേല്ലുവഭാതുക്കല് ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനില്
നനിലവനില്  എത  വഭാര്ഡുകേളുടണനലാം  ആടകേ  ജനസലാംഖല  എതയഭാടണനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കേല്ലുവഭാതുക്കല് ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനിടന്റെ  ആടകേ ഭൂവനിസ്തൃതനി  എതടയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനിടല  വഭാര്ഡുകേളുടട  എണലാം,  ജനസലാംഖല,
ഭൂവനിസ്തൃതനി  എന്നെനിവ  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  വനിഭജനികക്കണതഭാടണനലാം
പുതുതഭായനി  ഒരു  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനികക്കണതഭാടണനലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനിൽ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  കേല്ലുവഭാതുക്കല്  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  വനിഭജനിചസ്റ്റ്  പഭാരനിപളനി  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനടമടുത്തതസ്റ്റ്
പനിനവലനിക്കഭാനനിടയഭായതനിടന്റെ കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഇ) പഭാരനിപളനി പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ് എടനലഭാലാം
തടസ്സെങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലുളടതന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കേല്ലുവഭാതുക്കല് ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനിടല 

ആടകേ വഭാര്ഡുകേള - 23
ആടകേ ജനസലാംഖല - 42238

(ബനി) 35.57 ചേ.കേനി.മതീ.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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(ഡനി)  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  വനിഭജനലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ബഹു.  ഡഹകക്കഭാടതനിയനില്
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നെ  കകേസുകേളനില്  പുറടപടുവനിച  വനിധനിയുടട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
പുതനിയ പഞ്ചേഭായത്തുകേള രൂപതീകേരനിക്കഭാടനടുത്ത തതീരുമഭാനലാം പനിനവലനിചതസ്റ്റ്.

(ഇ) കകേരള പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് രഭാജസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് (4) പ്രകേഭാരലാം തകദശസന്വേയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുടട  വനിഭജനവുലാം  കൂടനികചര്ക്കലുലാം  നനിലവനിലുള  ഭരണസമനിതനിയുടട
കേഭാലഭാവധനി  തതീരുന്നെ  മുറയലഭാടത  പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുത്തഭാന  പഭാടുളതടലന്നെസ്റ്റ്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളതനിനഭാല്  പുതുതഭായനി  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന  നനിലവനില്
നനിര്വഭാഹമനില.

പഞ്ചേഭായത്തുകേളനില് മഭാകവലനി കസഭാറുകേള

209 (3158) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  തുടങ്ങുന്നെതനിനഭായനി  രണ
വര്ഷകേഭാലകത്തക്കസ്റ്റ് മഭാതകമ ടകേടനിടലാം  വഭാടകേയ്ടക്കടുത്തസ്റ്റ് ടകേഭാടുക്കുവഭാന സഭാധനിക്കൂ
എന്നെ ഉത്തരവസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) എന്നെഭാല് അഞ വര്ഷകത്തക്കസ്റ്റ് ടകേടനിടലാം വഭാടകേയസ്റ്റ് എടുത്തസ്റ്റ് ടകേഭാടുത്തഭാല്
മഭാതകമ  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  തുടങ്ങുകേയുള  എന്നെ  സനിവനില്  സഡപസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  നനിര്കദശമുളതനിനഭാല്  രണ  വര്ഷ  കേഭാലഭാവധനി  എന്നെതസ്റ്റ്  അഞ
വര്ഷമഭായനി ഉയര്ത്തനി ഉത്തരവസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നെ
മഭാകവലനി കസഭാറുകേളക്കസ്റ്റ്  5  വര്ഷടത്ത വഭാടകേരഹനിത ടകേടനിടലാം  തകദശസന്വേയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള തടന്നെ ഏര്പഭാടഭാകക്കണതഭാടണന്നെ നനിബനന നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

ടഭാനകസ്ലഷണല് എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് എലാം.ടടകേസ്റ്റ് കനടനിയവരുടട കസവനലാം 

210 (3159) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  വകുപനില്നനിനലാം  ടഡപഡ്യൂകടഷന  വലവസയനില്
സര്ക്കഭാര്  ടചേലവനില്  ഗവണ്മന്റെസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാകളജനില്,  വനികദശ
സര്വകേഭാലശഭാലകേളുടടയുലാം,  ടഎ.ടഎ.ടനി.-യുടടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാടട  നടത്തുന്നെ
ടഭാനകസ്ലഷണല്  എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  എലാം.ടടകേസ്റ്റ്  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
ഉകദലഭാഗസരുടട  കസവനലാം  ഏതസ്റ്റ്  കമഖലകേളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദശനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  ഇഇൗ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്

വകുപനില് പ്രകതലകേ വനിലാംഗസ്റ്റ്  ഉണഭാക്കനി അവരുടട കസവനലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുള

നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  എത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വകുപനില്നനിനലാം  പരനിശതീലനലാം

ലഭനിചടവന്നെതസ്റ്റ് കപരുലാം, തസനികേയുലാം സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ടഭാനസസ്റ്റ് കലഷണല് എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  ബനിരുദഭാനനര ബനിരുദലാം കനടനിയ

ഉകദലഭാഗസര് ഒരു കപ്രഭാജകസ്റ്റ് എങ്ങടന ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാടമന്നെ

കമഖലയനില്  പ്രഭാവതീണലലാം  കനടനിയനിട്ടുളതനിനഭാല്  ഇവരുടട  കസവനലാം  സഭാകങ്കതനികേ

കമഖലയനില് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണയനിലനില.

(സനി) 

ക്രമ നമ്പര് കപരസ്റ്റ് തസനികേ

1 രഭാജതീവസ്റ്റ് ടകേ. എസസ്റ്റ്. അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചേനിനതീയര്

2 ടഫബതീന. എചസ്റ്റ്. ”

3 കജലഭാസ. വനി. എസസ്റ്റ്. ”

4 അകനഭാജസ്റ്റ് കുമഭാര്. പനി. ആര്. ”

  വതീട്ടു നമ്പര് ക്രമടപടുത്തനി നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി 

211  (3160) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  ചേടത്തനിടന്റെ  ലലാംഘനലാം  ചൂണനിക്കഭാടനി  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്

എത വതീടുകേളക്കഭാണസ്റ്റ് നമ്പര് നല്കേഭാത്തതസ്റ്റ് എന്നെതു സലാംബനനിചസ്റ്റ് ജനില തനിരനിചള

കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  4  ടസന്റെനില് തഭാടഴ  മഭാതലാം  ഭൂമനി  ഉളവര് ഉളടപടട  നനിരവധനി  കപര്

ഇതുമൂലലാം ബുദനിമുട്ടുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(സനി)  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളനിടല  വലവസകേള  പഭാലനിക്കഭാടത
4 ടസന്റെനില് തഭാടഴ മഭാതലാം ഭൂമനി ഉളവര് വച വതീടുകേളക്കസ്റ്റ് വതീട്ടുനമ്പര് നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
എടനങ്കനിലുലാം നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറടപടുവനിചനിട്ടുടണങ്കനില് ഉത്തരവനിടന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളനിടല  വലവസകേള  പഭാലനിക്കഭാടത
4 ടസന്റെനില് തഭാടഴമഭാതലാം ഭൂമനിയുളവര് വച വതീടുകേളക്കസ്റ്റ് വതീട്ടുനമ്പര് നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ചേടങ്ങളനില് വലവസ ടചേയ്തനിടനില.   എന്നെഭാല്  16-11-2016-ടല സ.ഉ.  (എലാംഎസസ്റ്റ്.)
170/2016/ത.സന്വേ.ഭ.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളുലാം
നനിയമങ്ങളുലാം ലലാംഘനിക്കടപടുന്നെ  1500  സന്വേയര് ഫതീറസ്റ്റ്  വടരയുള വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കസ്റ്റ്
യു.എ.  നമ്പര് അനുസരനിചസ്റ്റ് തഭാല്ക്കഭാലനികേ റസനിഡനഷലല് സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  നല്കേനി
നനിയമപ്രകേഭാരമുള  സഭാക്ഷലപതങ്ങള  നല്കുന്നെതനിനുലാം  വസ്തു  നനികുതനി
ഈടഭാക്കുന്നെതനിനുമുള അധനികേഭാരലാം  തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നല്കേനി
ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  (പകേര്പസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* )   

അയല്ക്കൂടങ്ങടള ശക്തനിടപടുത്തഭാന നടപടനി 

212 (3161) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : 
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് : 
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  അയല്ക്കൂടങ്ങടള  ശക്തനിടപടുത്തഭാന  എടനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
ഡകേടക്കഭാണനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  അയല്ക്കൂടത്തനികലക്കസ്റ്റ് എത കുടുലാംബങ്ങടളക്കൂടനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) എത പുതനിയ അയല്ക്കൂടങ്ങളഭാണസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏടതലഭാലാം  വനിഭഭാഗക്കഭാടരയഭാണസ്റ്റ്  പുതുതഭായനി  അയല്ക്കൂടത്തനില്
കചേര്ത്തടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ദനിശ  2017  എന്നെ വനിപുലമഭായ കേലഭാടമ്പയനിന  2017  ജനുവരനി  1  മുതല്
മഭാര്ചസ്റ്റ് 31 വടര സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.

ദനിശ കേലഭാടമ്പയനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായുള പ്രകതലകേ അയല്ക്കൂട രൂപതീകേരണത്തനില്
വകയഭാജനലാം,  ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ ടവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്നെവര്,  ടഭാനസസ്റ്റ് ടജന്റെര്,
അനലസലാംസഭാന  ടതഭാഴനിലഭാളനികേള  എന്നെനിങ്ങടനയുള  പഭാര്ശന്വേവല്ക്കരനിക്കടപട
വനിഭഭാഗങ്ങടള ഉളടക്കഭാളനിചസ്റ്റ് പ്രകതലകേ അയല്ക്കൂടങ്ങള രൂപതീകേരനിച.  ഇപ്രകേഭാരലാം
രൂപതീകേരനിച  പ്രകതലകേ അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതനിനഭായനി
4.50 കകേഭാടനി രൂപ ഈ വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനടത്ത അയല്ക്കൂട വനനിതകേളുടട വലക്തനിതന്വേ വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്
കുടുലാംബശതീ സ്കൂള ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കുടുലാംബശതീ പ്രസഭാനലാം ഇന്നെസ്റ്റ്
കനരനിടുന്നെ ടവല്ലുവനിളനികേടളയുലാം പരനിമനിതനികേടളയുലാം മറനികേടക്കുന്നെതനിനുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പുനര്നനിര്ണയലാം നടത്തുന്നെതനിനുലാംകവണനി വനിപുലമഭായ സമൂഹഭാധനിഷനിത സന്വേയലാം പഠന
പ്രക്രനിയയസ്റ്റ്  തുടക്കലാം  കുറനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആകലഭാചേനിക്കുന.   'കുടുലാംബശതീ  സ്കൂള'  എന്നെ
കപരനില്  അറനിയടപടുന്നെ  ഈ  അനഇൗപചേഭാരനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  പരനിപഭാടനി  277175
അയല്ക്കൂടങ്ങളനിടല  4306976  അലാംഗങ്ങടളയുലാം  പടങ്കടുപനിചടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇതയധനികേലാം  ആളുകേടള  ഒടരഭാറ  സമൂഹഭാധനിഷനിത  പഠന
സലാംവനിധഭാനത്തനിടന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ് കലഭാകേത്തുതടന്നെ അപൂര്വമഭായ അനുഭവമഭായനിരനിക്കുലാം.
ഒരു വഭാര്ഡനില് ആറസ്റ്റ് കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി അദലഭാപകേടര വതീതലാം ടതരടഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ് ഇപ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തഭാടകേ  19854  എ.ഡനി.എസസ്റ്റ്.-കേളനിലഭായനി  119124  അദലഭാപകേര്  ഈ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ്  കനതൃതന്വേലാം  നല്കുലാം.  രണസ്റ്റ്  മണനിക്കൂര്  വതീതമുള  ആറസ്റ്റ്
കഭാസ്സുകേളഭാണസ്റ്റ്  ക്രമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ആടകേ  പനണസ്റ്റ്  മണനിക്കൂര്
കഭാസ്സെഭാണസ്റ്റ് ഓകരഭാ അയല്ക്കൂടത്തനിനുലാം ലഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷലാം  309602  കുടുലാംബങ്ങള
പുതുതഭായനി അയല്ക്കൂടങ്ങളനികലയസ്റ്റ് വന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശഷലാം  19110  പുതനിയ
അയല്ക്കൂടങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പഭാര്ശന്വേവല്ക്കരനിക്കടപട വനിഭഭാഗങ്ങടള കുടുലാംബശതീയുടട ഭഭാഗമഭാക്കുന്നെതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വകയഭാജനങ്ങള,  ഭനിന്നെകശഷനിയുളവര്,  ടഭാനസസ്റ്റ് ടജന്റെര്, നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങള,
തതീരകദശവഭാസനികേള,  വനിധവകേള,  അനലസലാംസഭാന  ടതഭാഴനിലഭാളനികേള  എന്നെതീ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി പ്രകതലകേ അയല്ക്കൂടങ്ങള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനില് ജതീവനക്കഭാരുടട കുറവസ്റ്റ്
213 (3162) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനിടല  കജഭാലനിഭഭാരലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര്  ചുമതലടപടുത്തനിയ  കസറസ്റ്റ്  ടപര്കഫഭാമനസസ്റ്റ്  ഓഡനിറസ്റ്റ്  ഓഫതീസറുലാം
പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ഡയറകറുലാം  ഉളടപട  കേമ്മേതീഷടന്റെ  2012-ടല  റനികപഭാര്ടനില്
ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനില്  ജതീവനക്കഭാരുടട  കുറവുളളതഭായനി  കേടണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) ആയതസ്റ്റ് തതന്വേത്തനില് അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറടപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേബഭാധലത  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുടട  കുറവസ്റ്റ്
പരനിഹരനികക്കണതനില എന്നെസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  ജതീവനക്കഭാരുടട  അഭഭാവത്തനില്  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  എതമഭാതലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന കേഴനിയുന എന്നെസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ഇ)  എങ്കനില്  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്  ജതീവനക്കഭാടര  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
അടനിയനര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  1995  മുതല്  2010  വടര തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്

ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  വഭാര്ഡസ്റ്റ്  വനിഭജനലാം  നടക്കുകേയുലാം  വഭാര്ഡുകേളുടട

എണത്തനില് വര്ദനവുണഭാകുകേയുലാം ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളുടട പ്രവര്ത്തന കമഖലകേള

വനിപുലമഭാകുകേയുലാം ടചേയടവങ്കനിലുലാം അതനിനനുസൃതമഭായനി ജതീവനക്കഭാരുടട എണത്തനില്

വര്ദനവുണഭായനിടലന്നെ വനിവരലാം പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനില് പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  ജതീവനക്കഭാരുടട  അഭഭാവലാം  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളുടട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട

കേഭാരലക്ഷമതടയ വലനിയ രതീതനിയനില് ബഭാധനിക്കുന്നെതഭായനി ശദയനില്ടപടനിടനില.

(ഇ)  നനിലവനില് നഗരസഭകേളഭായനി പരനിവര്ത്തനലാം ടചേയ്ത ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്
ഉണഭായനിരുന്നെ  തസനികേകേള  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  വകുപനില്ത്തടന്നെ  നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിടന്റെ
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ഭഭാഗമഭായനി  37  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ടസക്രടറനി,  146  സതീനനിയര്  കഭാര്ക്കസ്റ്റ്,  170 കഭാര്ക്കസ്റ്റ്,
66 ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് എന്നെതീ തസനികേകേള കജഭാലനിഭഭാരലാം കൂടനിയ സലാംസഭാനടത്ത
വനിവനിധ  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്  അധനികേമഭായനി  സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ്  സ.ഉ.(ഡകേ.)  നമ്പര്
109/2017/ത.സന്വേ.ഭ.വ., തതീയതനി 5-6-2017 പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം ഉകദലഭാഗസടര
അധനികേമഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുളതുമഭാണസ്റ്റ്.

ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനിടല ഏകേതീകൃത കസഭാഫ സ്റ്റ് ടവയര് സലാംവനിധഭാനലാം 

214 (3163) ശതീ  .    പനി  .    ഉഡബദുള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില് ഒകര  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  വലതലസമഭായ നനിരവധനി
കസഭാഫസ്റ്റ് ടവയറുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അതനിടന്റെ
കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഒരു  ഏകേതീകൃത  കസഭാഫസ്റ്റ് ടവയര്  സലാംവനിധഭാനലാം
ടകേഭാണവരഭാന സതന്വേര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  എന.ഐ.സനി.  വഴനി  ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനലയുടട  ഔകദലഭാഗനികേ
 ടഡഭാഡമനനില് നനിന്നെസ്റ്റ് തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഇ-ടമയനില് വനിലഭാസലാം
അനുവദനിക്കുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ടപടനിടനില.  ഒരു  ഏകേതീകൃത  കസഭാഫസ്റ്റ് ടവയര്  വനികേസനിപനി
ക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷന  (ഐ.ടകേ.എലാം.)  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  നഭാഷണല്  ഇനകഫഭാര്മഭാറനികസ്റ്റ്  ടസന്റെര്  (എന.ഐ.സനി.)  വഴനി
ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനഡലയുടട  ഔകദലഭാഗനികേ  ടഡഭാഡമനനില്നനിനലാം
തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇ-ടമയനില്  വനിലഭാസലാം  അനുവദനിക്കഭാന
നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചവരുന.  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്  ഒഴനിടകേയുള  ജനിലകേളനിടല
ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനിനസ്റ്റ് ഇ-ടമയനില് വനിലഭാസലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

എല്.ഡനി. ഡടപനിസസ്റ്റ് തസനികേ

215 (3164) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സെഭാക്കസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള/കകേഭാര്പകറഷനുകേള/കബഭാക്കസ്റ്റ്/ജനിലഭാപഞ്ചേഭായത്തുകേള
എന്നെതീ  സഭാപനങ്ങളനില്  എല്.ഡനി.  ഡടപനിസസ്റ്റ്  തസനികേ  നനിലവനിലുടണങ്കനിലുലാം,
ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്  പ്രസ്തുത  തസനികേ  സൃഷ്ടനിചനിടനിടലന്നെ  കേഭാരലലാം  ശദയനില്
ടപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് കേഭാരണടമടനന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില് നനിലവനില് ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്

പ്രസ്തുത കജഭാലനി നനിര്വഹനിചവരുന്നെടതന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില് എല്.ഡനി. ഡടപനിസസ്റ്റ് തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുള

നടപടനി ഏതു വടരയഭായനി; വനിശദഭാലാംശലാം നലഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  2016  ആഗസനില്  നനിലവനില്  വന്നെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനികലയ്ക്കുള

എല്.ഡനി. ഡടപനിസസ്റ്റ് റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസനില്നനിനലാം തകദശസന്വേയലാംഭരണ വകുപനികലയസ്റ്റ് എത

കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; 

(ഇ)  ടനി  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനില്ടപടവരനില്  ഏറനിയകൂറുലാം  നനിശ്ചനിത  പ്രഭായപരനിധനി

കേഴനിഞ്ഞവരഭായതനിനഭാല്  അക്കഭാരലലാം  മഭാനുഷനികേമഭായനി  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  കമല്പറഞ്ഞ

ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്  എല്.ഡനി.  ഡടപനിസസ്റ്റ്  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  അടനിയനര

നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനില് എല്.ഡനി.  ഡടപനിസസ്റ്റ് തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  തസനികേ  ആവശലമുള  പഞ്ചേഭായത്തുകേളുടട  ലനിസസ്റ്റ്
അടനിയനരമഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാന  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ഡയറകകറഭാടസ്റ്റ്  ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുന്നെ മുറയസ്റ്റ് തുടര്നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്  നനിലവനില്  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്
ഡടപനിസ്റ്റുമഭാടര നനിയമനിചനിടനില.

(സനി)  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്  എല്.ഡനി.  ഡടപനിസസ്റ്റ്  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
120/ഇപനിഎ 1/15  എന്നെ  ഫയലനില്  പരനികശഭാധനിചവരുന.   പ്രസ്തുത  തസനികേ
ആവശലമുള പഞ്ചേഭായത്തുകേളുടട ലനിസസ്റ്റ് അടനിയനരമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാന പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്
ഡയറകകറഭാടസ്റ്റ്  ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആയതസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  തുടര്നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  

(ഡനി) പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് വകുപനില് പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിടല റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസനില്നനിനലാം
ഒരഭാളക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിരുടന്നെങ്കനിലുലാം ടനിയഭാള കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിചനിടനില.
പ്രസ്തുത  എന.ടജ.ഡനി.  ഒഴനിവസ്റ്റ്  2-8-2017-ല്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ) പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് ഡയറകകറഭാടസ്റ്റ് ആവശലടപട വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നെ മുറയസ്റ്റ്
തുടര്നടപടനികേള അടനിയനരമഭായനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 
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തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഡഡ്രെെവര്മഭാടര സനിരടപടുത്തൽ 

216 (3165) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ടചേയ്യുന്നെ
ഡഡ്രെെവര്മഭാടര സനിരടപടുത്തുന്നെതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ടചേയ്യുന്നെ
ജതീവനക്കഭാടര സനിരടപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനിലവനിലുള വലവസകേള അനുവദനിക്കുന്നെനില.
ഇതുസലാംബനനിചസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുള  നനികവദനങ്ങള  കകേഭാടതനി  വനിധനികേളുടടയുലാം  മറ്റുലാം
അടനിസഭാനത്തനില് പരനികശഭാധനിചവരുന.

പഞ്ചേഭായത്തലാംഗങ്ങളക്കുള സനിറനിലാംഗസ്റ്റ് ഫതീസസ്റ്റ് 

217 (3166) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്,  ടടവസസ്റ്റ് പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്,  സഭാന്റെനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി
അദലക്ഷനഭാര്,  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ടമമ്പര്മഭാര്  എന്നെനിവര്ക്കുളള  സനിറനിലാംഗസ്റ്റ്  ഫതീസസ്റ്റ്
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിടല  ടമമ്പര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
കബഭാണസസ്റ്റ് നല്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലനില.

ജലസലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

218 (3167) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ജലത്തനിടന്റെ  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം,
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുലാം തകദശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള എടനലഭാലാം  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുനണസ്റ്റ്; 
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(ബനി)  ഓകരഭാ  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  കേതീഴനിലുളള
ജലകസഭാതസ്സുകേളുടട എണലാം തനിടടപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇവ നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനുലാം
മലനിനമഭാകുന്നെതസ്റ്റ് തടയുന്നെതനിനുലാം ഫലപ്രദമഭായ ഇടടപടലുകേള നടത്തുനകണഭാ; 

(സനി)  എലഭാ  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുകേതീഴനിലുമുളള
ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  പഭാറമടകേളനിടലയുലാം  മറ്റുലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേള
ഏടറടുത്തസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  വകുപസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയനിലുളടപടുത്തനി ജലകസഭാതസ്സുകേള വൃത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം
തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  ജലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്
തലത്തനില് വനിവനിധ വഭാര്ഡുകേളനില് മഴടവള സലാംഭരണനികേള വനിതരണലാം ടചേയ്യുകേയുലാം
150  ചേതുരശ  മതീററനില്  കൂടുതലുള  ടകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  മഴടവള
സലാംഭരണനി നനിര്ബനമഭാക്കുകേയുലാം കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഴടവള  സലാംഭരണനികേള  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കല്,  കേനിണര്
റതീചേഭാര്ജനിലാംഗസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് പ്രഭാകദശനികേ സന്നെദ സലാംഘടനകേടള
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കൃഷനിസലങ്ങളനില്  ബഭാഷതീകേരണലാം  തടയുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനിടയടുക്കുന്നെതനിനുലാം  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജല ദുരുപകയഭാഗലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം ജല പുനരുപകയഭാഗത്തനിനുലാം
ജനങ്ങടള  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ജലനനിധനി  മുഖഭാനനിരലാം  കഭാസ്സുകേള
സലാംഘടനിപനിചവരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് പ്രകദശടത്ത ജലകസഭാതസ്സുകേളുടട എണലാം തനിടടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജലകസഭാതസ്സുകേള  നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനുലാം  അവ  മലനിനമഭാകുന്നെതസ്റ്റ്  തടയുന്നെതനിനുലാം
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കു  കേതീഴനിലുള  ജലകസഭാതസ്സുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  പഭാറമടകേളനിടലയുലാം  മറ്റുലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേള  ഏടറടുത്തസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുനണസ്റ്റ്.

പഭാര്ശന്വേവല്ക്കരനിക്കടപട വനിഭഭാഗങ്ങടള കുടുലാംബശതീയുടട ഭഭാഗമഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്
സലാംബനനിചസ്റ്റ് 

219 (3168) ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) പഭാര്ശന്വേവല്ക്കരനിക്കടപട വനിഭഭാഗങ്ങടള കുടുലാംബശതീയുടട ഭഭാഗമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
എടനങ്കനിലുലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പഭാര്ശന്വേവല്ക്കരനിക്കടപടവര്ക്കഭായനി  രൂപതീകേരനിച  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേള,  ബഡ്സസ്റ്റ് റതീഹഭാബനിലനികറഷന ടസന്റെറുകേള,  ആശയ പദതനി,
അടപഭാടനി  ടസഷലല്  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  എന്നെനിവ.   കൂടഭാടത,  'അഗതനി  രഹനിതകകേരളലാം'
എന്നെ സമ്പൂര്ണ അഗതനി രഹനിത പദതനിയുലാം ഈ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.

ടതരുവസ്റ്റ് നഭായടള നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനി

220 (3169) ടപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഡസന  തങ്ങള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടതരുവസ്റ്റ്  നഭായളുടട  നനിയനണത്തനിനഭായനി  എത  തകദശസന്വേയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  പഭാന  ഫണനില്നനിനലാം  തനതസ്റ്റ്  ഫണനില് നനിനലാം  തുകേ
ടചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) അനനിമല് ബര്ത്തസ്റ്റ് കേണ്കടഭാള (എ.ബനി.സനി.) കപ്രഭാഗ്രഭാലാം നടത്തനിപ്പുമഭായനി
ബനടപടസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപ്പുമഭായനി
കയഭാജനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നെനിടലന്നെ പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 32 നഗരസഭകേളുലാം 674 ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളുലാം തുകേ ടചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില.

2 അടനി വതീതനി നടപ്പുവഴനിയുള സലത്തസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

221 (3170) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  2  അടനി വതീതനി മഭാതലാം നടപ്പുവഴനിയുളള സലത്തസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ്
പണനിയുന്നെതനിനസ്റ്റ് എടനങ്കനിലുലാം പുതനിയ മഭാനദണ്ഡലാം ഉകണഭാ; 

(ബനി) ഇങ്ങടന 2 അടനി വതീതനി നടപ്പു വഴനിയുളള സലത്തസ്റ്റ് ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ
ചേടപ്രകേഭാരലാം  എത  സന്വേയര്  ഫതീറസ്റ്റ്  ഉളള  ടകേടനിടലാം  വടര  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാകുലാം  ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ബഹുനനില ടകേടനിടലാം പണനിയുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ; 
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(സനി)  ഇങ്ങടന  2  അടനി  വതീതനി  മഭാതലാം  നടപസ്റ്റ്  വഴനിയുളള  സലത്തസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്
പണനിയുവഭാന  പഞ്ചേഭായത്തനിലുലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം,  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം
വലതലസ നനിയമമഭാകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 1999-ടല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടത്തനിടല
ചേടലാം  33  പ്രകേഭാരലാം  300  sq.m.  വടര  തറവനിസതീര്ണമുള  ഏകേവഭാസഗൃഹത്തനിടന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  വഴനിയുടട വതീതനി തടസ്സെമല. 300 sq.m.  വടരയുള ബഹുവഭാസ
ഗൃഹത്തനിനസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്  1.2  m.  വതീതനിയുണഭായനിരനിക്കണലാം.  2011-ടല  കകേരള
പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിടല ചേടലാം  37  പ്രകേഭാരലാം  300 sq.m.  വടര
തറ  വനിസതീര്ണമുള  രണ  നനിലയുള  ഏകേവഭാസ  ഗൃഹത്തനിനസ്റ്റ്  വഴനിയുടട  വതീതനി
തടസ്സെമല.   എന്നെഭാല്  300  sq.m.  വടരയുള  ഒറ  നനില  ബഹുവഭാസഗൃഹത്തനിനസ്റ്റ്
കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്  1.2  m.  വഴനി  വതീതനി  ആവശലമഭാണസ്റ്റ്.  300  sq.m.  വടരയുള രണനനില
ബഹുവഭാസഗൃഹത്തനിനസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്  2.0  m.  വഴനി  വതീതനിയുണഭായനിരനിക്കണടമനലാം
വലവസ ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  അടത.  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്  2011-ടല  കകേരള  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ടകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം
1999-ടല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളുമഭാണസ്റ്റ് ബഭാധകേലാം.

പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ. II-ല് ഉളടപടുത്തനി കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

222 (3171) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ.II-ല്  ഉളടപടുത്തനി  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത
കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന്നെതസ്റ്റ് ; 

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കേനിയതനില് എത ടപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭാണസ്റ്റ്
ഇതുവടരയഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്; 

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എത
കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്  എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത ടപ്രഭാജക്ടുകേളക്കസ്റ്റ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം എകപഭാൾ ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴനിയുടമന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ.  III  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനകത്തക്കസ്റ്റ്  2017-18
വര്ഷകത്തക്കുള ടഭാര്ജറസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്  അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ.II  പ്രകേഭാരലാം  570  കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയതസ്റ്റ്.

(ബനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ.  II  പ്രകേഭാരലാം  319.948  കേനികലഭാമതീറര്
ഡദര്ഘലവുലാം  274.20  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങ്കല് തുകേയുലാം  വരുന്നെ  84  കറഭാഡുകേളക്കസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിടന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ.II-ടന്റെ അലാംഗതീകൃത ടഭാര് ജറനില് 250 കേനികലഭാമതീററഭാണസ്റ്റ്
ബഭാക്കനിയുണഭായനിരുന്നെടതങ്കനിലുലാം  സലാംസഭാനലാം  277.288  കേനികലഭാമതീറര്  ഡദര്ഘലലാം
വരുന്നെ  70  കറഭാഡുകേളുടടയുലാം  4  പഭാലത്തനിടന്റെയുലാം കപ്രഭാജകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017 ആഗസസ്റ്റ് മഭാസലാം 13, 14 തതീയതനികേളനില്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  പ്രകതലകേ  സലാംഘലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകദശങ്ങളനില്
പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉടനതടന്നെ  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  അനുമതനി
ലഭലമഭാകുടമന്നെസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ഡനി) അറനിയനിപസ്റ്റ് ലഭനിചനിടനില.

പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ. ടപ്രഭാകപഭാസല്

223 (3172) ടപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഡസന  തങ്ങള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്
തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2016-2017  വര്ഷത്തനില്  പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ.  (PMGSY)പദതനി
പ്രകേഭാരലാം എത കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡനിടന്റെ ടപ്രഭാകപഭാസല് കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ്  അയടചന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കകേഭാടക്കല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  എത  കറഭാഡുകേള
ടപ്രകപഭാസലനില്  ഉളടപടുത്തനിയനിരുനടവനലാം  അതനില്  എത  കറഭാഡുകേള
അനുവദനിചടവനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  2017-2018  വര്ഷകത്തക്കുള  ടപ്രകപഭാസല്  അയചനിട്ടുകണഭാ;  അയച
കറഭാഡുകേളുടട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  വര്ഷത്തനില്  പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ.-II  പ്രകേഭാരലാം  319.948
കേനികലഭാമതീറര്  ഡദര്ഘലവുലാം  274.20  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങ്കല്  തുകേയുലാം  വരുന്നെ
84  കറഭാഡുകേളുടട  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിചസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കനടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല കറഭാഡുകേള ഉളടപടനിരുന്നെനില.

(സനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ.-II  പ്രകേഭാരലാം  2017-18  വര്ഷകത്തയസ്റ്റ്  277.288
കേനികലഭാമതീറര് ഡദര്ഘലലാം വരുന്നെ 70 കറഭാഡുകേളുടട കപ്രഭാജകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കറഭാഡുകേളുടട വനിശദവനിവരലാം അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഔഷധ സസലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം 
224  (T*3173)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  അമുലലങ്ങളഭായ  ഔഷധ  സസലങ്ങള  നശനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്
പദതനി കേഭാരണമഭാകുനകണഭാ; 

(ബനി)  അടനിക്കഭാടുകേള  ടവടനിക്കളയുന്നെകതഭാടട  നഭാടനിടന്റെ  സസലസമ്പത്തസ്റ്റ്
നഷ്ടടപടഭാന സഭാധലതയുളതഭായനി കേരുതുനകണഭാ; 

(സനി)  എങ്കനില്  പദതനി  അനുസരനിചള  എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പരനിസനിതനി
പുനരുജതീവനത്തനിനസ്റ്റ് ഉതകുന്നെതഭായനിരനിക്കണടമന്നെ നനിര്കദശലാം തകദശസന്വേയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് നല്കേനികയഭാ ; 

(ഡനി)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കജഭാലനി  ടചേയ്യുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  ഔഷധസസലങ്ങടള
തനിരനിചറനിയുന്നെതനിനുള  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  അവടയ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) അടനിക്കഭാടസ്റ്റ് ടവടനിക്കളയുന്നെ പ്രവൃത്തനികേള ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം
ഏടറടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  മനിഷടന്റെ  പ്രകതലകേ  സര്ക്കുലറനിലൂടട
വനിലക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയുടട 2017-18

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഏടറടുകക്കണ പ്രവൃത്തനികേളുടട 60 ശതമഭാനടമങ്കനിലുലാം പ്രകൃതനി

വനിഭവ  പരനിപഭാലനത്തനിലൂടട  കൃഷനിയുടട  അഭനിവൃദനിക്കസ്റ്റ്  ഉതകുന്നെ  പ്രവൃത്തനികേള

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
* മഭാറനിവച കചേഭാദലടത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ആയനിരനിക്കണടമന്നെസ്റ്റ്  2017-ടല ആനന്വേല് മഭാസര് സര്ക്കുലറനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഏടറടുത്തനിട്ടുള  91.26  ശതമഭാനലാം  പ്രവൃത്തനികേളുലാം

നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഏടറടുത്തനിട്ടുള  87.2  ശതമഭാനലാം  പ്രവൃത്തനികേളുലാം

ഇത്തരത്തനിലുളള പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഡലഫസ്റ്റ് മനിഷന 

225  (3174)   ശതീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസസ്റ്റ്  കയഭാജന  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്

നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേൾ  എടനലഭാമഭാടണനലാം  എത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കൾക്കസ്റ്റ്

ഇതനിടന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചടവനമുള വനിവരങ്ങൾ ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ചേനിറ്റൂര്  തഭാലൂക്കനില്  വനിതരണലാം  ടചേകയ്യേണതഭായുള  ദന്വേനിഭഭാഷഭാ  (തമനിഴസ്റ്റ്,

മലയഭാളലാം)  കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുടട അചടനിയുലാം വനിതരണവുലാം ഡവകുന്നെതുടകേഭാണസ്റ്റ് ടനി

തഭാലൂക്കനിടല  മുനഗണന  പടനികേ  പ്രകേഭാരമുള  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  വനിതരണലാം

ടചേയ്തനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഡലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷ  നല്കേഭാന

ഗുണകഭഭാക്തക്കള ബുദനിമുട്ടുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  എങ്കനില് ഡലഫസ്റ്റ്  മനിഷന പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷ സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെ

തതീയതനി നതീടനി നലഭാന അടനിയനര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസസ്റ്റ്  കയഭാജന  (നഗരലാം)  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്

എലഭാ  നഗരസഭകേളനിലുമുള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുടട  ജനില  തനിരനിചള  വനിവരലാം

അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന പദതനി (ഗ്രഭാമതീണ്) എന്നെ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ

പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  18-8-2017  വടര  13206  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ഭവനങ്ങള

അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനില തനിരനിചള കേണക്കസ്റ്റ് ചുവടട കചേര്ക്കുന :

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ക്രമ നമ്പര് ജനില ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുടട
എണലാം

1 ആലപ്പുഴ 685

2 എറണഭാകുളലാം 528

3 ഇടുക്കനി 515

4 കേണ്ണൂര് 583

5 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 499

6 ടകേഭാലലാം 1109

7 കകേഭാടയലാം 515

8 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 990

9 മലപ്പുറലാം 1712

10 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 1496

11 പത്തനലാംതനിട 498

12 തനിരുവനനപുരലാം 2221

13 തൃശ്ശൂര് 1077

14 വയനഭാടസ്റ്റ് 778

ആടകേ 13206

(ബനി) ശദയനില്ടപടനിടനില.

(സനി)  ഡലഫസ്റ്റ് മനിഷന പദതനിയനിടല ഗുണകഭഭാക്തൃ  പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചതനിടല

ആകക്ഷപങ്ങള/അപതീലുകേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള സമയക്രമലാം നതീടനിനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി 

226 (3175) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയനില് എടനലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്

ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  2016-17
വര്ഷത്തനില്  എത  ടതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങള  നലനി  എന്നെസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തുകേള  തനിരനിചസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ആയതു  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പ്രതനിഫല  കുടനിശനികേ  നനിലവനില്  ഉകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഷ്കരനിച ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് നനിയമപ്രകേഭാരലാം പ്രകൃതനി വനിഭവ പരനിപഭാലനവുമഭായനി
ബനടപട  ടപഭാതുപ്രവൃത്തനികേള,  സമൂഹത്തനില്  അവശത  അനുഭവനിക്കുന്നെ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള  വലക്തനിഗത  ആസനികേള  (ഖണ്ഡനികേ  5-ല്  പരഭാമര്ശനിക്കുന്നെ
കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മഭാതലാം),  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ഉപജതീവന  മനിഷടന്റെ  നനിബനനകേള
അനുസരനിക്കുന്നെ  സന്വേയലാംസഹഭായ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ടപഭാതു  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള,  ഗ്രഭാമതീണ അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള എന്നെതീ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്
മുനതൂക്കലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  സൃഷ്ടനിച  ടതഭാഴനില്
ദനിനങ്ങളുടട എണലാം ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തടനിസഭാനത്തനില് ചുവടട കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ് :

ക്രമ
നമ്പര് ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് ടതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള

1 കേവളങ്ങഭാടസ്റ്റ് 41953

2 കേതീരലാംപഭാറ 22606

3 കകേഭാടപടനി 45656

4 കുടലാംപുഴ 87047

5 ടനലനിക്കുഴനി 56556

6 പലഭാരനിമലാംഗലലാം 19587

7 പനിണനിമന 33207

8 വഭാരടപടനി 26389

(സനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് അവനിദഗ ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ടതഭാഴനില്
ടചേയ്ത ഇനത്തനില് പ്രതനിഫല കുടനിശനികേ നനിലവനിലനില.  നഭാഷണല് ഇ-എഫസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.
(NeFMS)  എന്നെ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂടട കൂലനിയനിനത്തനില് നഭാളനിതുവടരയുള മുഴുവന
തുകേയുലാം വനിതരണലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ലക്ഷലാംവതീടുകേളുടട നവതീകേരണലാം

227 (T* 3176) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ലക്ഷലാംവതീടുകേളുടട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  നനിലവനിലുള  പദതനികേള
ഏടതഭാടക്കയഭാടണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കേഭാലപഴക്കലാംടചേന്നെ  ഇരടവതീടുകേള  നവതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഒറവതീടഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലക്ഷലാംവതീടുകേളുടട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  മഭാതലാം  നനിലവനില്
പദതനികേടളഭാനമനില.

(ബനി) നനിലവനില് എലഭാ ഭവന പദതനികേളുലാം ഡലഫസ്റ്റ് പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനി
ടചേയ്യുന്നെതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.

ടതരുവസ്റ്റ് നഭായളുടട സലാംരക്ഷണലാം

228 (3177) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടതരുവസ്റ്റ് നഭായളുടട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് എനസ്റ്റ്
നനിര്കദശമഭാണസ്റ്റ് സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി മുനപഭാടകേ സമര്പനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്; 

(ബനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  എനഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  ആവശലടപടനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  ഈ  നനിര്കദശത്തനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സര്ക്കഭാര് എനസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ടതരുവസ്റ്റ്  നഭായളുടട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ജനിലഭാ  പ ഞ്ചേഭായത്തുകേളുടട
കനതൃതന്വേത്തനില്  'കഡഭാഗസ്റ്റ്  സൂ'  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഈ വനിഷയലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് നനിലവനിലുള SLP(C) 691/2009
കകേസസ്റ്റ് 10-7-2009-നസ്റ്റ് വഭാദത്തനിനസ്റ്റ് വന്നെകപഭാള സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയ സതലവഭാങ്മൂലത്തനില്
ഇക്കഭാരലലാം വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഈ വനിഷയത്തനില് ഒരു സതലവഭാങ്മൂലലാം സമര്പനിക്കഭാന 3-3-2017-ടല
ഉത്തരവനില് സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനിര്കദശനിചനിരുന.  ആയതനുസരനിചള സതലവഭാങ്മൂലലാം
സര്ക്കഭാര് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* മഭാറനിവച കചേഭാദലടത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ദഭാരനിദല ലഘൂകേരണ യൂണനിറനിടല ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ശമ്പളലാം

229 (3178) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഗ്രഭാമവനികേസന  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന്നെ  ദഭാരനിദല
ലഘൂകേരണ യൂണനിറനിടല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  യഥഭാസമയലാം  ശമ്പളവുലാം  മറസ്റ്റ്  അലവനസുകേളുലാം
ലഭനിക്കഭാത്തകേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ ; 

(ബനി)  എങ്കനില്  ആനുകൂലലങ്ങള  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷടത്ത കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി 311.76 ലക്ഷലാം
രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ് ആനുപഭാതനികേ സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായ  207.84
ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

മഹഭാതഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി

230  (3179)   ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു
കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നെ പരമഭാവധനി ടതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇകപഭാള അനുവദനിക്കുന്നെ പരമഭാവധനി ടതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള എതയഭാണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

2016  ഒകകഭാബര്  മഭാസത്തനില്  കകേരളത്തനിടല  14  ജനിലകേടളയുലാം  വരളച
ബഭാധനിതമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചതനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയനില്
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കജഭാലനി  ടചേയ്യുന്നെ  ഓകരഭാ  കുടുലാംബത്തനിനുലാം  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
അനുവദനിചനിട്ടുള നൂറസ്റ്റ്  ടതഭാഴനില് ദനിനങ്ങളക്കു പുറടമ അനപതസ്റ്റ് അധനികേ ടതഭാഴനില്
ദനിനങ്ങളകൂടനി  അനുവദനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗ്രഭാമവനികേസന  മനഭാലയലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതനിനഭാല്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഓകരഭാ  കുടുലാംബത്തനിനുലാം  അവര്
ആവശലടപടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി  പരമഭാവധനി  150  ടതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങള
അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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വനികലജസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്റനഷന ഓഫതീസര് കഗ്രഡസ്റ്റ്-II ജതീവനക്കഭാരുടട
കജഭാലനിഭഭാരലാം 

231 (3180) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സെഭാക്കസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപ്പുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കുള
കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായലാം ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപനില് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുടട നടത്തനിപ്പുമഭായനി
ബനടപടസ്റ്റ്  വനികലജസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്റനഷന ഓഫതീസര് കഗ്രഡസ്റ്റ്-II  ജതീവനക്കഭാരുടട  കജഭാലനി
ഭഭാരലാം വര്ദനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  എങ്കനില്  കൂടുതല്  വനികലജസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്റനഷന  ഓഫതീസര്  കഗ്രഡസ്റ്റ്-II
തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  നനിലവനിലുളള
ഒഴനിവുകേള  യഥഭാസമയലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചേയ്യേഭാത്തതസ്റ്റ്  ശദയനില്
ടപടനിട്ടുകണഭാ; പ്രസ്തുത തസനികേയനില് നനിലവനില് എത ഒഴനിവുകേളഭാണുളളതസ്റ്റ്; ഒഴനിവുകേള
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് കേര്ശന നനിര്കദശലാം നല്കുകമഭാ; 

(ഇ) പഞ്ചേഭായത്തുകേള മുനനിസനിപഭാലനിറനികയഭാടുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള കകേഭാര്പകറഷകനഭാടുലാം
കൂടനികചര്ത്ത  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ജനസലാംഖല  കൂടുതല്  ഉളള  പഞ്ചേഭായത്തുകേള,
കബഭാക്കുകേള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  വനികലജസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്റനഷന
ഓഫതീസര്മഭാരുടട പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(എഫസ്റ്റ്)  മറസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില്നനിനലാം തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് ടഡപഡ്യൂകടഷന/
വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  അകറഞ്ചേസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്  വലവസയനില്  വനികലജസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്റനഷന  ഓഫതീസര്
തസനികേയനില്  കജഭാലനി  ടചേയ്യുന്നെ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കു  പകേരലാം  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനില്
നനിലവനിലുളള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ലനിസനില്നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തഭാന തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാടയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇല.

(സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി) ഇല.  ഒഴനിവുകേളനില.

(ഇ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(എഫസ്റ്റ്) നനിലവനില് വലവസയനില.
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പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ. (PMGSY) കറഭാഡുകേള

232 (3181) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  തനിരുവമ്പഭാടനി
മണ്ഡലത്തനില്  പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ.  പ്രകേഭാരലാം  അനുമതനി  ലഭനിച  കറഭാഡുകേളുടട
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനില് പുതുതഭായനി നനിര്കദശനിക്കടപട പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്. ഡവ.
കറഭാഡുകേളുടട പടനികേ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളുടട നനിലവനിലുള അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  കറഭാഡനിനുലാം  അനുമതനി
ലഭലമഭായനിടനില.

(ബനി)  ടകേഭാടുവളനി  കബഭാക്കനില്  കകേഭാടകഞ്ചേരനി  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനില്
പനി.എലാം.ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡവ.-II  ബഭാചസ്റ്റ് രണനില് ഉളടപട ടകേ.ആര്. 08-65,  പളനിപടനി-
കതഭാട്ടുമൂഴനി കറഭാഡനിടന്റെ വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കനി കസറസ്റ്റ് ടടകനിക്കല്
ഏജനസനിയുടട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടട  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിച 70 കറഭാഡുകേളുടട വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുടട പരനികശഭാധന അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  2017 ആഗസസ്റ്റ് മഭാസലാം 13,
14  തതീയതനികേളനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ  പ്രകതലകേ  സലാംഘലാം  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഉടനതടന്നെ പ്രസ്തുത പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുടമന്നെസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ജനിലഭാ ആസൂതണ സമനിതനിയുടട അലാംഗതീകേഭാരലാം

233 (3182) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സെനി : 
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദസ്റ്റ് : 
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പതനിമൂന്നെഭാലാം  പഞ്ചേവതരപദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  തകദശസന്വേയലാം
ഭരണസഭാപനങ്ങളുടടയുലാം  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  ആസൂതണ  സമനിതനിയുടട
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി ആവശലമഭായ പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ആയതസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
എടനലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; 

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിടല  ആദല  നഭാലുമഭാസടത്ത  പദതനി  ടചേലവസ്റ്റ്
എതയഭാടണനലാം  ഇതസ്റ്റ്  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുടട  എത  ശതമഭാനമഭാടണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  2017-18  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  നൂറസ്റ്റ്  ശതമഭാനലാം  തുകേയുലാം
ഫലപ്രദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേ  എന്നെ ലക്ഷലലാം  ഡകേവരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പദതനി  ആസൂതണ  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിടല  ടവളനഭാടസ്റ്റ്  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനിടന്റെ  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
ജനിലഭാ  ആസൂതണ  സമനിതനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിടനില.   മടറലഭാ  തകദശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുടടയുലാം പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ജനിലഭാ ആസൂതണ സമനിതനിയുടട അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) കപ്രഭാജകസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ നനിര്വഹണ ഉകദലഭാഗസരുടട കമലുകദലഭാഗസകരഭാ
അടലങ്കനില്  ആ  കമലുകദലഭാഗസരുടട  ജനിലഭാതല/സലാംസഭാനതല  ഉകദലഭാഗസര്
ചുമതലടപടുത്തുന്നെ  ഉകദലഭാഗസകരഭാ  ആണസ്റ്റ്  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.   സമയബനനിതമഭായനി  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി
നല്കുനടവന്നെസ്റ്റ്  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം
കമഭാണനിടറനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എഞ്ചേനിനതീയര്മഭാര്
ഇലഭാത്തയനിടങ്ങളനില് പകേരലാം ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) 668.90 കകേഭാടനി; 10.85%.

(ഡനി) 2017-18 വഭാര്ഷനികേ പദതനി തുകേ നൂറസ്റ്റ് ശതമഭാനലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  അലാംഗതീകേഭാര  നടപടനികേള  ലഘൂകേരനിക്കുകേയുലാം
നനിര്വഹണത്തനിനസ്റ്റ്  കൂടുതല്  സമയലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ടചേയ.   സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിടന്റെ ആദലപഭാദത്തനില് തടന്നെ നനിര്വഹണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം ഓകരഭാ
ഡതമഭാസവുലാം  25  ശതമഭാനലാം  തുകേ  ടചേലവഴനിക്കണടമന്നെ  നനിബനനകയഭാടടഭാപലാം
സനില്  ഓവര്  കപ്രഭാജക്ടുകേള  അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള
നനിര്കദശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതനിനുള  പദതനി  നനിര്വഹണ  കേലണര്
തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയുലാം ഇതനികനല് പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങള പഭാലനിക്കഭാടത നനിര്മ്മേനിച ടകേടനിടങ്ങള 

234 (3183) ശതീ  .   ടകേ  .   മുരളതീധരന : 
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന : 
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : 
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങള പഭാലനിക്കഭാടത നനിര്മ്മേനിച ടകേടനിടങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പനിഴചുമത്തനി ക്രമവല്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ആയതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സമനിതനിടയ
നനികയഭാഗനിചനിരുകന്നെഭാ; പ്രസ്തുത സമനിതനി നല്കേനിയ ശനിപഭാര്ശകേള എടനഭാടക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(സനി) ക്രമവനിരുദമഭായനി ടകേടനിയ വനകേനിട നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള ക്രമവല്ക്കരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
ഭഭാവനിയനിലുണഭാകുന്നെ കറഭാഡസ്റ്റ്  വനികേസനലാം ഉളടപടടയുള വനിഷയങ്ങടള കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുകേയനിടലന്നെസ്റ്റ് എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് ഉറപസ്റ്റ് വരുത്തുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാടത  നനിര്മ്മേനിച  ടകേടനിടങ്ങള
നനിബനനകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  സുരക്ഷഭാ കേഭാരലങ്ങളനില് വനിട്ടുവതീഴ്ചയനിലഭാടത  പനിഴ
ചുമത്തനി ക്രമവല്ക്കരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 24-3-2017-ടല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  859/17/ത.സന്വേ.ഭ.വ.  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം  സമനിതനിടയ  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സമനിതനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  നല്കേനിയ  കേരടസ്റ്റ്
ചേടങ്ങള പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം  ഉളടപടട  ക്രമവല്ക്കരണവുമഭായനി  ബനടപട  വനിവനിധ
വനിഷയങ്ങള പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

കകേന്ദ്ര മദസ നവതീകേരണ ഫണസ്റ്റ് 

235 (3184) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ടനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേന്ദ്ര മദസ നവതീകേരണ ഫണസ്റ്റ് സലാംസഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ് എങ്ങടനയഭാണസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  മദസ  നവതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രത്തനില്
നനിന്നെസ്റ്റ്  എത  ഫണസ്റ്റ്  ലഭനിചനിരുനടവനലാം  അതസ്റ്റ്  എങ്ങടന,  എവനിടടടയഭാടക്ക
ടചേലവഴനിചടവനലാം വര്ഷവുലാം ജനിലയുലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  മദസ
നവതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നെസ്റ്റ് എത ഫണസ്റ്റ് ലഭനിചടവനലാം അതസ്റ്റ് എങ്ങടന,
എവനിടടടയഭാടക്ക ടചേലവഴനിചടവനലാം ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  കകേരളത്തനിനുള  മദസ  നവതീകേരണ  ഫണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രലാം  പൂര്ണമഭായനി
നനിർത്തലഭാക്കനിടയന്നെ  വഭാര്ത്ത  ശരനിയഭാകണഭാ;  എങ്കനില്  അതനിനുള
കേഭാരണടമനഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  അനുസരനിചസ്റ്റ്  അര്ഹതടപട
മദസകേളനില്നനിനലാം  അകപക്ഷകേള  ക്ഷണനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിക്കുനകണഭാടയന്നെസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം ലനിസസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കനി സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടട അകപക്ഷകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുന.  പനിന്നെതീടസ്റ്റ്
ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നെ മുറയസ്റ്റ് അര്ഹതടപട മദസകേളക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയ്യുന.

(ബനി) 2010-2011  വര്ഷത്തനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്  22.38  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
2013-14  വര്ഷത്തനില്  70.97  കകേഭാടനി രൂപയുലാം അനുവദനിച.  ടചേലവഭായതസ്റ്റ്  58.38
കകേഭാടനി രൂപ.  വനിശദമഭായ കേണക്കുകേള ഇകതഭാടടഭാപലാം ഉളടക്കഭാളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

(സനി  &  ഡനി) 2013-14-നുകശഷലാം മദസ നവതീകേരണ ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചനിടനില.
സനി.  &  എ.ജനി.  നടത്തനിയ  ഓഡനിറസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിടല  മദസകേള
പഭാര്ടസ്റ്റ്ഡടലാം ആയഭാണസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് കേടണത്തനിയതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്.

അനപതസ്റ്റ് ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാം നഡ്യൂനപക്ഷ സമുദഭായ വനിദലഭാര്തനികേളുളള
വനിദലഭാലയങ്ങള 

236 (3185) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

അനപതസ്റ്റ് ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാം നഡ്യൂനപക്ഷ സമുദഭായ വനിദലഭാര്തനികേള പഠനലാം
നടത്തുന്നെ  വനിദലഭാലയങ്ങളുടട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നഡ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വകുപസ്റ്റ് മുകഖന നനിലവനില് പദതനികേളുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഉത്തരലാം

ഇരുപത്തനിയഞ്ചേസ്റ്റ് ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാം നഡ്യൂനപക്ഷ സമുദഭായ വനിദലഭാര്തനികേള

പഠനലാം നടത്തുന്നെ വനിദലഭാലയങ്ങളുടട അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്

കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാടടയുള  പദതനിയഭായ  ബഹുമുഖ  വനികേസന  പദതനി

(എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.) നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപസ്റ്റ് മുകഖന വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിടല കേല്പറ,

മഭാനനവഭാടനി,  പനമരലാം,  സുല്ത്തഭാനബകത്തരനി എന്നെതീ കബഭാക്കുകേളനിടല സ്കൂളുകേളനിലുലാം

മലപ്പുറലാം ജനിലയനിടല ടപഭാന്നെഭാനനി ടഇൗണനിടല സ്കൂളുകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.

നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപനിടന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

237 (3186) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നഡ്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമവകുപസ്റ്റ്  വനിധവകേളക്കഭായനി  നല്കുന്നെ  ഭവന

ധനസഹഭായത്തനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വരുത്തനിയ  മഭാറങ്ങള

എടനലഭാടമന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഭവന  ധനസഹഭായത്തനിനുള  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിടന  ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നെതനിനുള

ഇന്റെര്വഡ്യൂ  മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ആടകേ  മഭാര്ക്കനിടന്റെ  20%  ആയനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ

എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചേസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് നഡ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമവകുപനിനസ്റ്റ്

അനുവദനിച തുകേ, ടചേലവഴനിച തുകേ എന്നെനിവ എതടയന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി) നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നഡ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമവകുപസ്റ്റ് നടപഭാക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷലാം ഇമ്പനിചനി ബഭാവ

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനില് നനിലവനിലുള മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ് പുറടമ ടസലക്ഷന

കേമ്മേനിറനി  ടചേയര്മഭാന  നടത്തുന്നെ  അഭനിമുഖലാം/പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്  20  മഭാര്ക്കുകൂടനി

ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി) കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചേസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് വകുപനിനസ്റ്റ് അനുവദനിച തുകേ,

ടചേലവഴനിച തുകേ എന്നെനിവ ചുവടട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയ

തുകേ

അനുവദനിച തുകേ
(ലക്ഷത്തനില്)

ടചേലവഴനിച തുകേ
(ലക്ഷത്തനില്)

2012-13 8449.97 8449.97 211.37

2013-14 10300 4817.51 4814.95

2014-15 13000 2563.95 2547.93

2015-16 9200 9200 8829.13

2016-17 10733.74 10733.74 9459.14

(ഡനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദശനിക്കുന്നെ
പദതനികേള തഭാടഴ പറയുന്നെവയഭാണസ്റ്റ് :

1. സനി.എ./ഐ.സനി.ഡബബ.എ./സനി.എസസ്റ്റ്.  എന്നെതീ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന്നെ
വര്ക്കുള കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്.

2. സനിവനില്  സര്വതീസസ്റ്റ്  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനത്തനില്  ഏര്ടപടനിരനിക്കുന്നെ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കകേഭാഴസ്റ്റ് ഫതീസസ്റ്റ്,  കഹഭാസല് ഫതീസസ്റ്റ് എന്നെനിവ റതീ-ഇലാംകബഴസ്റ്റ് ടചേയ
നല്കുന്നെ പദതനി.

3. വനിധവ/വനിവഭാഹബനലാം  കവര്ടപടുത്തനിയ/ഉകപക്ഷനിക്കടപട  സതീകേളക്കുള
ഇമ്പനിചനിബഭാവ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി/ഭവന പുനരുദഭാരണ പദതനി.

4. ഡഹസ്കൂള,  ഹയര് ടസക്കന്റെറനി കഭാസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്നെ വനിദലഭാര്തനികേള
ക്കഭായുള രണസ്റ്റ് ദനിവസടത്ത സഇൗജനല കേരനിയര് ഡഗഡനസസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം. 

5. സന്വേകേഭാരല  ഐ.ടനി.ഐ./ഐ.ടനി.സനി.  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന്നെ നഡ്യൂനപക്ഷ
ബനി.പനി.എല്. വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഫതീ റതീ-ഇലാംകബഴസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ് സതീലാം.

6. എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി./പസ് ടു/വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ./ബനിരുദ/ബനിരുദഭാനനര
ബനിരുദ  തലങ്ങളനില്  ഉന്നെത  വനിജയലാം  കനടനിയ  നഡ്യൂനപക്ഷ  മത  വനിഭഭാഗങ്ങളനിടല
വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് നല്കുന്നെ ടപ്രഭാഫ. കജഭാസഫസ്റ്റ് മുണകശരനി കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്.

7. നഡ്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രതീകൃത പ്രകദശങ്ങളനില് കുടനിടവള വനിതരണ പദതനി.

8. ഉറുദു  ഒന്നെഭാലാം  ഭഭാഷയഭായനി  പഠനിചസ്റ്റ്  എലഭാ  വനിഷയങ്ങളക്കുലാം  A+  കനടുന്നെ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കേലഭാഷസ്റ്റ് അവഭാര്ഡസ്റ്റ്.
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9. സനി.എചസ്റ്റ്. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് കകേഭായ കഗളസസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്/കഹഭാസല് ഡസപന്റെസ്റ്റ്.

10.മദസഭാദലഭാപകേ കക്ഷമനനിധനി ടപനഷന പദതനി.

11.  മദസഭാദലഭാപകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായ  മദസഭാദലഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്
സന്വേനലാം  വനിവഭാഹത്തനിനുലാം  ടപണ്മക്കളുടട  വനിവഭാഹത്തനിനുലാം  വനിവഭാഹ ധനസഹഭായ
പദതനി.

12.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി./പസസ്റ്റ് ടു പരതീക്ഷയനില് എലഭാ വനിഷയങ്ങളക്കുലാം A+
കനടുന്നെ മദസഭാദലഭാപകേരുടട മക്കളക്കസ്റ്റ് കേലഭാഷസ്റ്റ് അവഭാര്ഡസ്റ്റ് നല്കുന്നെ പദതനി.

13. വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിടല നഭാലസ്റ്റ് കബഭാക്കുകേള, മലപ്പുറലാം ജനിലയനിടല ടപഭാന്നെഭാനനി
ടഇൗണ്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സഹഭായകത്തഭാടട  നടപനിലഭാക്കുന്നെ
ബഹുമുഖ വനികേസന പദതനി (MSDP).

നഡ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട വനിധവകേളക്കസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ്

238 (3187) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത  നഡ്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട  വനിധവകേളക്കസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  2.50  ലക്ഷലാം  രൂപ  നല്കുന്നെ  പദതനി  സര്ക്കഭാര്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  സലാംസഭാനടത്തഭാടഭാടകേ  എത  അകപക്ഷകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരത്തനില്
ലഭനിചനിട്ടുളടതന്നെ ജനിലതനിരനിചള കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇവരനില് അര്ഹരഭായവര്
എതടയന്നെസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; അതനിടന്റെ കേണക്കസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിച  നല്കേഭാന  ഏടതങ്കനിലുലാം  ഏജനസനിടയ
ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇടലങ്കനില്  സര്ക്കഭാര്  ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ
ഹഇൗസനിങസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  ഇതനിടന്റെ  ചുമതല  നല്കേഭാന  തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാടയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇമ്പനിചനി  ബഭാവ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയനില്  ഈ  വര്ഷടത്ത
അകപക്ഷകേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെ അവസഭാന തതീയതനി 31-8-2017 ആണസ്റ്റ്.  അകപക്ഷകേള
മുഴുവന സന്വേതീകേരനിചകേഴനിഞ്ഞഭാല് മഭാതകമ കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകുകേയുള.

(സനി) ഇല. പരനിഗണനയനിലനില.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 317

നഡ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടവര്ക്കഭായനി ടതഭാഴനില് പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങള

239 (3188) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നഡ്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടവര്ക്കഭായനി  ടതഭാഴനില്  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; 

(ബനി) ആയതനികലക്കഭായനി ഏടതലഭാലാം ജനിലകേടളയഭാണസ്റ്റ് ടതരടഞ്ഞടുത്തനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; 

(സനി) പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രത്തനില് ഏടതലഭാലാം മഭാനദണ്ഡലാം പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം
നല്കേഭാന ഉകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ -സനി)  നഡ്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടവര്ക്കസ്റ്റ്  ടതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  ടപ്രഭാകപഭാസലുകേള  ഒനലാം  നനിലവനിലനില.   നഡ്യൂനപക്ഷ
വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പരതീക്ഷയസ്റ്റ്  സഇൗജനല
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നെതനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 16 കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം 20 ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
പ്രവര്ത്തനിചവരുന.

അയ്യേങ്കഭാളനി നഗര ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി

240 (3189) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് : 
ശതീ  .   ടകേ  .   ആനസലന : 
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : 
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അയ്യേങ്കഭാളനി നഗര ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയഭായനി  2017-18
വര്ഷലാം എത കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിയനില്  ഏടതലഭാലാം  കജഭാലനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഉളടപടുത്തനി
യനിരനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  അയ്യേങ്കഭാളനി  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനി നനിലവനില് ഏടതലഭാലാം  നഗരങ്ങളനില്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുടണനലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട പ്രതനിദനിന കവതനലാം എത
രൂപയഭാടണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 
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(ഡനി)  നഗരവഭാസനികേളഭായ ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൂടുതല് പ്രകയഭാജനകേരമഭാകുലാം  വനിധലാം
പ്രസ്തുത പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 25,10,00,000 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  അയ്യേങ്കഭാളനി  നഗര  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയനിനകേതീഴനില്  ഏടറടുത്തസ്റ്റ്
നടത്തഭാവുന്നെ പ്രവൃത്തനിയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവടട പറയുന:

1. ജലസലാംരക്ഷണവുലാം ജല ടകേഭായ്ത്തുലാം.

2. വരളച തടയല് (വൃക്ഷങ്ങള നടതീല്, വനവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള.)

3. ഡമകക്രഭാ ഇറനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേള.

4. എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി./കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള/ബനി.പനി.എല്.  കുടുലാംബങ്ങളുടട
ഭൂമനിയനില് ജലകസചേന സഇൗകേരലടമഭാരുക്കല്.

5. കുളങ്ങള  വൃത്തനിയഭാക്കല്  ഉളടപടടയുള  പരമ്പരഭാഗത
ജലകസഭാതസ്സുകേളുടട പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

6. ഭൂവനികേസനലാം

7. ടവളടക്കടസ്റ്റ്  പ്രകദശങ്ങളനില്  അഴുക്കുചേഭാല്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതുളടപടടയുള
ടവളടപഭാക്ക നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം കുളസലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം.

8. BSUP/IHSDP/KSUDP/SJSRY/RAY  പദതനികേളുടട  ഭഭാഗമഭായനി
ഏടറടുക്കുന്നെ കചേരനി/കസര് വനികേസന പദതനികേളുടട അനരൂപകേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഇ.എലാം.എസസ്റ്റ്. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ ഭവനങ്ങളുടട
വഭാനലാം ടവട്ടുന്നെതനിനുലാം അടനിസഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുമുള പ്രവൃത്തനികേളുലാം

9. കകേഭാളനനി നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള

10.  സന്വേകേഭാരല  വലക്തനിയുടട  ഭൂമനിയനില്  ഉളടപട  കസഭാക്പനിറസ്റ്റ്,  മഴക്കുഴനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

11. കേനിണര് റതീചേഭാര്ജനിലാംഗസ്റ്റ്

12.ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ടതഭാഴുത്തസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലടമഭാരുക്കല്

13. മൂന്നെസ്റ്റ്  മതീറര്  വതീതനിയുള  നഗരസഭയുടട  ഉടമസതയനിലുള  കറഭാഡുകേള
ഇന്റെര്കലഭാക്കസ്റ്റ് ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് അടനിസഭാന സഇൗകേരലടമഭാരുക്കല്. 

14.PMAY/ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയുമഭായനി  ബനടപടുത്തനി  ഏടറടുത്തസ്റ്റ്
നടത്തഭാവുന്നെ പ്രവൃത്തനികേള.
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(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  ടകേഭാലലാം,  ടകേഭാചനി,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്
എന്നെതീ കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം ടനയ്യേഭാറനിനകേര,  ടനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്,  ആറനിങ്ങല്,  വര്ക്കല,
സഇൗത്തസ്റ്റ് പരവൂര്,  കേരുനഭാഗപളനി,  പുനലൂര്,  ടകേഭാടഭാരക്കര,  പത്തനലാംതനിട,  പനളലാം,
തനിരുവല,  അടൂര്,  ആലപ്പുഴ,  കേഭായലാംകുളലാം,  കചേര്ത്തല,  മഭാകവലനിക്കര,  ടചേങ്ങന്നൂര്,
കകേഭാടയലാം,  ഏറ്റുമഭാനൂര്,  ഈരഭാറ്റുകപട,  ചേങ്ങനഭാകശരനി,  ഡവക്കലാം,  പഭാല,  ടതഭാടുപുഴ,
ആലുവ,  ടപരുമ്പഭാവൂര്,  കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്  പറവൂര്,  പനിറവലാം,  കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം,  മൂവഭാറ്റുപുഴ,
തൃപ്പൂണനിത്തുറ,  അങ്കമഭാലനി,  കകേഭാതമലാംഗലലാം,  കേളമകശരനി,  തൃക്കഭാക്കര,  ഏലൂര്,  മരടസ്റ്റ്,
കുന്ദലാംകുളലാം,  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട,  ചേഭാലക്കുടനി,  ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  ചേഭാവക്കഭാടസ്റ്റ്,  ഗുരുവഭായൂര്,
വടക്കഭാകഞ്ചേരനി,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  ചേനിറ്റൂര്-തത്തമലാംഗലലാം,  ടഷഭാര്ണ്ണൂര്,  ഒറപഭാലലാം,  പടഭാമ്പനി,
ടചേര്പ്പുളകശരനി,  മലപ്പുറലാം,  തഭാനൂര്,  പരപനങ്ങഭാടനി,  ടകേഭാകണഭാടനി,  തനിരൂര്,  മകഞ്ചേരനി,
ടപഭാന്നെഭാനനി,  ടപരനിനല്മണ,  നനിലമ്പൂര്,  കകേഭാടക്കല്,  ടകേഭായനിലഭാണനി,  പകയ്യേഭാളനി,
ടകേഭാടുവളനി,  മുക്കലാം,  ഫകറഭാക്കസ്റ്റ്,  വടകേര,  കേല്പറ,  മഭാനനവഭാടനി,
സുല്ത്തഭാനബകത്തരനി,  തലകശരനി,  പയ്യേന്നൂര്,  കൂത്തുപറമ്പസ്റ്റ്,  തളനിപറമ്പസ്റ്റ്,  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടസ്റ്റ്,
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  നതീകലശന്വേരലാം  എന്നെതീ  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  അയ്യേങ്കഭാളനി  നഗര
ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയനിനകേതീഴനില് കജഭാലനി കനഭാക്കുന്നെ ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് 258 രൂപ
പ്രതനിദനിനലാം കവതനലാം നല്കേനിവരുന.

(ഡനി)  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി,  സമ്പൂര്ണ  ഭവന  പദതനി,  ആകരഭാഗല
കമഖലയനില്  ആര്ദലാം  പദതനി,  ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുള  പദതനി
എന്നെനിവയനില് അയ്യേങ്കഭാളനി നഗര ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചവരുന.   നഗരസഭയനില്  ശുചേനിതന്വേ  പദതനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ കവളയനില്
അയ്യേങ്കഭാളനി  നഗര  ടതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  ഏടറടുക്കഭാവുന്നെ  പ്രവൃത്തനികേള
സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നഗരസഭകേളക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടചേര്ക്കളയനിടല നഡ്യൂനപക്ഷ യുവജന പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം 

241(3190) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ടനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തകദശസന്വേയലാംഭരണവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  ടചേര്ക്കളയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ നഡ്യൂനപക്ഷ യുവജന പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ് എന്നെഭാണസ്റ്റ്  ;
ഈ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രത്തനില് ഏടതലഭാലാം  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണുളടതനലാം എത വര്ഷലാം
ഡദര്ഘലമുളതഭാടണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഈ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രത്തനില് പ്രകവശനലാം ലഭനിക്കഭാനുള കയഭാഗലതകേളുലാം
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  എനഭാണസ്റ്റ്;  ഈ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ഇതുവടര  എത
കുടനികേള  പഠനലാം  പൂർത്തനിയഭാക്കനി;  അവര്ക്കസ്റ്റ്  അര്ഹനിക്കുന്നെ കജഭാലനികേള കേനിടനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇകപഭാള  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രത്തനിടല  വനിദലഭാര്തനികേളുടടയുലാം  സഭാഫനിടന്റെയുലാം  എണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(സനി)  ഈ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രത്തനികലക്കുള  കറഭാഡസ്റ്റ്,  ടറയനില്  ഗതഭാഗത

സഇൗകേരലടത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം ടഇൗണനിലഭാകണഭാ

നനിലടകേഭാള്ളുന്നെടതനലാം ജനിലഭാ ആസഭാനത്തുനനിനലാം സനിവനില് കസഷന, പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്

ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം എത കേനികലഭാമതീറര് ദൂരത്തഭാടണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  ഇതലഭാടത  മകറടതങ്കനിലുലാം  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്

നഡ്യൂനപക്ഷ  യുവജന  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്

എവനിടടടയലഭാമഭാടണന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ടചേര്ക്കളയനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  നഡ്യൂനപക്ഷ

യുവജന  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം  മഭാറഭാന  ആകലഭാചേനകയഭാ  തതീരുമഭാനകമഭാ  ഉകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഇ)  എങ്കനില് ഇത്തരത്തനിടലഭാരു ആകലഭാചേനകയഭാ തതീരുമഭാനകമഭാ ഉണഭാകേഭാന

കേഭാരണടമനഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ടചേര്ക്കള നഡ്യൂനപക്ഷ പ്രകദശമലഭാത്തകതഭാ,

നഡ്യൂനപക്ഷ  യുവജനങ്ങളക്കു  പ്രസ്തുത  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം  ഗുണകേരമലഭാത്തകതഭാ,

യഭാതഭാ സഇൗകേരലമനിലഭാത്ത സലമഭായകതഭാ കേഭാരണമഭാകണഭാ; 

(എഫസ്റ്റ്)  ടചേര്ക്കളയനിടല  നഡ്യൂനപക്ഷ  യുവജന  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം

മകറടതങ്കനിലുലാം  പഞ്ചേഭായത്തനികലക്കു  മഭാറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഏടതങ്കനിലുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികയഭാ

സലാംഘടനകയഭാ  അകപക്ഷകയഭാ  നനികവദനകമഭാ  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത

നനികവദനത്തനിടന്റെ /അകപക്ഷയുടട കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ജനി)  ഏതസ്റ്റ് പ്രകദശകത്തക്കഭാകണഭാ മഭാറഭാന ആവശലടപടനിട്ടുളതസ്റ്റ് ആ പ്രകദശലാം

ഇകപഭാള  നഡ്യൂനപക്ഷ  യുവജന  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ

ടചേര്ക്കളകയക്കഭാള  കൂടുതല്  നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങള  അധനിവസനിക്കുന്നെ  കമഖലയഭാകണഭാ

എനലാം ഇകപഭാഴകത്തതനികനക്കഭാള കൂടുതല് കറഭാഡസ്റ്റ്  -  ടറയനില് ഗതഭാഗത സഇൗകേരലലാം

ലഭലമഭാകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2013-ലഭാണസ്റ്റ്  ടചേര്ക്കളയനിടല  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്.

പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.,  യു.പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.,  സഭാഫസ്റ്റ്  ടസലക്ഷന  മുതലഭായ  സഭാപനങ്ങള

നടത്തുന്നെ  മതരപരതീക്ഷകേളക്കുള  പരനിശതീലനമഭാണസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.  ആറസ്റ്റ്

മഭാസമഭാണസ്റ്റ് കകേഭാഴസ്റ്റ് കേഭാലഭാവധനി.
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(ബനി)  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.  കയഭാഗലത  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള  പരതീക്ഷകേളക്കസ്റ്റ്
എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.-യുലാം  ബനിരുദലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള  പരതീക്ഷകേളക്കസ്റ്റ്
ബനിരുദവുമുള നഡ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് പ്രകവശനലാം
നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.  580 കപര് പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നൂറനിലധനികേലാം കപര് വനിവനിധ
ലനിസ്റ്റുകേളനില് ഉളടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 12 കപര്ക്കസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. മുകഖന കജഭാലനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇകപഭാള 100 വനിദലഭാര്തനികേളുലാം പ്രനിനസനിപഭാള ഉളടപടട നഭാലസ്റ്റ് അനദലഭാപകേരുലാം ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  ടചേര്ക്കള  ബസസ്റ്റ്  സഭാന്റെനിനടുത്തഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   പരനിശതീലനകകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം  സനിവനില്  കസഷനനികലയസ്റ്റ്
ഏകേകദശലാം  5  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരവുലാം പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് ഓഫതീസനികലയസ്റ്റ്  ഒരു കേനികലഭാമതീറര്
ദുരവുലാം ടറയനില്കവകസഷനനികലയസ്റ്റ് 11 കേനികലഭാമതീറര് ദൂരവുമുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഇല.   ടചേര്ക്കളയനില്നനിനലാം  കേനിനഭാനൂരനികലയസ്റ്റ്  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രലാം
മഭാറഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ-ജനി)  കേനിനഭാനൂര് കേരനിനളലാം ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനില് ഒരു നഡ്യൂനപക്ഷ യുവജന
പരനിശതീലനകകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭനിക്കണടമന്നെ  കേനിനഭാനൂര്  കേരനിനളലാം  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്
പ്രസനി ഡന്റെനിടന്റെ  നനികവദനത്തനില്  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കണടമന്നെസ്റ്റ്  എലാം.പനി.
ശതീ.  പനി.  കേരുണഭാകേരന  ആവശലടപടനിരുന.  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചതനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേനിനഭാനൂരനില്  സര്ക്കഭാര്  ടകേടനിടലാം
ലഭലമഭായതനിനഭാലുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷപ്രകദശമഭായതനിനഭാലുലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്-ടറയനില്  യഭാതഭാ
സഇൗകേരലങ്ങളുളതനിനഭാലുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിടല  ടചേര്ക്കളയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രലാം  കേനിനഭാനൂര്-കേരനിനളലാം  ഗ്രഭാമപഞ്ചേഭായത്തനികലയസ്റ്റ്
മഭാറനിസഭാപനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിച.   (നനികവദനത്തനിടന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്  ഉളടക്കലാം
ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.)*

മഭാരനിഡടലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം

242(3191) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് തുറമുഖവുലാം
മഡ്യൂസനിയവുലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തുറമുഖ  വകുപസ്റ്റ്  നനിര്ത്തലഭാക്കനി  പകേരലാം  മഭാരനി  ഡടലാം  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ; 

(ബനി) എങ്കനില് മഭാരനി ഡടലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് നനിലവനില് വരുകമ്പഭാള, തുറമുഖ വകുപനില്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി  മുകഖന  നനിയമനലാം  ലഭനിച  ജതീവനക്കഭാരുടട  പുനര്വനിനലഭാസലാം
സലാംബനനിചസ്റ്റ് മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ടവളനിടപടുത്തഭാകമഭാ ?

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  തുറമുഖ  വകുപസ്റ്റ്  നനിര്ത്തലഭാക്കനി  പകേരലാം  മഭാരനിഡടലാം  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  എന്നെഭാല്,  കകേരള സലാംസഭാന മഭാരനിഡടലാം
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുലാം കകേരള മഭാരനിഡടലാം ടസഭാഡസറനിയുലാം നനിര്ദനിഷ്ട മഭാരനിഡടലാം
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിചകശഷലാം  ആ  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  ഡകേമഭാറുന്നെതനിനുലാം  അവയനിടല
ജതീവനക്കഭാടര  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  ജതീവനക്കഭാരഭായനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനുലാം  കൂടഭാടത  തുറമുഖ
കേഭാരലഭാലയങ്ങളനിടല ജതീവനക്കഭാടര മഭാരനിഡടലാം കബഭാര്ഡനിടല ജതീവനക്കഭാരഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
2017-ടല കകേരള മഭാരനിഡടലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ബനിലനില് വലവസ ടചേയ്യുന.

(ബനി)  തുറമുഖ  കേഭാരലഭാലയത്തനിടല  ജതീവനക്കഭാടര  കബഭാര്ഡനികലയസ്റ്റ്  മഭാറലാം
ടചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ബനിലനിടല  17-ാം  ഖണ്ഡത്തനില്  തഭാടഴ  പറയുലാം
പ്രകേഭാരലാം വലവസ ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

“ഈ  ആകനില്  മറ്റുവനിധത്തനില്  വലവസ  ടചേയ്തനിട്ടുള  പ്രകേഭാരടമഭാഴനിടകേ,
നനിശ്ചയനിക്കടപട  ദനിവസവുലാം  അനമുതല്ക്കുലാം  തുറമുഖ  കേഭാരലഭാലയത്തനിടല
ഉകദലഭാഗസരുലാം  മറസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുലാം  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  ഉകദലഭാഗസരുലാം  ജതീവനക്കഭാരുമഭായനി
ത്തതീരുന്നെതുലാം  കബഭാര്ഡനികലയസ്റ്റ്  മഭാറലാം  ടചേയ്യേടപടനിലഭായനിരുനടവങ്കനില്  അവര്
ഉകദലഭാഗലാം  വഹനിക്കുമഭായനിരുന്നെ  അകത  കേഭാലഭാവധനിയുലാം  അകത  പ്രതനിഫലകത്തഭാടുലാം
അകത  കസവന  കവതന  വലവസകേകളഭാടുലാം  അവര്ക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുമഭായനിരുന്നെ
ടപനഷനുലാം ഗ്രഭാറ്റുവനിറനിക്കുലാം മറസ്റ്റ് കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം അകത അവകേഭാശവുലാം അധനികേഭാരവുലാം
ഉണഭായനിരനിക്കുന്നെതുലാം  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  കേതീഴനിലുള  കജഭാലനി  യഥഭാവനിധനി
അവസഭാനനിക്കുന്നെതുവടരകയഭാ കസവന കവതന വലവസകേള യഥഭാവനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
ടറഗുകലഷന മുകഖന മഭാറലാം വരുത്തുന്നെതുവടരകയഭാ അപ്രകേഭാരലാം തുടകരണതുമഭാണസ്റ്റ്.”

ഹഇൗസസ്റ്റ് കബഭാട്ടുകേളുടട രജനികസ്ട്രേഷന

243 (3192) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് തുറമുഖവുലാം
മഡ്യൂസനിയവുലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) കവമ്പനഭാട്ടുകേഭായലനില് വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരത്തനിനഭായനി ഹഇൗസസ്റ്റ് കബഭാട്ടുകേളനില്
എത്തുന്നെവരുടട  സുരക്ഷയുലാം  മറ്റുലാം  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി
എടനലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  1-1-2017-ടല കേണക്കസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം  കവമ്പനഭാട്ടുകേഭായലനില് എത ഹഇൗസസ്റ്റ്
കബഭാട്ടുകേള സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുനണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  രജനികസ്ട്രേഷന  ഇലഭാടത  സര്വതീസസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ  ഹഇൗസസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുകേളുടട
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 323

(ഡനി) കവമ്പനഭാട്ടുകേഭായലനില് സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുന്നെ ഹഇൗസസ്റ്റ് കബഭാട്ടുകേള മുഴുവനുലാം
രജനിസ്ട്രേര്  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്  എനറപസ്റ്റ്  വരുത്തുന്നെതനിനഭായനി  എടനലഭാലാം  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദശനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കവമ്പനഭാടസ്റ്റ്  കേഭായലനില്  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരത്തനിനഭായനി  എത്തുന്നെവരുടട
സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി ഹഇൗസസ്റ്റ് കബഭാട്ടുകേള എലഭാ വര്ഷവുലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
ഫനിറസ്റ്റ്നസസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതനിനു  പുറടമ  മൂന്നെസ്റ്റ്  മഭാസത്തനിടലഭാരനിക്കല്  സര്ഡപ്രസസ്റ്റ്
ഇനടസക്ഷന  നടത്തനി  സുരക്ഷയുമഭായനി  ബനടപട  ഉപകേരണങ്ങള  ഉടണന്നെസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള കൃതലതകയഭാടട സൂക്ഷനിക്കഭാത്ത ഹഇൗസസ്റ്റ്
കബഭാട്ടുകേളക്കസ്റ്റ് പനിഴ ചുമത്തുകേയുലാം ടചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) 1-1-2017-ടല കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം 756 ഹഇൗസസ്റ്റ് കബഭാട്ടുകേള രജനിസര് ടചേയ്തസ്റ്റ്
സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.

(സനി) ശദയനില്ടപടനിടനില.

(ഡനി)  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം  ജനിലകേളനില്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
സബസ്റ്റ്  ഇനടസകര്മഭാരുടട കനതൃതന്വേത്തനില്  Enforcement  Wing  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനു
കവണനിയുള ടപ്രഭാകപഭാസല് ആഭലനര വകുപനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

തതീരകദശ തുറമുഖങ്ങടള ബനനിപനിചസ്റ്റ് യഭാതഭാ കബഭാട്ടുകേള

244 (3193) ശതീ  .   ഡഹബനി ഈഡന : 
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നെപനിളനില് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനടത്ത തതീരകദശ തുറമുഖങ്ങടള ബനനിപനിചസ്റ്റ് യഭാതഭാ കബഭാട്ടുകേള
സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുവഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാടയന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഏടതഭാടക്ക  തുറമുഖങ്ങടള  ബനനിപനിചഭാണസ്റ്റ്  അപ്രകേഭാരലാം  സര്വതീസസ്റ്റ്
നടത്തുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത കബഭാടസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ് ഏജനസനിടയയഭാണസ്റ്റ്
ഏര്ടപടുത്തഭാനുകദശനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  കമഖലയസ്റ്റ്  ഊന്നെല്  നലനി  പ്രസ്തുത  പദതനി
നടപഭാക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ഇ)  ആയതനിനഭായനി  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേള  എടനഭാടക്കയഭാണസ്റ്റ്;
ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള
തതീരത്തുള തുറമുഖങ്ങടള ബനനിപനിചടകേഭാണസ്റ്റ് അതനികവഗ യഭാതഭാ കബഭാടസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കകേഭാവളലാം  (വനിഴനിഞ്ഞലാം)-കേനലഭാകുമഭാരനി,  ടകേഭാചനി-തനിരുവനനപുരലാം,
ടകേഭാചനി-കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എന്നെതീ തുറമുഖങ്ങടള ബനനിപനിചസ്റ്റ് അതനികവഗ യഭാതഭാ കബഭാടസ്റ്റ്
സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  കസഫസ്റ്റ്  കബഭാടസ്റ്റ്  ടനിപസ്റ്റ്  ഡപ്രവറസ്റ്റ്  ലനിമനിറ ഡസ്റ്റ്,  എറണഭാകുളലാം  എന്നെ
ഏജനസനിടയയഭാണസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ഡനി & ഇ) വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര കമഖലയസ്റ്റ് ഊന്നെല് നല്കേനിയഭാണസ്റ്റ് ഈ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  വനിഴനിഞ്ഞലാം  -  കേനലഭാകുമഭാരനി,  ടകേഭാചനി  -  തനിരുവനനപുരലാം,  ടകേഭാചനി  -
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നെതീ വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര കകേന്ദ്രങ്ങടള ലക്ഷലലാം വചടകേഭാണളതഭാണസ്റ്റ്
ഈ  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിടന്റെ  ബതീചകേടള  തതീരകദശ  വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  വളര്ത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആലപ്പുഴയനില്  ഒരു  മറതീന  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
മറനിടങ്ങളനില്  വഭാടര്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.   വഭാടര്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിച  നടത്തഭാന
സന്നെദതയുള  സന്വേകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേരനില്നനിനലാം  തുറമുഖ  വകുപസ്റ്റ്  തഭാല്പരലപതലാം
ക്ഷണനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തുറമുഖങ്ങളുടട ആഴലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

245 (3194) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : 
ശതീ  .   ഡഹബനി ഈഡന : 
ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത തുറമുഖങ്ങളനില് വലനിയ ചേരക്കു കേപലുകേൾ  വരഭാനുള
സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഡകേടക്കഭാണ  നടപടനികേള  എടനലഭാമഭാടണനലാം
ഇതനിനഭായനി  എടനലഭാലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഒരുക്കനിയടതനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  തുറമുഖങ്ങളുടട  ആഴലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എടനലഭാലാം  കകേന്ദ്ര  സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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(എ)  ടചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളഭായ  വനിഴനിഞ്ഞലാം,  ടകേഭാലലാം,  കബപ്പൂര്,  അഴതീക്കല്

എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  ചേരക്കസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അതലഭാധുനനികേ

ഉപകേരണങ്ങളഭായ  റതീചസ്റ്റ്  സഭാക്കറുകേള,  40  ഫതീറസ്റ്റ്  കേടണയ്നര്  ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ്

ടക്രയനിനുകേള, 20 ടണ് ടക്രയനിനുകേള, വനി.ടനി.എലാം.എസസ്റ്റ്. സലാംവനിധഭാനങ്ങള തുടങ്ങനിയ

സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വലനിയ ചേരക്കസ്റ്റ്  കേപലുകേടള തുറമുഖകത്തയസ്റ്റ്

അടുപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കശഷനിയുള  ടഗ്ഗുകേളുടട  കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തുറമുഖ  ചേഭാനലുകേളനിടല  ആഴലാം  കൂട്ടുന്നെതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി  രൂപ  ടചേലവനില്

അതലഭാധുനനികേവുലാം  കശഷനി  കൂടനിയതുമഭായ  ഒരു  കേടര്  സക്ഷന  ഡ്രെെഡ്ജര്  വഭാങ്ങനി

പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടകേഭാലലാം തുറമുഖത്തസ്റ്റ് കേസലാംസസ്റ്റ് ഡനിപഭാര്ട്ടുടമന്റെനിനസ്റ്റ്

ഇ.ഡനി.ഐ.  സഇൗകേരലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാടത  വനിഴനിഞ്ഞലാം  തുറമുഖത്തനിടന്റെ

സതീകവഡസ്റ്റ്  വഭാര്ഫനിടന്റെ  നതീളലാം  കൂടല്,  ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖത്തനിടന്റെ  വനികേസനലാം,

ടകേഭാലലാം തുറമുഖത്തസ്റ്റ് പഭാസഞ്ചേര് ടടര്മനിനലനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കബപ്പൂര് തുറമുഖടത്ത

വഭാര്ഫനിടന്റെ നതീളലാം കൂടല് എന്നെനിവ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്.  ടപഭാന്നെഭാനനി തുറമുഖലാം

763  കകേഭാടനി  രൂപ  ടചേലവനില്  ടപഭാതു-സന്വേകേഭാരല  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടട

വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  മലബഭാര്  കപഭാര്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ഡപ്രവറസ്റ്റ്  ലനിമനിറ ഡസ്റ്റ്  ഏടറടുത്തസ്റ്റ്

നടത്തനിവരുന.  496  കകേഭാടനി  രൂപ  ടചേലവനില്  അഴതീക്കല്  തുറമുഖലാം  കേനിഫ്ബനി

സഹഭായകത്തഭാടട  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇതനിനഭായനി ഒരു ടസഷലല് പര്പസസ്റ്റ് ടവഹനിക്കനിള (SPV)  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള

നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ഇതുകൂടഭാടത ആലപ്പുഴ തുറമുഖലാം ഒരു മറതീനയഭായനി

വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  പരനിസനിതനി  ആഘഭാതപഠനലാം

നടനവരുന.

(ബനി)  തുറമുഖങ്ങളനിടല  ആഴലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  യന  സലാംവനിധഭാനങ്ങ

ളുപകയഭാഗനിചള ടമക്കഭാനനിക്കല് ഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗുലാം പരനിചേയസമ്പന്നെരഭായ ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള

ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  മഭാനന്വേല്  ഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗുലാം  നടത്തനിവരുന.   കബപ്പൂര്,  അഴതീക്കല്,

ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  ടകേഭാലലാം,  വനിഴനിഞ്ഞലാം  തുടങ്ങനിയ  തുറമുഖങ്ങളനില്  കകേരള  സലാംസഭാന

മഭാരനിഡടലാം ടഡവലപ്ടമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന മുഖഭാനനിരലാം ടമക്കഭാനനിക്കല് ഡ്രെെഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്

നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  തുറമുഖങ്ങളുടട  ആഴലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം

നനിലവനില് ലഭനിക്കുന്നെനില.
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246 (3195) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : 
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് : 
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടചേറുകേനിട  വനകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിടല  ചേരക്കസ്റ്റ്നതീക്കലാം  ശക്തനിടപടുത്തഭാന
എടനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ഡകേടക്കഭാണനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി ടചേറുകേനിട വനകേനിട തുറമുഖങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്ടമചടപട ടറയനില്,
കറഭാഡസ്റ്റ് കേണക്റ്റനിവനിറനി ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഇതു  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പഠന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത  ടചേറുകേനിട,  വനകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിടല  ചേരക്കുനതീക്കലാം
ശക്തനിടപടുത്തുന്നെതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തുറമുഖങ്ങളനിടല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചവരുന.   അഴതീക്കല്,  കബപ്പൂര്,
ടകേഭാലലാം,  വനിഴനിഞ്ഞലാം എന്നെതീ തുറമുഖങ്ങളനില് അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളഭായ ചേഭാനല്,
കബസനിന,  വഭാര്ഫസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.   തുറമുഖങ്ങളനിടല  ചേഭാനലനിടന്റെയുലാം
കബസനിടന്റെയുലാം ആഴലാം കൂട്ടുന്നെതനിനഭായനി 20 കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കനില് കേടര്സക്ഷന
ഡ്രെെഡ്ജര് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. വലനിയ ചേരക്കസ്റ്റ് കേപലുകേളക്കസ്റ്റ് സഇൗകേരലടമഭാരുക്കുന്നെതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  തുറമുഖങ്ങളനില്  ആഴലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച
വരുന.   കൂടഭാടത  ടപഭാന്നെഭാനനി  തുറമുഖലാം  ഒരു  ആഴക്കടല്  തുറമുഖമഭായഭാണസ്റ്റ്
വനികേസനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. 13.7 മതീറര് വടര ആഴമുള കേപലുകേള അടുക്കുന്നെ തരത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
തുറമുഖലാം വനിഭഭാവനലാം ടചേയ്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

വനിഴനിഞ്ഞലാം തുറമുഖത്തസ്റ്റ്  ചേരക്കുനതീക്കലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നെതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  റതീചസ്റ്റ്
സഭാക്കര്,  20  ടണ്  ടക്രയനിന,  ടവയനിലാംഗസ്റ്റ്  ടമഷതീന  തുടങ്ങനിയ  സഇൗകേരലങ്ങള
ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടകേഭാലലാം  തുറമുഖത്തസ്റ്റ്  40  ടണ്  കേടണയ്നര്  ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ്
ടക്രയനിന, റതീചസ്റ്റ് സഭാക്കര്, 20 ടണ് ടക്രയനിന, കഫഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലനിഫസ്റ്റ്,  ടവയനിലാംഗസ്റ്റ് ടമഷതീന,
ടവസ്സെല് ടഭാഫനികേസ്റ്റ് മഭാകനജുടമന്റെസ്റ്റ് സനിസലാം മുതലഭായ ഉപകേരണങ്ങളുലാം എ.ടനി. മലബഭാര്
എന്നെ ടഗ്ഗുലാം  ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കബപ്പൂര്  തുറമുഖത്തസ്റ്റ്  കേടണയ്നര്  ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ്
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ടക്രയനിന,  റതീചസ്റ്റ്  സഭാക്കര്,  20  ടണ്  ടക്രയനിന,  നഭാലസ്റ്റ്  ഫനിക ഡസ്റ്റ്  ടക്രയനിനുകേള,
ടവയനിലാംഗസ്റ്റ്  ടമഷതീന,  വനി.ടനി.എലാം.എസസ്റ്റ്.  തുടങ്ങനിയ  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  എലാം.ടനി.  കകേരള,
എലാം.ടനി.  ചേഭാലനിയഭാര്,  എലാം.ടനി.  സഭാമൂതനിരനി  മുതലഭായ  ടഗ്ഗുകേളുടട  സഇൗകേരലവുലാം
ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അഴതീക്കല് തുറമുഖത്തസ്റ്റ് കേടണയ്നര് ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ്  ടക്രയനിന,
റതീചസ്റ്റ് സഭാക്കര്,  വനി.ടനി.എലാം.എസസ്റ്റ്.,  ടവയനിലാംഗസ്റ്റ്  ടമഷതീന തുടങ്ങനിയ സഇൗകേരലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പുറടമ എലാം.ടനി. അഴതീക്കല് എന്നെ ടഗ്ഗനിടന്റെ സഇൗകേരലവുലാം ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടകേഭാലലാം  തുറമുഖത്തസ്റ്റ്  കേസലാംസസ്റ്റ്  ഡനിപഭാര്ട്ടുടമന്റെനിനസ്റ്റ്  ഇ.ഡനി.ഐ.  സഇൗകേരലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത വനിഴനിഞ്ഞലാം തുറമുഖത്തനിടന്റെ സതീ കവഡസ്റ്റ് വഭാര്ഫനിടന്റെ നതീളലാം
കൂടല്, കബപ്പൂര് തുറമുഖടത്ത ബര്ത്തനിടന്റെ നതീളലാം കൂടല്, ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തുറമുഖത്തനിടന്റെ
വനികേസനലാം  എന്നെനിവ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്.   കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിടല  നഭാടകേലാം
തുറമുഖലാം സന്വേകേഭാരല തുറമുഖമഭായഭാണസ്റ്റ്  വനികേസനിപനിചതസ്റ്റ്.  46  കകേഭാടനി  രൂപ മുതല്മുടക്കനില്
ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള  നടനവരുന.
മലബഭാര്  കപഭാര്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ഡപ്രവറസ്റ്റ്  ലനിമനിറ ഡസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ  പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ്
763  കകേഭാടനി  രൂപ  ടചേലവനില്  ടപഭാന്നെഭാനനിയനില്  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിച.
അഴതീക്കല് തുറമുഖലാം 496 കകേഭാടനി രൂപ ടചേലവനില് സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയഭായ  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളടപടുത്തനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിടല  ചേരക്കുനതീക്കലാം  ശക്തനിടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി
തുറമുഖങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  ടറയനില്/കറഭാഡസ്റ്റ് കേണകനിവനിറനി ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനുള നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ടകേഭാലലാം,  അഴതീക്കല്,  ടപഭാന്നെഭാനനി  തുറമുഖങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  ടറയനില്
കേണകനിവനിറനി  ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനുള  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടത്തഭാന  ടറയനില്
വനികേഭാസസ്റ്റ് നനിഗലാം ലനിമനിറഡനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടകേഭാലലാം,  അഴതീക്കല്, കബപ്പൂര്
തുറമുഖങ്ങടള  കദശതീയ  പഭാതയുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്നെ  കറഭാഡുകേളുടട  വനികേസനലാം
സഭാഗര്മഭാല പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ടപ്രഭാകപഭാസല്
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ടകേഭാലലാം,  അഴതീക്കല്,  ടപഭാന്നെഭാനനി  തുറമുഖങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  ടറയനില്
കേണകനിവനിറനിക്കഭായനി സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുവഭാന ടറയനില്
വനികേഭാസസ്റ്റ് നനിഗലാം ലനിമനിറഡനികനഭാടസ്റ്റ് നനിര്കദശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഠന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിടനില.
ടകേഭാലലാം,  കബപ്പൂര്,  അഴതീക്കല്  എന്നെതീ  തുറമുഖങ്ങടള  കദശതീയ  പഭാതയുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്നെ കറഭാഡുവനികേസനത്തനിനുള പഠന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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തുറമുഖങ്ങളുടട നവതീകേരണലാം
247 (3196) ശതീ  .   ഡഹബനി ഈഡന : 

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് : 
ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത തുറമുഖങ്ങളുടട  നവതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേള ആസൂതണലാം ടചേയ്തനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് വനിവരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  എടനലഭാലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  തുറമുഖങ്ങളുടട
നവതീകേരണത്തനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇതനിനുള  തുകേ  എങ്ങടന  സമഭാഹരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദശനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  തുറമുഖ നവതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം  നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എടനലഭാലാം? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത  ടചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളഭായ  ടകേഭാലലാം,  വനിഴനിഞ്ഞലാം,
ആലപ്പുഴ,  ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കബപ്പൂര്,  അഴതീക്കല്,  ടപഭാന്നെഭാനനി  എന്നെതീ  തുറമുഖങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പദതനികേളുണസ്റ്റ്.  വനിഴനിഞ്ഞലാം അനഭാരഭാഷ്ട്ര ടഭാനസ്ഷനിപസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്
ടടര്മനിനലഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ.  ടകേഭാലലാം  തുറമുഖടത്ത പഭാസഞ്ചേര് ടടര്മനിനലനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം,
കബപ്പൂര് തുറമുഖടത്ത ടബര്ത്തനിടന്റെ നതീളലാം കൂടല്, ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്നെനിവ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി നടനവരുന. 763  കകേഭാടനി രൂപ ടചേലവനില് ടപഭാന്നെഭാനനി
തുറമുഖലാം  ടപഭാതു  സന്വേകേഭാരല  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടട  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അഴതീക്കല്  തുറമുഖ  വനികേസനലാം
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയഭായ  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളടപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  496  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനികലയഭായനി  ഒരു  ടസഷലല്  പര്പസസ്റ്റ്  ടവഹനിക്കനിള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള
നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ആലപ്പുഴ  തുറമുഖലാം  ഒരു  മറതീനയഭായനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  വനിശദമഭായ  പഠന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
കേണ്സളടന്റെനിടന ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.
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(ബനി)  കേപലുകേളക്കസ്റ്റ്  വന്നെസ്റ്റ്  അടുക്കഭാനുള  ചേഭാനല്,  കബസനിന,  വഭാര്ഫസ്റ്റ്
എന്നെനിവയഭാണസ്റ്റ് തുറമുഖങ്ങളനിലഭാവശലമഭായ അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള.  അഴതീക്കല്,
കബപ്പൂര്, ടകേഭാലലാം, വനിഴനിഞ്ഞലാം എന്നെതീ തുറമുഖങ്ങളനില് അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളഭായ
ചേഭാനല്,  കബസനിന,  വഭാര്ഫസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   തുറമുഖങ്ങളനിടല
ചേഭാനലനിടന്റെയുലാം കബസനിടന്റെയുലാം ആഴലാം കൂട്ടുന്നെതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കനില്
ഒരു  കേടര്സക്ഷന  ഡ്രെെഡ്ജര്  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വലനിയ  കേപലുകേളക്കസ്റ്റ്  സഇൗകേരലലാം
ഒരുക്കുന്നെതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തുറമുഖങ്ങളനില്  ആഴലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  

(സനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ബഡ്ജറസ്റ്റ് വനിഹനിതലാം, സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയഭായ കേനിഫ്ബനി എന്നെനിവ വഴനി തുകേ സമഭാഹരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  സഭാഗര്മഭാല  കപ്രഭാജകനില്  ഉളടപടുത്തനി  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേളുലാം സന്വേതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ടകേഭാലലാം, അഴതീക്കല്, കബപ്പൂര്, വനിഴനിഞ്ഞലാം തുറമുഖങ്ങളനില് കേടണയ് നറുകേള
ഡകേകേഭാരലലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  ടക്രയനിന,  റതീചസ്റ്റ്  സഭാക്കര്,  കഫഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലനിഫസ്റ്റ്,
വനി.ടനി.എലാം.എസസ്റ്റ്.  എന്നെനിവ  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടകേഭാലലാം  തുറമുഖത്തസ്റ്റ്  കേസലാംസസ്റ്റ്,
ഇ.ഡനി.ഐ.  സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേപലുകേടള  വഭാര്ഫനികലയസ്റ്റ്
അടുപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എലാം.ടനി.കകേരള,  എലാം.ടനി.  മലബഭാര്,  എലാം.ടനി.  അഴതീക്കല്,
എലാം.ടനി.ചേഭാലനിയഭാര്,  എലാം.ടനി.  സഭാമൂതനിരനി എന്നെതീ ടഗ്ഗുകേളുടട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
തുറമുഖങ്ങളനിടല  ചേരക്കുഗതഭാഗതലാം  ശക്തനിടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  തുറമുഖങ്ങളനില്
കറഭാഡസ്റ്റ്/ടറയനില് കേണകനിവനിറനി  ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.
ടകേഭാലലാം,  കബപ്പൂര്,  അഴതീക്കല് തുറമുഖങ്ങടള കദശതീയപഭാതയുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്നെ
കറഭാഡുകേളുടട  വനികേസനലാം  സഭാഗര്മഭാല  പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ടപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കബപ്പൂര്,  അഴതീക്കല്,
ടപഭാന്നെഭാനനി എന്നെതീ തുറമുഖങ്ങളനികലയസ്റ്റ് ടറയനില് കേണകനിവനിറനി ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനുള
സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടത്തുവഭാന  ടറയനില്വനികേഭാസസ്റ്റ്  നനിഗലാം  ലനിമനിറഡനികനഭാടസ്റ്റ്
ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തതീരക്കടലനിലൂടടയുലാം കേനഭാലുകേളനിലൂടടയുലാം ചേരക്കുഗതഭാഗതലാം

248 (3197) ശതീ  .   ഡഹബനി ഈഡന : 
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : 
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത  ചേരക്കസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതത്തനിടന്റെ  നനിശ്ചനിത  ശതമഭാനലാം
തതീരക്കടലനിലൂടടയുലാം കേനഭാലുകേളനിലൂടടയുമഭാക്കനി മഭാറഭാന എടനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  ചേരക്കസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തുറമുഖങ്ങളനില്
എടനലഭാലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ഏർടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ചേരക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗതത്തനിനഭായനി തുറമുഖങ്ങളനിലുലാം കേനഭാലുകേളനിലുലാം എടനലഭാലാം
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ചേരക്കസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതത്തനിനസ്റ്റ്  ഇനടസന്റെതീവസ്റ്റ്  നല്കേഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2020-ഓടട  നനിലവനില് കറഭാഡസ്റ്റ്/ടറയനില്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂടട  ഡകേകേഭാരലലാം
ടചേയ്യുന്നെ  ചേരക്കസ്റ്റ്  നതീക്കത്തനിടന്റെ  40  ശതമഭാനവുലാം,  2030-ഓടട  50  ശതമഭാനവുലാം
തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗതലാംവഴനി  നടത്തുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദശനിക്കുന.
ഇതനിനുകവണനി  വനിഴനിഞ്ഞലാം,  ടകേഭാലലാം,  ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കബപ്പൂര്,  അഴതീക്കല്  എന്നെതീ
തുറമുഖങ്ങളനില്  ചേരക്കസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതത്തനിനഭാവശലമഭായ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടകേഭാലലാം-കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജലപഭാത കദശതീയ ജലപഭാതയുടട ഭഭാഗമഭായനി
വനികേസനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.   കകേഭാവളലാം  മുതല്  ടകേഭാലലാം  വടരയുള  74.18  കേനികലഭാമതീറര്
ജലപഭാത  സലാംസഭാന  ജലപഭാത  നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുലാം
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  മുതല്  വടകേര  വടരയുള  ജലപഭാതയുടട  വനികേസനവുലാം  സലാംസഭാന
ജലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്  നടത്തനിവരുന.  വടകേര  മുതല്  മഭാഹനി  വടരയുള
17.61  കേനികലഭാമതീറര്  നതീളമുള പുതനിയ കേനഭാലനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം  5  റതീചകേളനിലഭായനി
വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്  പുകരഭാഗമനിചടകേഭാണനിരനിക്കുന.  മഭാഹനി  മുതല്  വളപടണലാം
വടരയുള  ജലപഭാതയനില്  3  അണ്കേടസ്റ്റ്  ഭഭാഗങ്ങളുടട  നനിര്മ്മേഭാണമുളടപടടയുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിടന്റെയുലാം സനിയഭാലനിടന്റെയുലാം പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടട ഒരു ടപഭാതുകമഖലഭാ കേമ്പനനി
(SPV) രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി  &  സനി)  ടചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളഭായ  വനിഴനിഞ്ഞലാം,  ടകേഭാലലാം,  കബപ്പൂര്,
അഴതീക്കല് എന്നെനിവനിടങ്ങളനില് ചേരക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗതലാം സുഗമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അതലഭാധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങളഭായ  റതീചസ്റ്റ്  സഭാക്കറുകേള,  40  ഫതീറസ്റ്റ്  കേടണയ്നര്  ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ്
ടക്രയനിനുകേള, 20 ടണ് ടക്രയനിനുകേള, വനി.ടനി.എലാം.എസസ്റ്റ്. സലാംവനിധഭാനങ്ങള തുടങ്ങനിയ
സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വലനിയ ചേരക്കസ്റ്റ്  കേപലുകേടള തുറമുഖകത്തയസ്റ്റ്
അടുപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കശഷനിയുള  ടഗ്ഗുകേളുടട  കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
തുറമുഖ  ചേഭാനലുകേളനിടല  ആഴലാം  കൂട്ടുന്നെതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി  രൂപ  ടചേലവനില്
അതലഭാധുനനികേവുലാം  കശഷനികൂടനിയതുമഭായ  ഒരു  കേടര്സക്ഷന  ഡ്രെെഡ്ജര്  പ്രവര്ത്തന
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സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാടത  ടകേഭാലലാം  തുറമുഖത്തസ്റ്റ്  കേസലാംസസ്റ്റ്  ഡനിപഭാര്ട്ടുടമന്റെനിനസ്റ്റ്
ഇ.ഡനി.ഐ.  സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വനിഴനിഞ്ഞലാം  തുറമുഖത്തനിടന്റെ  സതീകവഡസ്റ്റ്
വഭാര്ഫനിടന്റെ നതീളലാം കൂടല്, ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തുറമുഖത്തനിടന്റെ വനികേസനലാം എന്നെനിവ വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ടകേഭാലലാം തുറമുഖത്തസ്റ്റ് പഭാസഞ്ചേര് ടടര്മനിനല് നനിര്മ്മേഭാണലാം, കബപ്പൂര് തുറമുഖത്തസ്റ്റ്
വഭാര്ഫനിടന്റെ  നതീളലാം  കൂടല്  എന്നെനിവ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  നടനവരുന.
ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചവരുന.
496  കകേഭാടനി  രൂപ  ടചേലവനില്  അഴതീക്കല്  തുറമുഖലാം  കേനിഫ്ബനി  സഹഭായലാംവഴനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തുറമുഖ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
ഒരു  ടസഷലല്  പര്പസസ്റ്റ്  ടവഹനിക്കനിള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ആലപ്പുഴ  തുറമുഖലാം  മറതീനയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള
പരനിസനിതനി ആഘഭാതപഠനലാം നടനവരുന.

(ഡനി) ചേരക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗതലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ഒരു ടമടനികേസ്റ്റ് ടണനിനസ്റ്റ്
ഒരു രൂപ നനിരക്കനില് ഇനടസന്റെതീവസ്റ്റ് നല്കുനണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനിലുള
ടചേറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനില്  ചേരക്കുകേള  ഡകേകേഭാരലലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഈടഭാക്കുന്നെ
ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ് ചേഭാര്ജനില് 50 ശതമഭാനലാം ഇളവസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടഭാലാംടവ ടറയനില് മഡ്യൂസനിയലാം

 249 (3198)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സെനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  ടഭാലാംടവ  ടറയനില്  മഡ്യൂസനിയലാം  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായുളള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) എങ്കനില്, നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; 

(സനി)  ഇതനിനഭായുളള  നടപടനികേള ഊര്ജനിതടപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ -സനി) ചേഭാലക്കുടനിയനില് ടഭാലാംടവ മഡ്യൂസനിയലാം സഭാപനിക്കുന്നെതുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ്
ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള തഭാല്പരലപതലാം ക്ഷണനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയകശഷലാം  ടറയനില്  ടഭാലാംടവയുടട
അവശനിഷ്ടങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുള സഭാധലതകേള ബനടപട വകുപ്പുകേളുമഭായനി
കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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മഡ്യൂസനിയലാം മൃഗശഭാല വകുപനിടല നനിയമനങ്ങളനിടല സലാംവരണലാം 

250 (3199) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനുള  പ്രഭാതനിനനിധലലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുള  നടപടനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  ജനി.  ഒ.  (എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്
271/73/പനി.ഡനി. തതീയതനി 12-10-1973-ടല ഉത്തരവസ്റ്റ് പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് ജനി. ഒ. (എലാംഎസസ്റ്റ്.)
നമ്പര്  268/92/ജനി.എ.ഡനി.  തതീയതനി  ജൂഡല  15,  1992  എന്നെ  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറടപടുവനിചനിട്ടുളതഭായനി  ശദയനിൽടപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  മഡ്യൂസനിയലാം
മൃഗശഭാല  വകുപനില്  ഏടതങ്കനിലുലാം  ഗസറഡസ്റ്റ്  തസനികേ  പടനികേജഭാതനി  പടനികേ
വര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് മഭാതമഭായനി സലാംവരണലാം ടചേയ്യേടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  കമല്  ഉത്തരവനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംവരണത്തനിനഭായനി
മഭാറനിവയടപട  തസനികേയസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിക്കടപടനിട്ടുള  അടനിസഭാന  കയഭാഗലത,
അഭനിലഷണതീയ  കയഭാഗലത,  പ്രഭായ  പരനിധനി,  ശമ്പളലാം,  നനിയമനരതീതനി  എന്നെനിവയുടട
അടനിസഭാനത്തനില്  വലവസഭാപനിത  മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂടട  നനിയമന  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചസ്റ്റ്
ആടരടയങ്കനിലുലാം നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  മഡ്യൂസനിയലാം മൃഗശഭാല വകുപനില് വകുപസ്റ്റ് ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ് പുറടമ ഏടതലഭാലാം
തസനികേകേളക്കഭാണസ്റ്റ് ഗസറഡസ്റ്റ് പദവനി ഉളളതസ്റ്റ്; 

(ഡനി)  മഡ്യൂസനിയലാം  മൃഗശഭാല  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്  തസനികേയനികലക്കസ്റ്റ്
നനിയമനിക്കടപടുന്നെതനിനസ്റ്റ് വകുപനില് ടസഷലല് റൂള നനിലവനിലുകണഭാ; ഇകപഭാള പ്രസ്തുത
തസനികേയനില് കജഭാലനി ടചേയ വരുന്നെ ഉകദലഭാഗസടന ടസഷലല് റൂള പ്രകേഭാരമഭാകണഭാ
നനിയമനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  എടനങ്കനിലുലാം  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ഇ) കമല് സൂചേനിപനിച ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം, മഡ്യൂസനിയലാം മൃഗശഭാല വകുപസ്റ്റ് ഡയറകര്
തസനികേ  പടനികേ  ജഭാതനി  പടനികേ  വര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  സലാംവരണലാം  ടചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;
ജനി. ഒ. (എലാംഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 268/92/ടപഭാ.ഭ.വ. തതീയതനി 15-7-1992 എന്നെ ഉത്തരവസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം  സലാംവരണലാം  ടചേയ്യേടപട  തസനികേയനില്  സലാംവരണ  മഭാനദണ്ഡങ്ങൾ
പഭാലനിക്കഭാടത  എകപഭാടഴങ്കനിലുലാം  നനിയമനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഏതസ്റ്റ്
ഉത്തരവഭാണസ്റ്റ്  അതനിനസ്റ്റ്  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുളള  വനിവരലാം  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷടന  കരഖഭാമൂലലാം
അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മഡ്യൂസനിയലാം  മൃഗശഭാലഭാ  വകുപനിടല  ഒരു  ഗസറഡസ്റ്റ്  തസനികേയുലാം
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  മഭാതമഭായനി  സലാംവരണലാം  ടചേയ്തനിടനില.
1-1-2017  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള  വഭാര്ഷനികേ  അവകലഭാകേനത്തനില്  മഡ്യൂസനിയലാം
മൃഗശഭാലഭാ  വകുപനില്  SC/ST  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  ഗസറഡസ്റ്റ്  തസനികേയനില്  മതനിയഭായ
പ്രഭാതനിനനിധലമുളതഭായനി ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  മഡ്യൂസനിയലാം  മൃഗശഭാല  ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ്  പുറടമ  ചുവടട  കചേര്ക്കുന്നെ
തസനികേകേളഭാണസ്റ്റ് ഗസറഡസ്റ്റ് പദവനിയുളതസ്റ്റ് :

അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ് ഓഫതീസര് - 1

ഫനിനഭാനസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് - 1

സൂപ്രണസ്റ്റ് - 6

സതീനനിയര് സൂപ്രണസ്റ്റ് - 2

എ ഡഡ്യൂകക്കഷണല് ഓഫതീസര് - 1

ടവററനിനറനി സര്ജന - 2

(ഡനി)  മഡ്യൂസനിയലാം  മൃഗശഭാലഭാ  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്  തസനികേയനികലയസ്റ്റ്
നനിയമനിക്കടപടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വകുപനില്  ടസഷലല്  റൂള  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.   പ്രസ്തുത
തസനികേയനില്  കജഭാലനി  ടചേയവരുന്നെ ഉകദലഭാഗസടന  ടസഷലല്  റൂള പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്
നനിയമനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് പ്രകതലകേ പരനിഗണന നല്കേനിയനിടനില.

(ഇ)  മഡ്യൂസനിയലാം  മ മൃഗശഭാലഭാ  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്  തസനികേ  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി സലാംവരണലാം ടചേയ്തനിടനില.  ജനി.  ഒ. (എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്
268/92/ടപഭാ.ഭ.വ.  തതീയതനി  15-7-1992  എന്നെ  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംവരണലാം
ടചേയ്യേടപട  തസനികേയനില്  സലാംവരണ  മഭാദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാടത  നനിയമനങ്ങള
നടത്തനിയനിടനില.

പയ്യേന്നൂരനില് ചേരനിത ടടപതൃകേ മഡ്യൂസനിയലാം 

251 (3200) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് തുറമുഖവുലാം
മഡ്യൂസനിയവുലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പയ്യേന്നൂര് പഴയ കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷന ചേരനിത ടടപതൃകേ മഡ്യൂസനിയമഭായനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനിക്രമങ്ങളുടട ഇകപഭാഴടത്ത അവസ ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത പദതനിയുടട ടടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ; 
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(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുടട  പ്രവൃത്തനികേള  എന്നെസ്റ്റ്  തുടങ്ങഭാന  കേഴനിയുടമന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിടന്റെ  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേമഭായ  പയ്യേന്നൂര്  പഴയ
കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷടന്റെ  സലാംരക്ഷണ  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  90  ലക്ഷലാം
രൂപയുടട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇ-ടടണര്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ്  ടസലക്ഷന  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനി.
കേരഭാറുകേഭാരന വകുപ്പുമഭായനി കേരഭാര് ഒപനിടുന്നെ മുറയസ്റ്റ് പ്രസ്തുത പദതനിയുടട പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

മഡ്യൂസനിയങ്ങള ഭനിന്നെകശഷനി സഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നെതനിനുളള പദതനികേള 

252 (3201) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത  മഡ്യൂസനിയങ്ങള  ഭനിന്നെകശഷനി  സഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ പദതനികേള എടനലഭാടമന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  മഡ്യൂസനിയങ്ങളനില്  എടനലഭാലാം  സഇൗകേരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഏർടപടുത്തുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  എടനലഭാലാം  നടപടനികേള
ഡകേടക്കഭാള്ളുടമന്നെസ്റ്റ്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മഡ്യൂസനിയലാം  മൃഗശഭാലഭാ  വകുപനിടല  മഡ്യൂസനിയങ്ങള  ഭനിന്നെകശഷനി
സഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആയതനിടന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  വയനഭാടസ്റ്റ്  എന്നെതീ  ജനിലകേളനിടല
മഡ്യൂസനിയങ്ങള  സന്ദര്ശനിക്കുന്നെ  ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാരുടട  സഇൗകേരലഭാര്തലാം  ടസഷലല്
കടഭായസ്റ്റ് ലറസ്റ്റ്,  ലനിഫ്റ്റുകേള,  വതീല്ടചേയര്,  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം,  റഭാമ്പസ്റ്റ്  എന്നെതീ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.
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പുരഭാവസ്തു  വകുപനിടന്റെ  അധതീനതയനിലുള  മഡ്യൂസനിയങ്ങളനിടലലഭാലാം  ഭനിന്നെകശഷനി
സഇൗഹൃദ ശുചേനിമുറനികേളുലാം  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  കമഖലകേളുലാം  റഭാമ്പസ്റ്റ്,  വതീല്ടചേയര്,  ഓഡനികയഭാ
സനിസലാം,  ടബയനില് ലനിപനി എന്നെതീ സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിടന്റെ ഒന്നെഭാലാംഘട
പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.

മഡ്യൂസനിയലാം  മൃഗശഭാലഭാ  വകുപനിടല  തനിരുവനനപുരലാം  ഡയറകകററനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  കനപനിയര്  മഡ്യൂസനിയലാം,  നഭാചറല്  ഹനിസറനി  മഡ്യൂസനിയലാം,  ശതീചേനിതഭാ
ആര്ടസ്റ്റ്  ഗലഭാലറനി  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  റഭാമ്പസ്റ്റ്,  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്
സഇൗകേരലലാം,  ടസഷലല്  കടഭായസ്റ്റ് ടലറ്റുകേള,  വതീല്ടചേയര്  എന്നെതീ  സഇൗകേരലങ്ങള
ഏര്ടപടുത്തനിക്കഴനിഞ.  കൂടഭാടത കനപനിയര് മഡ്യൂസനിയത്തനില് ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാരുടട
സഇൗകേരലഭാര്തലാം  പ്രദര്ശന  വസ്തുക്കളുടട  വനിവരങ്ങള  ഉളടക്കഭാളനിചടകേഭാണള
ആധുനനികേ  രതീതനിയനിടല  കേനികയഭാസസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കല്,  ദൃശലശവല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
എന്നെനിവ  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  വയനഭാടസ്റ്റ്  കുങ്കനിചനിറ  മഡ്യൂസനിയത്തനില്  ലനിഫ്റ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  മഡ്യൂസനിയലാം  മൃഗശഭാലഭാ വകുപനിടല മഡ്യൂസനിയങ്ങളനില് ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി
ഏര്ടപടുത്തുന്നെ  പദതനികേള  75  ശതമഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ബഭാക്കനി
കശഷനിക്കുന്നെ  25  ശതമഭാനലാം  കജഭാലനികേള  ദ്രുതഗതനിയനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.
കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാടതതടന്നെ  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാരഭായ
സന്ദര്ശകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പദതനികേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുനണസ്റ്റ്.

പുരഭാവസ്തു  വകുപനിടന്റെ  മഡ്യൂസനിയങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം
40  വതീല്ടചേയര്  ആകഗ്രഭാ  ഇനഡസ്ട്രേതീസനില്നനിനലാം  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത പദതനി അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് സന്ദര്ശകേര്ക്കസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കുന്നെതനിനുകവണ നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.

പഇൗരഭാണനികേ കരഖകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി പദതനി 

253 (3202) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി : 
ശതീ  .   കജഭാണ് ടഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   ഡനി  .   ടകേ  .   മുരളനി : 
ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വനിലടപട പഇൗരഭാണനികേ കരഖകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി എടനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്; 
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(ബനി) ഇതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി, സലാംസഭാന ആര്ഡക്കവ്സസ്റ്റ് വകുപനില് കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി
ആര്ഡക്കവ്സസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്,  തകദശതീയമഭായ സലങ്ങളനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുള അമൂലല
കരഖകേള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ഏടറടുക്കുന്നെ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) തഭാളനികയഭാല കരഖകേളുടട ഡനിജനിഡറകസഷന നടത്തുന്നെതനിനുള നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  പുരഭാകരഖ വകുപനിടല തഭാളനികയഭാല കരഖകേള യുടനസ് കകേഭായുടട കലഭാകേ
ഡപതൃകേ പടനികേയനില് ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിടല അപൂര്വമഭായ പഇൗരഭാണനികേ കരഖകേള ചേരനിതകരഖഭാനയ
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  വകുപസ്റ്റ്  ഏടറടുക്കുകേയുലാം  അവയുടട  ശഭാസതീയമഭായ  കരഖഭാ
മഭാകനജുടമനലാം  കേണ്സര്കവഷനുലാം  നടത്തനി  സൂക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുന.   ചേരനിത
കരഖകേളുടട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഫഡ്യൂമനികഗഷന,  ടമന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്,  ബയന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്,
ഡനിജനിഡറകസഷന  എന്നെതീ  നൂതന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സന്വേതീകേരനിചവരുന.   ചേരനിത
കരഖകേളുടട  പ്രഭാധഭാനലലാം  കുടനികേളനില്  എത്തനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ചേരനിത  പ്രദര്ശനലാം,
ചേരനിത  കേന്വേനിസസ്റ്റ്,  ടഹറനികറജസ്റ്റ്  കബ്ബുകേള,  ടഹറനികറജസ്റ്റ്  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്,  ടഹറനികറജസ്റ്റ്
പഠനയഭാത,  ടഹറനികറജസ്റ്റ്  കേലഭാമ്പുകേള,  ടഹറനികറജസ്റ്റ്  ഗ്രഭാനഡസ്റ്റ്  എന്നെതീ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഡപതൃകേ അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി
ചേരനിത  പ്രദര്ശനങ്ങള,  കലഭാകേഡപതൃകേ  ദനിനഭാകഘഭാഷലാം,  കഡഭാകേബടമന്റെറനി
പ്രദര്ശനങ്ങള,  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  ആര്ഡക്കവ്സസ്റ്റ്  വഭാരഭാകഘഭാഷലാം,  ഡപതൃകേ  കമളകേള
എന്നെനിവ സലാംഘടനിപനിചവരുന.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി മഹഭാകേവനി കുമഭാരനഭാശഭാടന്റെ കേടയ്യേഴുത്തസ്റ്റ്
കരഖകേള,  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിടല വനികനഭാബഭാ നനികകേതനനിടല ഗഭാനനിജനിയുടട
കേടയ്യേഴുത്തസ്റ്റ് കരഖകേള, പയ്യേന്നൂര് ശതീനഭാരഭായണ ആശമലാം, ടകേഭാലലാം ബനിഷപസ്റ്റ് ഹഇൗസസ്റ്റ്
കരഖകേള,  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിടല  പഭാണനിക്കഭാടസ്റ്റ്  മനയനിടല  കരഖകേള,  വയനഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനിടല  'പുഴമുടനി  തറവഭാടസ്റ്റ്  കരഖകേള'  എന്നെനിവ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(സനി) സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.  വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ശതീമതനി സുഗതകുമഭാരനിയുടട തറവഭാടസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ് ഏടറടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനലാം 

254 (3203)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പ്രശസ  കേവയതനിയുലാം  പരനിസനിതനി  പ്രവര്ത്തകേയുലാം  ജതീവകേഭാരുണല
പ്രവര്ത്തകേയുമഭായ  ശതീമതനി സുഗതകുമഭാരനി ടതീചറുടട ആറന്മുളയനിടല തറവഭാടസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ്
പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവകുപസ്റ്റ്  ഏടറടുക്കുന്നെതനിനുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതനിനുള  നടപടനികേള  സതന്വേരലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ശതീമതനി  സുഗതകുമഭാരനി  ടതീചറുടട  ആറന്മുളയനിടല വഭാഴുകവലനില്
തറവഭാടസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പുരഭാവസ്തു  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്
സമര്പനിച  ടപ്രഭാകപഭാസല്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിജഭാപനലാം
പുറടപടുവനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

സലാംരക്ഷനിത സഭാപനങ്ങള 

255 (3204)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാന  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്എത  സലാംരക്ഷനിത
സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള പരനിപഭാലനിചവരുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇവയുടട  ജനില  തനിരനിചളള  കേണക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവ
ഏടതലഭാടമന്നെസ്റ്റ് ടവളനിടപടുത്തഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിടന്റെ  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേമഭായനി  തമനിഴഭാടനിടല
തക്കലയനില് സനിതനി ടചേയ്യുന്നെ പതനഭാഭപുരലാം ടകേഭാടഭാരലാം ഉളടപടട 181 സലാംരക്ഷനിത
സഭാരകേങ്ങളഭാണുളതസ്റ്റ്.   ഇതനില്  നഭാലസ്റ്റ്  സഭാരകേങ്ങള  ഡതീ-ടപ്രഭാടകസ്റ്റ്  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നനിലവനില് 177 സഭാരകേങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പരനിപഭാലനിചകപഭാരുന്നെതസ്റ്റ്.
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(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം-40,  ടകേഭാലലാം-5,  പത്തനലാംതനിട-3,  ആലപ്പുഴ-13,
കകേഭാടയലാം-8,  ഇടുക്കനി-5,  എറണഭാകുളലാം-28,  തൃശ്ശൂര്-34,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്-8,  മലപ്പുറലാം-7,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്-8,  വയനഭാടസ്റ്റ്-5,  കേണ്ണൂര്-4,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്-8.  സലാംരക്ഷനിത
സഭാരകേങ്ങളുടട പൂര്ണമഭായ ലനിസസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.* 

അരുവനിക്കര കക്ഷതലാം സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേമഭാക്കല്

256 (3205)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിടല  മഭാറനല്ലൂര്  പഞ്ചേഭായത്തനിടല  അരുവനിക്കര
കക്ഷതലാം  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേടമന്നെ  നനിലയനില്  പരനിരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) എങ്കനില് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുടട നനിലവനിടല സനിതനിയുലാം തുടര്നടപടനിയുലാം
എനഭാടണന്നെസ്റ്റ്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കേഭാടഭാക്കട നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല മഭാറനല്ലൂര് പഞ്ചേഭായത്തനിടല
അരുവനിക്കര  കക്ഷതലാം  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേമഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  വനിഷയലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

മുനനിയറകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

257  (3206)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തുറമുഖവുലാം മഡ്യൂസനിയവുലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  മുനനിയറകേള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
സന്വേതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെ നടപടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിടനിടലങ്കനില്, അവ സലാംരക്ഷനിക്കഭാന ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാടയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഇടുക്കനി,  കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കനിടല  മുനനിയറകേള  പുരഭാവസ്തു
വകുപനിടന്റെ സലാംരക്ഷനിത സഭാരകേമഭായനി പ്രഖലഭാപനിചടകേഭാണസ്റ്റ് പ്രഭാഥമനികേ വനിജഭാപനലാം
പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അനനിമ  വനിജഭാപനലാം  പുറടപടുവനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചവരുന.

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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യുടനടസഭായുടട ടടപതൃകേ സഭാരകേ പടനികേ 

258 (3207)  ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസഭാനടത്ത ഏടതങ്കനിലുലാം ഡപതൃകേസഭാപനടത്ത യുടനടസഭായുടട
ടടപതൃകേ സഭാരകേ പടനികേയനില് ഉളടപടുത്തുവഭാന സർക്കഭാർ  ആവശലമഭായ നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  തക്കലയനിടല പതനഭാഭപുരലാം പഭാലസുലാം വയനഭാടനിടല എടയല് ഗുഹഭാ
സഭാരകേവുലാം  ഇഇൗ  പടനികേയനില്  ഉളടപടുത്തുവഭാനുള  നടപടനികേള  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാടണന്നെസ്റ്റ് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള  വയനഭാടസ്റ്റ്  എടക്കല്  ഗുഹ,
തമനിഴഭാടനിടല തക്കലയനില് സനിതനി ടചേയ്യുന്നെ പതനഭാഭപുരലാം ടകേഭാടഭാരലാം എന്നെനിവടയ
യുടനടസഭായുടട  ഡപതൃകേ  പടനികേയനില്  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ഇതനില് പതനഭാഭപുരലാം ടകേഭാടഭാരലാം യുടനടസഭായുടട പ്രഭാഥമനികേ
പടനികേയനില്  ഉളടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അനനിമ  പടനികേയനില്  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി
കനഭാമനികനഷന കഫഭാര്മഭാറനില്  പറയുന്നെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

പഭാല്ക്കടല് ശതീകൃഷ്ണ കക്ഷതലാം

259 (3208)   ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് തുറമുഖവുലാം
മഡ്യൂസനിയവുലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കവണഭാടസ്റ്റ്  രഭാജവലാംശത്തനിടന്റെ  ആദലകേഭാല  ആസഭാനമഭായനിരുന്നെ
കേനിളനിമഭാനൂരനിടല  കേതീഴ് കപഭാരൂര്  പഭാല്ക്കടല്  ശതീകൃഷ്ണ  കക്ഷതലാം  പുരഭാവസ്തു  വകുപസ്റ്റ്
ഏടറടുത്തസ്റ്റ് സലാംരക്ഷനിക്കണടമന്നെ ആവശലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) എങ്കനില് ഇതനിനഭായനി സന്വേതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടനി  കക്ഷതലാം  സലാംരക്ഷനിത  സഭാരകേമഭാകക്കണതഭാകണഭാടയന്നെസ്റ്റ്  പുരഭാവസ്തു
വകുപസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചവരുന.   റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
കവണ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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കവലുത്തമ്പനിദളവഭാ സ് മഭാരകേത്തനിടന്റെ നവതീകേരണലാം 

260 (3209)  ശതീ  .    ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തുറമുഖവുലാം മഡ്യൂസനിയവുലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) മണടനി കവലുത്തമ്പനിദളവഭാ സ് മഭാരകേത്തനിടന്റെ നനിലവനിലുള പരനിമനിതനികേള
കബഭാധലടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  സ് മഭാരകേ  സമുചയത്തനിലുള  മഡ്യൂസനിയത്തനിടന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
എടനലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദശനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സ് മഭാരകേ  സമുചയ  വനികേസനലാം  സമയബനനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  കവലുത്തമ്പനിദളവയുടട  ഉടവഭാള മണടനി  മഡ്യൂസനിയത്തനില്  എത്തനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കവണ നടപടനിടയടുക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മണടനി  കവലുത്തമ്പനിദളവഭാ  മഡ്യൂസനിയത്തനില്  കൂടുതല്  പ്രദര്ശന
വസ്തുക്കള  ഉളടപടുത്തനി  മകനഭാഹരവുലാം  ആധുനനികേവുമഭായ  രതീതനിയനില്  മഭാറനി
കുടനികേടളയുലാം ടപഭാതുജനങ്ങടളയുലാം ആകേര്ഷനിക്കുന്നെ തരത്തനില് സജതീകേരനിചവരുന.
കൂടഭാടത  മഡ്യൂസനിയത്തനില്  എത്തുന്നെ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  ഗകവഷകേര്ക്കുലാം  കൂടുതല്
പഠന  സഇൗകേരലലാം  ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള  ഒരു
ഡലബറനിയുലാം സജതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  നഡ്യൂഡല്ഹനി  നഭാഷണല് മഡ്യൂസനിയത്തനില്  സൂക്ഷനിചനിരുന്നെതുലാം  നനിലവനില്
തനിരുവനനപുരലാം കനപനിയര് മഡ്യൂസനിയത്തനില് പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുളതുമഭായ കവലുത്തമ്പനി
ദളവയുടട  ഉടവഭാള  മണടനി  മഡ്യൂസനിയത്തനികലയ്ക്കു  മഭാറ്റുന്നെ  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

ചേന്ദ്രഗനിരനി കകേഭാടയുടട വനികേസനലാം

261 (3210) ശതീ  .    ടകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തുറമുഖവുലാം  മഡ്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
ജനിലയനിടല  ചേന്ദ്രഗനിരനികകേഭാടയുടട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവനിടന്റെ  പകേര്പ്പുലാം

എസനികമറ്റുലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിടല ചേന്ദ്രഗനിരനി കകേഭാടയുടട വനികേസനത്തനിനഭായനി

80 ലക്ഷലാം രൂപയുടട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ സ.ഉ.

(സഭാധ)  291/17/CAD.  തതീയതനി  4-4-2017  നമ്പര്  ഉത്തരവനിടന്റെയുലാം

എസനികമറനിടന്റെയുലാം പകേര്പ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.റനിസര്വസ്റ്റ് കേണകര് ഒഴനിവുകേള

262 (3211) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2016  ജൂണ്  29-ാം  തതീയതനി  ബഹു.  ഡഹകക്കഭാടതനിയുടട  ഉത്തരവസ്റ്റ്

പ്രകേഭാരലാം ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി., 823 റനിസര്വസ്റ്റ് കേണകര് ഒഴനിവുകേള പനി. എസസ്റ്റ്. സനി. -ക്കസ്റ്റ്

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചേയ്തതനില് നനിയമനലാം നല്കേഭാനഭായനി കശഷനിക്കുന്നെ  522  ഒഴനിവുകേള ഒരു

വര്ഷത്തനികലടറ ആയനിട്ടുലാം നനികേത്തഭാത്തതസ്റ്റ് എന്തുടകേഭാണഭാടണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് നനിനലാം ലഭലമഭായ പുതനിയ വനിവരഭാവകേഭാശ

മറുപടനി  പ്രകേഭാരലാം  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവുകേളടക്കലാം  741  ഒഴനിവുകേള  നനിലനനില്ടക്ക

എന്തുടകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിച  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം

നല്കേഭാത്തടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  4300 ഓളലാം  തഭാത്കേഭാലനികേ  കേണകര്മഭാര്  നനിലനനില്ടക്ക  ഇവടര

ഒഴനിവഭാക്കനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ടചേയ്തവടര  നനിയമനിക്കഭാന  നടപടനി

സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്

നനികയഭാഗനിച ടപ്രഭാഫ. സുശതീല് ഖന്നെയുടട പ്രഭാഥമനികേ വനിലയനിരുത്തലനില് നനിലവനിലുള

ഡബനിളഡഡ്യൂടനി സമ്പ്രദഭായലാം പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് സനിലാംഗനിള ഡഡ്യൂടനിയഭാക്കുവഭാനുലാം കകേഭാര്പകറഷനനിടല

ബസസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുടട  അനുപഭാതലാം  പുനനഃക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനില്

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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എത്തനിക്കുവഭാനുലാം നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  നനിലവനിടല ഡബനിള ഡഡ്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായലാം മഭാറനി

സനിലാംഗനിള  ഡഡ്യൂടനിയഭാക്കനിമഭാറ്റുകമ്പഭാള  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിലവനിലുളള   കേണകര്,

ഡഡ്രെെവര്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്  അധനികേമഭാകുന്നെ  അവസയുണസ്റ്റ്.  ഈ

സഭാഹചേരലത്തനില്  ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നെ  കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്

കകേഭാര്പകറഷനനിടല  ജതീവനക്കഭാരുടട  അലാംഗബലലാം  പുനനഃക്രമതീകേരനിചകശഷലാം  ടനി

ഒഴനിവുകേളക്കസ്റ്റ്  സഭാധുതയുടണങ്കനില്  നനിയമന  നടപടനികേളുമഭായനി  കകേഭാര്പകറഷന

മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുടമന്നെഭാണസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  

(സനി)  നനിലവനില്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  എലാംപഭാനല്  ജതീവനക്കഭാര്  കേണകര്,
ഡഡ്രെെവര്  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ടചേയ്യുനണസ്റ്റ്.
അടനിയനരഘടങ്ങളനിലുലാം  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുടട  അവധനി  കേഭാലയളവുകേളനിലുലാം
സുഗമമഭായനി സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുവഭാനകവണനി മഭാതമഭാണസ്റ്റ് തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാടര
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  മഭാതമല ടനി ജതീവനക്കഭാരുടട നനിയമനലാം,  കജഭാലനിയനില് നനിനലാം
മഭാറനി നനിര്ത്തല് എന്നെനിവയുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ് നനിരവധനി ഹര്ജനികേള ബഹുമഭാനടപട
ഡഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ടനി  ഹര്ജനികേളനികനലുള
അനനിമ  വനിധനിക്കസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  മഭാതകമ  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു
തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. സഭാനഡനില് അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ് കബഭാക്കസ്റ്റ് കേലാം ഗലഭാകരജസ്റ്റ് 

263 (3212) ശതീ  .    ഡഹബനി  ഈഡന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.റനി.സനി.  സഭാനഡനില്  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്
കബഭാക്കസ്റ്റ് കേലാം ഗലഭാകരജസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് എലാം.എല്.എ ആസനി വനികേസന ഫണനില്
നനിനലാം രണകകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിരുകന്നെഭാ; 

(ബനി)  ഈ പദതനിയുടട നനിലവനിടല അവസ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) അനുവദനിചനിരുന.

(ബനി)  ഏപ്രനില്  2016-ല്  Piling  ഉളപടട  എലഭാ  സ്ട്രേക്ചേറല്  വര്ക്കുകേളുലാം
പഭാസറനിലാംഗസ്റ്റ്,  റൂഫനിലാംഗസ്റ്റ്,  PCC  കഫഭാറനിലാംഗസ്റ്റ്  എന്നെനിവയുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.   എന്നെഭാല്
മണനിടന്റെ  പ്രകതലകേ  ഘടന  പ്രകേഭാരലാം  Differential  settlement  സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം
ഗലഭാകരജസ്റ്റ്  ഭനിത്തനിയനില്  വനിളലുകേള  കേഭാണടപടുകേയുലാം  ടചേയ.   തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  7.5m
തഭാഴ്ചയനില്  13  Pile-കേള  ടചേയ്തസ്റ്റ്  under  priming  വര്ക്കുകേള  നടത്തനി  ടകേടനിടലാം
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ബലടപടുത്തുന്നെതനിനുള  പ്രവൃത്തനി  ടചേയ്തനിരുന.   ഇകപഭാള  ടകേടനിടലാം  കൂടുതല്
ബലടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  extra  14  pile  work  നടത്തണടമനലാം  ടകേടനിടത്തനിടന്റെ
self  weight  കുറയണടമനമുള  വനിദഗഭാഭനിപ്രഭായത്തനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
അനനര നടപടനികേള പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല ഭരണപരമഭായ മഭാറങ്ങള

264 (3213) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി : 
ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   പനി  .   ഉഡബദുള : 
ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 
(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  ഭരണപരമഭായ

എടനലഭാലാം  മഭാറങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  അവയുടട
ഫലമഭായനി  എടനലഭാലാം  വലതലഭാസങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  സഭാപനത്തനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനില്
ഉണഭായനിട്ടുളടതന്നെഭാണസ്റ്റ് കേരുതുന്നെതസ്റ്റ്; 

(ബനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല  ഉന്നെത  തസനികേകേളനില്  സഭാനക്കയറലാം
വഴനിയുലാം  ടഡപബകടഷന  വഴനിയുമുള  നനിയമനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പകേരലാം  കനരനിട്ടുള
നനിയമനങ്ങള  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനടമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഏടതലഭാലാം
തസനികേകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരത്തനില്  നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  എത  കപടര
ഇത്തരത്തനില് നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; 

(സനി)  ഇത്തരലാം  നനിയമനങ്ങളുടട  ഫലമഭായനി  ഈ  സഭാപനത്തനിടന്റെ
ഭരണപരമഭായ  ടചേലവനില്  എടനങ്കനിലുലാം  വര്ദനവുണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഈ
ഇനത്തനില് ഉണഭായനിട്ടുള അധനികേ ടചേലവസ്റ്റ് എതയഭാടണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ടപ്രഭാഫഷണലനിസലാം ടകേഭാണവരുന്നെ
തനിനഭായനി  ജനറല്  മഭാകനജര്  (ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന),  ജനറല്
മഭാകനജര്  (ടടകനിക്കല്),  ടഡപഡ്യൂടനി  ജനറല്  മഭാകനജര്  (ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്
അഡനിനനികസ്ട്രേഷന),  ടഡപഡ്യൂടനി  ജനറല്  മഭാകനജര്  (ഓപകറഷനസസ്റ്റ്),  ടഡപഡ്യൂടനി
ജനറല്  മഭാകനജര്  (ടടകനിക്കല്),  ചേഭാര്കടഡസ്റ്റ്  അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ്/കകേഭാസസ്റ്റ്  അക്കഇൗണസ്റ്റ്
എന്നെതീ തസനികേകേളനികലയസ്റ്റ്  കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനലാം നടത്തുന്നെതനിനഭായനി
അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിയമന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

(സനി) നനിയമന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് കേണക്കഭാക്കഭാനഭായനിടനില.  
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ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിച സര്വതീസുകേള

265 (3214) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച  സര്വതീസുകേള
ഏടതഭാടക്കയഭാടണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  മനിന്നെല് സര്വതീസസ്റ്റ് എന്നെ കപരനില് എത സര്വതീസുകേള നടത്തുനണസ്റ്റ്;
ഈ സര്വതീസനിടന്റെ കനടങ്ങള എടനഭാടക്കയഭാണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  കൂടുതല് അനർസലാംസഭാന സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കവണ
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശഷലാം ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
വനനിതകേളക്കുമഭാതമഭായനി  'പനിങ്കസ്റ്റ് ' ബസസ്റ്റ്  സര്വതീസുലാം  ദതീര്ഘദൂരയഭാതക്കഭാര്ക്കഭായനി
'മനിന്നെല്' സര്വതീസുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  എടസ്റ്റ്  മനിന്നെല്  സര്വതീസുകേള  നടത്തുനണസ്റ്റ്.
ടചേലവസ്റ്റ്  കുറചലാം  സുരക്ഷനിതമഭായ  കവഗത്തനിലുലാം  യഭാതഭാസഇൗകേരലലാം  പ്രദഭാനലാം
ടചേയ്യുനടവനളതസ്റ്റ് ഈ സര്വതീസനിടന്റെ കനടമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) അനര്സലാംസഭാന കേരഭാര് പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. അനര്
സലാംസഭാന സര്വതീസുകേള നടത്തനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.   തമനിഴഭാടുമഭായുള അനര്സലാംസഭാന
കേരഭാര്  സലാംബനനിച  നടപടനികേള  പ്രഭാരലാംഭ  ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.   കേര്ണഭാടകേയനികലയസ്റ്റ്
കൂടുതല്  അനര്  സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേള  ഇതനികനഭാടകേലാംതടന്നെ  ആരലാംഭനിച
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട സഞ്ചേനിത നഷ്ടലാം

266 (3215) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  യുടട നനിലവനിടല സഞ്ചേനിത നഷ്ടലാം എതടയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  വരവസ്റ്റ്  ടചേലവുകേൾ  സന്തുലനമഭാക്കുകേ
എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  എടനലഭാലാം;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; 
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(സനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട സമഗ്രപുനരുദഭാരണത്തനിനസ്റ്റ് കവണനിയുള
പഭാകക്കജനിനസ്റ്റ്  രൂപലാം  നല്കുന്നെതനിനുള  ചേര്ചകേള  എതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാടണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിടല തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട സഞ്ചേനിത നഷ്ടലാം 8031.56 കകേഭാടനി രൂപ.

(ബനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം ലഭാഭത്തനികല
യ്ടക്കത്തനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനിട്ടുള സമഗ്ര പഭാകക്കജനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല്
ഖന്നെടയ  സര്ക്കഭാര്  വനിശദപഠനലാം  നടത്തുവഭാന  കേണ്സളടന്റെഭായനി  ചുമതല
ടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. സഭാമ്പത്തനികേ പുനനഃക്രമതീകേരണത്തനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇകപഭാള കൂടനിയ
പലനിശനനിരക്കനിലുലാം  കുറഞ്ഞകേഭാല  തനിരനിചടവനിലുലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  എടുത്തനിട്ടുള
വഭായ്പകേള  ടപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുടട  കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനികലയസ്റ്റ്  മഭാറ്റുവഭാനുള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   ഇതുപ്രകേഭാരലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വഭായ്പഭാ
തനിരനിചടവനിനത്തനില്  പ്രതനിമഭാസലാം  45  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭാഭനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുടമന്നെസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  ചേര്ചകേള  നടനവരുന.  ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നെയുടട  അനനിമ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്നെ മുറയസ്റ്റ്  മഭാതകമ പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജനിടന്റെ അനനിമരൂപലാം
തയ്യേഭാറഭാക്കഭാനഭാകൂ.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി യനിടല കജഭാലനി സമയലാം 

267 (3216) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല ബസസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുടട കജഭാലനി  സമയലാം
പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നൽകുകമഭാ ; 

(ബനി) ഏടതങ്കനിലുലാം പഠനങ്ങളുടടകയഭാ കേമ്മേതീഷന  /കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ട്ടുകേളുടടകയഭാ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ  ഈ  മഭാറങ്ങള  എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ഇതുമൂലലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുണഭാകുടമന്നെസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെ
കനടങ്ങള എടനലഭാടമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുടട  പ്രവൃത്തനി
സമയത്തനിൽ വരുത്തനിയ/ വരുത്തുന്നെ മഭാറങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല ബസസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുടട കജഭാലനി  സമയലാം

പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  മുഴുവന  ടഷഡഡ്യൂളുകേളുടടയുലാം

ഡഡ്യൂടനി  പഭാകറണ് ഏകേതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ടഷഡഡ്യൂളുകേള ശഭാസതീയമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്

ജതീവനക്കഭാരുടട വനിഭവകശഷനി പൂര്ണമഭായുലാം ഉപകയഭാഗടപടുത്തുന്നെതനിനുലാം കവണനിയഭാണസ്റ്റ്

ഇത്തരലാം  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കേനികലഭാമതീററനില്  അധനിഷനിതമഭായ

നനിലവനിലുള  ഡഡ്യൂടനി  പഭാകറണ്  സമ്പ്രദഭായലാം  പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  ഓടുന്നെ  സമയത്തനിനസ്റ്റ്

ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ഡഡ്യൂടനി  നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്  പരഭാതനിക്കനിടയഭാക്കഭാത്ത  വനിധത്തനില്

തുലലനതീതനി ഉറപഭാക്കുകേടയന്നെ ലക്ഷലകത്തഭാടടയഭാണസ്റ്റ് ഡഡ്യൂടനി പഭാകറണ് ഏകേതീകേരണലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  വളടര  വലനിയ  പ്രതനിസനനിയനിലൂടട

കേടനകപഭാകുന്നെ  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  പുനരുദഭാരണ  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  മുകന്നെഭാടനിയഭായഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

കകേഭാര്പകറഷടന്റെ സമഗ്ര പുനരുദഭാരണ നടപടനികേളുടട ഭഭാഗമഭായനി വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം

ജതീവനക്കഭാരുടട  കജഭാലനിസമയലാം  പുനനഃക്രമതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജനറല്  കേണ്കടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  ഇനടസകര്,  ടഹഡസ്റ്റ്  ടവഹനിക്കനിള  സൂപര്ഡവസര്

എന്നെനിവരുടട  ഡഡ്യൂടനിസമയലാം  05:00  മണനി  മുതല്  15:00  മണനി  വടരയഭായനി

പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്വതീസസ്റ്റ് ഓപകറഷനസ്റ്റ് തടസ്സെലാം കനരനിടഭാത്ത രതീതനിയനില് ഈ

വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് രണസ്റ്റ് മണനിക്കൂര് വനിശമവുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  നനിലനനില്പനിടനത്തടന്നെ  കചേഭാദലലാം

ടചേയ്യുന്നെ  തരത്തനിലുള  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  തരണലാം  ടചേയ്യുന്നെതനികലയ്ക്കുള

സമഗ്ര പുനരുദഭാരണ നടപടനികേളുടട ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുടട കജഭാലനി സമയലാം

പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയുണഭായതസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിലവനിലുള  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  തരണലാം

ടചേയ്യുകേയുലാം സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തനിപനിടല അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിചസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷടന

അനസ്സുറ  ഒരു  സഭാപനമഭായനി  ഉയര്ത്തുകേടയന്നെതഭാണസ്റ്റ്  പുനരുദഭാരണത്തനിടന്റെ

ലക്ഷലലാം.  

(ഡനി) ആഫതീസര്മഭാരുടടയുലാം മനിനനിസതീരനിയല് ജതീവനക്കഭാരുടടയുലാം പ്രവൃത്തനിസമയലാം

രഭാവനിടല 10 മണനി മുതല് 5 മണനി വടര ആയനിരുന്നെതസ്റ്റ് രഭാവനിടല 09:30 മണനി മുതല്

ഡവകുകന്നെരലാം 05:30 മണനി വടരയഭായനി പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള യഭാതഭാപഭാസസ്റ്റ്

268 (3217)  ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  തഭാമരകശരനി  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  സബസ്റ്റ്  ഡനികപഭാ,  തനിരുവമ്പഭാടനി
ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ് ടസന്റെര് എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം ആവശലത്തനിനനുസരനിചള യഭാതഭാ
പഭാസുകേൾ വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് അനുവദനിക്കഭാത്തതനിടന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  മറസ്റ്റ്  യഭാതഭാ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലഭാത്ത  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനിടല  ഇത്തരലാം
വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  യഭാതഭാപഭാസസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  അനുമതനി
നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  നനിലവനിടല  ബസ്സുകേളുടട  എണത്തനിടന്റെ  കതഭാതസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്
പരമഭാവധനി  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുനണസ്റ്റ്.   തനിരുവമ്പഭാടനിയനില്  കേണ്ടസഷന
ടകേഭാടുക്കഭാവുന്നെ റൂട്ടുകേളനില് 12  ബസ്സുകേളഭാണസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്.  അവനിടട ഫതീ
പഭാസസ്റ്റ്  1154-ഉലാം  കകേഭാകളജസ്റ്റ് പഭാസസ്റ്റ്  128-ഉലാം  കൂടനി  1282  പഭാസ്സുകേള  വനിതരണലാം
ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തഭാമരകശരനി-അടനിവഭാരലാം-കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  റൂടനില്  52  ബസ്സുകേള  സര്വതീസസ്റ്റ്
നടത്തുന.  ഫതീ  പഭാസസ്റ്റ്  1163-ഉലാം  കകേഭാകളജ്പഭാസസ്റ്റ്  401-ഉലാം  കൂടനി  1564  പഭാസ്സുകേള
വനിതരണലാം ടചേയ.  ആടകേ പഭാസ്സുകേളുടട എണലാം 2846.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. യുടട സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി 

269 (3218) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  നനിലവനിടല  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി
എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്; 

(ബനി) നനിലവനിലുളള പ്രതനിമഭാസ വരവുലാം ടചേലവുലാം എതയഭാണസ്റ്റ്; 

(സനി) ഡഡ്യൂടനി പരനിഷ്കരണലാം ഏര്ടപടുത്തനിയതനിനുകശഷലാം ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
യുടട വരുമഭാനത്തനില് വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  ശരഭാശരനി  പ്രതനിമഭാസ  വരുമഭാനലാം

160  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ശരഭാശരനി  ടചേലവസ്റ്റ്  310  കകേഭാടനി  രൂപയുമഭാണസ്റ്റ്.   പ്രതനിമഭാസലാം

ശമ്പളവുലാം  കവതനവുലാം  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  86  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
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ഡതീസല് ടചേലവസ്റ്റ് ഇനത്തനില് 90 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വഭായ്പ തനിരനിചടവനിനസ്റ്റ് 87 കകേഭാടനി രൂപയുലാം

ആവശലമഭാണസ്റ്റ്. പ്രതനിമഭാസ വരുമഭാനത്തനില്നനിനലാം ടനി ടചേലവുകേളക്കുകപഭാലുമുള തുകേ

കേടണത്തഭാന കേഴനിയഭാത്ത സനിതനിയഭാണസ്റ്റ് ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുളതസ്റ്റ്.

(ബനി) വരവസ്റ്റ് 160 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ടചേലവസ്റ്റ് 310 കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഡഡ്യൂടനി  പഭാകറണ്  ഏകേതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  വരുമഭാനത്തനിലുള  വര്ദനവസ്റ്റ്  തനിടടപടുത്തനി

യനിടനിലഭാത്തതഭാണസ്റ്റ്.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

270 (3219) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യസ്റ്റ്  മുഴുവന  സമയ  സനി.എലാം.ഡനി.-യുകണഭാ

എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇലഭാടയങ്കനില് മുഴുവന സമയ സനി.എലാം.ഡനി.-  ടയ നനിയമനിക്കഭാന

നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്

ടപ്രഭാഫഷണലുകേടളയുലാം  ടടകകഭാക്രഭാറ്റുകേടളയുലാം  നനിയമനിക്കഭാൻ  ഉകദശനിക്കുനകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  മുഴുവന  സമയ  സനി.എലാം.ഡനി.  ഇല.

നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ടപ്രഭാഫഷണലനിസലാം ടകേഭാണവരുന്നെതനിനഭായനി

ജനറല്  മഭാകനജര്  (ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന),  ജനറല്  മഭാകനജര്

(ടടകനിക്കല്),  ടഡപഡ്യൂടനി ജനറല് മഭാകനജര് (ഫനിനഭാനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് അഡനിനനികസ്ട്രേഷന),

ടഡപഡ്യൂടനി  ജനറല്  മഭാകനജര്  (ഓപകറഷനസസ്റ്റ്),  ടഡപഡ്യൂടനി  ജനറല്  മഭാകനജര്

(ടടകനിക്കല്)  എന്നെതീ  പുതനിയ  തസനികേകേളനികലയ്ക്കുലാം  അഞ്ചേസ്റ്റ്  ചേഭാര്കടഡസ്റ്റ്

അക്കഇൗണനമഭാടരയുലാം  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ആയതനിടന്റെ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്.
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ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. വഭാങ്ങനിയ പുതനിയ ബസ്സുകേള

271 (3220)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) 2016  ജൂണ് മഭാസത്തനിനുകശഷലാം ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  എത പുതനിയ
ബസ്സുകേള വഭാങ്ങുകേയുണഭായനി; 

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  വഭാങ്ങനിയ  ബസ്സുകേള  ഏടതലഭാലാം  ഡനികപഭാകേളക്കഭാണസ്റ്റ്
അനുവദനിചനല്കേനിയടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പുതനിയ  ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള  സഭാമ്പത്തനികേ  കസഭാതസ്സെസ്റ്റ്
എനഭായനിരുനടവന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ജൂണ്  മഭാസത്തനിനുകശഷലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഒരു
സനി.എന.ജനി.  ബസസ്റ്റ് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത ബസ്സെനിനസ്റ്റ് നനികുതനിയടക്കലാം 24,51,327
രൂപ ടചേലവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് വഭാങ്ങനിയ 1500
ഷഭാസനികേളനില് 581 എണലാം 2016 ജൂണ് മഭാസത്തനിനുകശഷമഭാണസ്റ്റ് കബഭാഡനി നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്
രജനികസ്ട്രേഷന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി നനിരത്തനിലനിറക്കനിയതസ്റ്റ്.   കൂടഭാടത ജനറലാം
രണഭാലാംഘട പദതനി പ്രകേഭാരലാം 112 കനഭാണ് എ.സനി. ബസ്സുകേളുലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല  അലാംഗതീകൃത  സലാംഘടനയഭായ  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.
എലാംകപഭായതീസസ്റ്റ്  അകസഭാസനികയഷന  (CITU)  ഒരു  ബസസ്റ്റ്  സഇൗജനലമഭായനി  വഭാങ്ങനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഈ  ബസ്സുകേള  അനുവദനിച  നല്കേനിയ  ഡനികപഭാകേളുടട  പടനികേ
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

(സനി)  കമല്പറഞ്ഞ  ഒരു  സനി.എന.ജനി.  ബസ്സെനിനസ്റ്റ്  പഭാന  ഇനത്തനില്
സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ഡതീലകസ്റ്റ് ബസുകേള

272  (3221)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  നഭാലു  വര്ഷകത്തഭാളലാം  പഴക്കമുള  എത  ഡതീലകസ്റ്റ്  ബസുകേള  വനിവനിധ
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.ഡനികപഭാകേളനില് സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തഭാന കേഴനിയഭാടത കേനിടപ്പുണസ്റ്റ്;
അവയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ; 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ടകേഭാടഭാരക്കര  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  പുതനിയ  ദതീര്ഘദൂര/അനര്
സലാംസഭാന സര്വതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചനിടസ്റ്റ് എത നഭാളഭായനി എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ടകേഭാടഭാരക്കര  ഡനികപഭായനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ഡമസൂര്,  കേണ്ണൂര്,  മഭാനനവഭാടനി
എന്നെനിവനിടങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ് പുതനിയ സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാലുവര്ഷകത്തഭാളലാം പഴക്കമുള  21  ഡതീലകസ്റ്റ്  ബസുകേള തഭാടഴപറയുന്നെ
വര്ക്കസ്റ്റ്കഷഭാപസ്റ്റ്/ഡനികപഭാകേളനിലഭായനി സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തഭാടത കേനിടപ്പുണസ്റ്റ്.

കേണ്ണൂര് - 2 

ടസനടല് വര്കസ്റ്റ് - 1

റതീജനിയണല് വര്ക്കസ്റ്റ്കഷഭാപസ്റ്റ്, ആലുവ - 3 

റതീജനിയണല് വര്ക്കസ്റ്റ്കഷഭാപസ്റ്റ്, എടപഭാള - 11

പുനലൂര് - 1

എറണഭാകുളലാം - 1

ടപരുമ്പഭാവൂര് - 2

ബഭാക്കനിയുള 29 ബസുകേള വനിവനിധ ഡനികപഭാകേളനില് സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തനിവരുന.
പുതനിയ എയര് സടസനഷന ഷഭാസനികേളനില് കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
നനിരത്തനിലനിറക്കനിയ  പുതനിയ  ഡതീലകസ്റ്റ്  ബസുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  പഴയ
50 ഡതീലകസ്റ്റ് ബസുകേള മഭാറടപടുകേയുമുണഭായനി. ഈ ഡതീലകസ്റ്റ് ബസുകേള കടക്കസ്റ്റ് ഓവര്
സര്വതീസുകേളക്കസ്റ്റ് ബസ്സുകേളുടട ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി നല്കുകേയുലാം തഭാഴ്ന്ന  കഭാസനിലുള
സര്വതീസുകേള അപ്കഗ്രഡസ്റ്റ് ടചേയ്യുകേയുലാം ടചേയവരുന. ബഭാക്കനിയുള 21 ബസുകേളനില്
സൂപര് ഡതീലകഭായനി ഓടുന്നെതനിനസ്റ്റ് കയഭാജനിചവ സൂപര് ഡതീലകഭായുലാം അലഭാത്തവ തഭാഴ്ന്ന
കശണനിയനിലുള എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ്,  സൂപര് ഫഭാസസ്റ്റ് മുതലഭായ ബസുകേളഭായുലാം രൂപഭാനരണലാം
(conversion)  ടചേയ്യുന്നെതനിനുമുള  കജഭാലനികേള  ടസനടല്-റതീജനിയണല്
വര്ക്കസ്റ്റ്കഷഭാപ്പുകേളനില്  നടനവരുന.  ഈ  ബസുകേള  ഉടനതടന്നെ  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്
പ്രകതലകേ സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുവഭാന തയ്യേഭാറഭാക്കനി നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ടകേഭാടഭാരക്കര  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  ദതീര്ഘദൂര/അനര്സലാംസഭാന
സര്വതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചനിടസ്റ്റ് 15 വര്ഷമഭായനി. 

(സനി) ടകേഭാടഭാരക്കര ഡനികപഭായനില്നനിനലാം ഡമസൂര് സര്വതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനികക്കണതസ്റ്റ്
അനര് സലാംസഭാന കേരഭാറനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. നനിലവനിലുള കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം
പുതനിയ  അനര്  സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുന്നെനില.
നനിലവനിടല സഭാഹചേരലത്തനില് കേണ്ണൂര്,  മഭാനനവഭാടനി  എന്നെനിവനിടങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  പുതനിയ
സര്വതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള നടപടനി നനിലവനില് സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നെനില.
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ഡടലാംകടബനിള ടസലനിടന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

273 (3222)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  കകേന്ദ്ര ഓഫതീസനിടല ഡടലാംകടബനിള ടസലനിടന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) പ്രസസ്തുത ടസലനില് എത ജതീവനക്കഭാരഭാണസ്റ്റ് കസവനമനുഷനിച വരുന്നെതസ്റ്റ്; 

(സനി)  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ജതീവനക്കഭാടര  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എടനങ്കനിലുലാം
പ്രകതലകേ വലവസകേള നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  2010  മുതല് പ്രസ് തുത ടസലനില് എത ഫയലുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
എത ഫയലനില് നടപടനികേള തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ; 

(ഇ)  നനിലവനില്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലതയുള
സഭാഹചേരലത്തനില്  പ്രസ്തുത  ടസലനില്  പരമഭാവധനി  ജതീവനക്കഭാടര  കുറചസ്റ്റ്
കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലുലാം ടകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലുമുള ടഷഡഡ്യൂളുകേളുടട
സമയക്രമലാം  നനിശ്ചയനിക്കല്,  ടക്രഭാകണഭാളജനി  തയ്യേഭാറഭാക്കല്,  ടഫയര്  കടബനിളുകേള
തയ്യേഭാറഭാക്കല്,  നനിലവനിലുളതുലാം  പുതനിയതുമഭായ  ടചേയനിന  സര്വതീസുകേളുടട
സമയക്രമതീകേരണലാം നനിശ്ചയനിക്കല്,  നനിലവനിലുള വലവസകേളക്കുലാം നനിയമങ്ങളക്കുലാം
വനികധയമഭായനി  ഡഡ്യൂടനി  പഭാകറണ്  നനിശ്ചയനിക്കല്,  അലാംഗതീകൃത  ടഷഡഡ്യൂള  പ്രകേഭാരലാം
സര്വതീസസ്റ്റ് ഓപകറഷന നടത്തുനകണഭാടയന്നെസ്റ്റ് ഡനികപഭാകേളനില് കനരനിടസ്റ്റ് പരനികശഭാധന
നടത്തല്,  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ടഷഡഡ്യൂള,  ടഫയര്,  ഡഡ്യൂടനി  പഭാകറണ്
സലാംബനമഭായ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മറുപടനി  നല്കേല്,  കമഖലഭാതലത്തനിലുള
മതീറനിലാംഗുകേളനില് പടങ്കടുത്തസ്റ്റ് ടഷഡഡ്യൂള ഓപകറഷനുമഭായനി ബനടപട ക്രമകക്കടുകേള
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ടചേയ്യേല് തുടങ്ങനിയവയഭാണസ്റ്റ് ഡടലാം കടബനിള ടസലനിടന്റെ കജഭാലനി.  കൂടഭാടത
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിലുണഭാകുന്നെ  ടഫയര്  റനിവനിഷന,  ഇന്റെര്  കസറസ്റ്റ്
എഗ്രനിടമനള  സലാംസഭാനങ്ങളനിടല  ടഫയര്  റനിവനിഷന  എന്നെനിവയ്ക്കുള  ടഫയര്
കടബനിളുകേള തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതുലാം ഈ ടസക്ഷടന്റെ ചുമതലയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) നനിലവനില് 8 ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ടചേയ്യുന. (ഇനടസകര്-5, കേണകര്-3)

(സനി)  പ്രകതലകേ  വലവസകേള  നനിലവനിലനില.  എന്നെഭാല്  സര്വതീസസ്റ്റ്
ഓപകറഷനുമഭായുലാം റൂട്ടുകേള സലാംബനനിചലാം അറനിവുലാം പരനിജഭാനവുമുള ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാടര  (കേണകര്,  കസഷന  മഭാസര്,  ഇനടസകര്)യഭാണസ്റ്റ്  ഈ
ടസക്ഷനനില് നനിയമനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  ഈ  ടസക്ഷന  മറസ്റ്റ്  ടസക്ഷനുകേടളകപഭാടല  ഫയല്  വര്ക്കുകേള
നടത്തുന്നെകതഭാടടഭാപലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം  5661  ടഷഡഡ്യൂളുകേളുടട  പരനികശഭാധനയുലാം
പുനനഃക്രമതീകേരണവുലാം  നടത്തനിവരുന.  ഇവ  ഓകരഭാനലാം  ഒരു  ഫയലനിനസ്റ്റ്  തുലലമഭാണസ്റ്റ്.
കൂടഭാടത  രണഭായനിരകത്തഭാളലാം  സൂപര്  കഭാസസ്റ്റ്  സര്വതീസുകേളക്കഭാവശലമഭായ  ടഫയര്
കടബനിളുകേള  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതുലാം  ഈ  ടസക്ഷനനില്  നനിന്നെഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത  1-1-2010
മുതല്  നഭാളനിതുവടര  ടഭാനസനിറസ്റ്റ്  ബുക്കുകേളനിടല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  2346
ഫയലുകേള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  തതീര്പഭാക്കുന്നെതനികലയഭായനി ബനടപട ടസക്ഷനുകേളനില്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  പൂര്ണ  കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരണ  നടപടനികേള  തന്വേരനിതഗതനിയനില്  നടനവരുന.
അതസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നെ മുറയസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുടട എണത്തനില് കുറവസ്റ്റ് വരുത്തുന്നെ കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ടകേ. എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സെനില് വചസ്റ്റ് നഷ്ടടപട്ടുകപഭാകുന്നെ സഭാധനങ്ങള 

274  (3223)  ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസനില് വചസ്റ്റ് യഭാതക്കഭാരനില്നനിനലാം നഷ് ടടപട്ടു
കപഭാകുന്നെ  സഭാധനങ്ങള  തനിരനിടകേ  ഉടമസടര  ഏല്പനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  തനിരനിടകേ  ഏല്പനിക്കഭാത്ത  വസ് തുക്കള  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനികലക്കസ്റ്റ്
മുതല് കൂടഭാറുകണഭാ; ഉടണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഉടമസര്  ഇലഭാടത  ലഭനിക്കുന്നെ  വനില  കൂടനിയ  വസ് തുക്കള
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ഏല്പനിക്കഭാന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം
നനിര്കദശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; 

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഏല്പനിക്കഭാത്ത  ജതീവനക്കഭാര്ടക്കതനിടര  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ബസനില് വചസ്റ്റ് യഭാതക്കഭാരനില്നനിന്നെസ്റ്റ് നഷ്ടടപട്ടു ലഭനിക്കുന്നെ സഭാധനങ്ങളനില്
നനിനള  വനിലഭാസത്തനില്  ഉടമസടന  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ഉടമസനനില്നനിനലാം
ബനടപട യൂണനിറസ്റ്റ്  അധനികേഭാരനി  ലഭനിച സഭാധനത്തനിടന്റെ മതനിപസ്റ്റ്  വനില നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്
വനിലയുടട  10%  സൂക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുള  തുകേയഭായനി  ഈടഭാക്കനിയകശഷലാം  കരഖകേള
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തനി  സഭാധനങ്ങള  തനിരനിടകേ  ഏല്പനിക്കുന്നെ
സലാംവനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ് തുടര്നവരുന്നെതസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  യൂണനിറസ്റ്റ്  തലത്തനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്നെ സഭാധനങ്ങളക്കഭായനി ഒരു
മഭാസത്തനിനകേലാം  ഉടമസന  സമതീപനിക്കഭാത്തപക്ഷലാം  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനില്
പ്രദര്ശനിപനിചസ്റ്റ് കലലലാം ടചേയ്യുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. എന്നെഭാല് ഉടമസരനിലഭാത്ത സന്വേര്ണലാം, ടവളനി
എന്നെതീ സഭാധനങ്ങള കകേഭാര്പകറഷടന്റെ കകേന്ദ്ര ഓഫതീസഭായ ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ഭവനനില്
എത്തനിക്കുകേയുലാം തതീയതനി നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ് പതപരസലലാം നല്കേനി ടനി സഭാധനങ്ങള കകേന്ദ്ര
ഓഫതീസനില്  വചസ്റ്റ്  കലലലാം  ടചേയ്യുകേയുലാം  ടചേയ്യുന.  ഇതനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നെ  തുകേ
കകേഭാര്പകറഷടന്റെ ഫണനികലയസ്റ്റ് മുതല്കൂട്ടുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉടമസരനിലഭാടത  നഷ്ടടപടസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെ  സഭാധനങ്ങള  ബനടപട
യൂണനിറനില്  ഏല്പനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  വലക്തമഭായ  നനിര്കദശങ്ങള
കകേഭാര്പകറഷന നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി) നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ടഭാവല് കേഭാര്ഡുകേള 

275  (3224)  ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. സനിരലാം യഭാതക്കഭാര്ക്കഭായനി ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുള
ടഭാവല്  കേഭാര്ഡുകേള  വനിജയകേരമഭാടണന്നെസ്റ്റ്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദവനിവരങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ടഭാവല്  കേഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  കൂടുതല്  പ്രചേരണലാം  ടകേഭാടുക്കുവഭാൻ
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ടഭാവല് കേഭാര്ഡുകേള ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യസ്റ്റ് ലഭാഭകേരമഭാകണഭാ എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട സനിരലാം യഭാതക്കഭാര്ക്കഭായനി ഏര്ടപടുത്തനിയ
യഭാതഭാ  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുകഖന  ടനിക്കറനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  വര്ദനവസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജൂലഭായസ്റ്റ് 31 വടരയുള കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ് ടഭാവല് കേഭാര്ഡസ്റ്റ് ഇനത്തനില് 3,68,91,000 രൂപ
കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് വരുമഭാനമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടഭാവല്  കേഭാര്ഡുകേളുടട  വനിവരങ്ങള  എലഭാ  ഡനികപഭാകേളനിലൂടടയുലാം  മറസ്റ്റ്
സഭാമൂഹലമഭാധലമങ്ങള വഴനിയുലാം ആവശലമഭായ പ്രചേരണലാം നടത്തുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  യഭാതഭാ  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുകഖന  ടനിക്കറനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  വര്ദനവസ്റ്റ്
ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഡഡ്രെെവര്, കേണകര് തസനികേകേളനിടല നനിയമനലാം 

276 (3225) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ഡഡ്രെെവര്,  കേണകര്  തസനികേകേളനിടല
നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസ്റ്റുകേള നനിലവനിലുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനില്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  അഡഡന്വേസസ്റ്റ്  ലഭനിചവര്ക്കസ്റ്റ്
നനിയമനലാം നല്കേഭാത്തതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി) എങ്കനില് നനിയമനലാം നല്കേഭാത്തതനിടന്റെ കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത തസനികേകേളനില് നനിലവനിലനിലഭാത്ത ഒഴനിവുകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടചേയ്തതുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  ചേതീഫസ്റ്റ്  ഓഫതീസനിടല  ഏടതങ്കനിലുലാം
ഉകദലഭാഗസര്ടക്കതനിടര നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലനില. 

(ബനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്  കേണകര്  തസനികേയനില്  അഡഡന്വേസസ്റ്റ്
ലഭനിചവര്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാത്തതസ്റ്റ്  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഡഡ്രെെവര്
തസനികേയനില് അഡഡന്വേസസ്റ്റ് ലഭനിച എലഭാവര്ക്കുലാം നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുടട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
നനികയഭാഗനിച ടപ്രഭാഫ. സുശതീല് ഖന്നെയുടട പ്രഭാഥമനികേ വനിലയനിരുത്തലനില് നനിലവനിലുള
ഡബനിള  ഡഡ്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായലാം  പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  സനിലാംഗനിള  ഡഡ്യൂടനിയഭാക്കുവഭാനുലാം
കകേഭാര്പകറഷനനിടല  ബസസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുടട  അനുപഭാതലാം പുനനഃക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്  കദശതീയ
ശരഭാശരനിയനില്  എത്തനിക്കുവഭാനുലാം  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  നനിലവനിടല  ഡബനിള  ഡഡ്യൂടനി
സമ്പ്രദഭായലാം  മഭാറനി  സനിലാംഗനിള  ഡഡ്യൂടനിയഭാക്കനി  മഭാറുകമ്പഭാള   കകേഭാര്പകറഷനനില്
നനിലവനിലുളള  കേണകര്,  ഡഡ്രെെവര്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്  അധനികേമഭാകുന്നെ
അവസയുണസ്റ്റ്.  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നെയുടട  അനനിമ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനിടല  ജതീവനക്കഭാരുടട  അലാംഗബലലാം
പുനനഃക്രമതീകേരനിചകശഷലാം  ടനി  ഒഴനിവുകേളക്കസ്റ്റ്  സഭാധുതയുടണങ്കനില്  നനിയമന
നടപടനികേളുമഭായനി കകേഭാര്പകറഷന മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി) നടപടനികേടളഭാനലാം സന്വേതീകേരനിചനിടനില.
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ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസസ്റ്റ് പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി 

 277  (3226)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) പുഞ്ചേക്കരനിയനില്നനിന്നെസ്റ്റ് കേനിഴകക്കകകേഭാട,കകേശവദഭാസപുരലാം വഴനി ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനികലക്കസ്റ്റ്  രഭാവനിടല  8.45-നസ്റ്റ്  ഉണഭായനിരുന്നെ  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസസ്റ്റ്
ഇകപഭാള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത സര്വതീസസ്റ്റ് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ
എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വരുമഭാനലാം  കുറവുള  സര്വതീസുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്  വരുമഭാനലാം
കൂടുതലുള  സര്വതീസുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള  നടനവരുന്നെതനിനഭാല്
നനിലവനില്  പ്രസ്തുത  സര്വതീസസ്റ്റ്  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാനുള  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന
നനിര്വഭാഹമനില.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസസ്റ്റ് നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില്
ജതീവനക്കഭാരുടട ഹഭാജര്

278  (3227)  ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പണനിമുടക്കസ്റ്റ്,  ഹര്ത്തഭാല്  ദനിവസങ്ങളനില്  സര്വതീസസ്റ്റ്  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുന്നെ
സഭാഹചേരലത്തനില്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനില്  കജഭാലനിയ്ടക്കത്തുന്നെ
കേണകര്,  ഡഡ്രെെവര്  തസനികേകേളനില്ടപടവടര  ഹഭാജര്  കരഖടപടുത്തഭാന
അനുവദനിക്കഭാറുകണഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില് സനിരലാം/എകപഭായ്ടമന്റെസ്റ്റ്/എലാംപഭാനല്  (ടഷഡഡ്യൂള  ഉളവര്ക്കുലാം
ഇലഭാത്തവര്ക്കുലാം)  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഏടതലഭാലാം രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ് ഹഭാജര് കരഖടപടുത്തഭാന
അനുവദനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) അനുവദനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പണനിമുടക്കസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം  സര്വതീസസ്റ്റ്  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്
കജഭാലനിടക്കത്തുന്നെ  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാര്  കേണ്കടഭാള  ഷതീറനിലുലാം  എലാംപഭാനല്
ജതീവനക്കഭാര്  കസഷന  മഭാസറുടട  ഓഫതീസനില്  പ്രസ്തുത  ആവശലത്തനികലയഭായനി
സൂക്ഷനിചനിട്ടുള  പ്രകതലകേ  രജനിസറനിലുലാം  ഒപസ്റ്റ്  വയഭാനുള  നനിര്കദശമഭാണസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
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ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ജതീവനക്കഭാരുടട ശമ്പളവുലാം ടപനഷനുലാം

279 (3228) ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാരുടട  ശമ്പളലാം,  ടപനഷന  എന്നെനിവ
മുടങ്ങനിയതഭായ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ശമ്പളവുലാം ടപനഷനുലാം മുടങ്ങഭാടത കൃതലമഭായനി  വനിതരണലാം ടചേയ്യുവഭാന
എടനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  മുടങ്ങനിയനിട്ടുള ശമ്പളവുലാം ടപനഷനുലാം ഓണത്തനിനസ്റ്റ് മുമ്പഭായനി വനിതരണലാം
ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് കവണ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.ടയ പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം പുനരുദരനിചസ്റ്റ്
ലഭാഭത്തനികലയ്ടക്കത്തനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനിട്ടുള  സമഗ്ര  പഭാകക്കജനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല് ഖന്നെടയ വനിശദപഠനലാം നടത്തുവഭാന കേണ്സളടന്റെഭായനി സര്ക്കഭാര്
ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാടത സഭാമ്പത്തനികേ പുന:ക്രമതീകേരണത്തനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഇകപഭാള കൂടനിയ പലനിശനനിരക്കനിലുലാം കുറഞ്ഞകേഭാല തനിരനിചടവനിലുലാം ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
എടുത്തനിട്ടുള  വഭായ്പകേള  ടപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുടട  കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനികലയസ്റ്റ്
മഭാറ്റുവഭാനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. ഇതുപ്രകേഭാരലാം ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കസ്റ്റ്
വഭായ്പ തനിരനിചടവനിനത്തനില് പ്രതനിമഭാസലാം 45 കകേഭാടനി രൂപ ലഭാഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുടമന്നെസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  പ്രസ്തുത  നടപടനികേളുടട  പൂര്ത്തതീകേരണലാം  നടനകേഴനിഞ്ഞഭാല്
ശമ്പളവുലാം ടപനഷനുലാം മുടങ്ങഭാടത കൃതലമഭായനി വനിതരണലാം ടചേയ്യുവഭാന കേഴനിയുടമന്നെസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  വനിവനിധ  ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  വഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള
ശമങ്ങള നടത്തനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  വഭായ്പഭാ തുകേ എതയുലാംകവഗലാം ലഭലമഭാക്കനി ശമ്പളവുലാം
ടപനഷനുലാം ഓണത്തനിനുമുമ്പസ്റ്റ് വനിതരണലാം ടചേയ്യുവഭാനുള നടപടനി ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
സന്വേതീകേരനിചവരുന.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.ടയ കസവനപരവുലാം 
കേഭാരലക്ഷമവുമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

280 (3229)  ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ കൂടുതല് കസവനപരവുലാം കേഭാരലക്ഷമവുമഭാക്കനി
നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേളുടട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ടതഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേളുടട  ക്രനിയഭാതകേ
നനിര്കദശങ്ങള  സന്വേതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഐകേലകത്തഭാടട  നയങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;
ഇക്കഭാരലത്തനിലുളള നനിലപഭാടസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ കൂടുതല് കസവനപരവുലാം കേഭാരലക്ഷമവുമഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നെതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സര്വതീസുകേള  മുടക്കലാംകൂടഭാടത  നടത്തുന്നെതനികലയഭായനി
നനിലവനിലുള  ജതീവനക്കഭാരുടട  ഡഡ്യൂടനി  പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം  എലഭാ  ടഷഡഡ്യൂളുകേളുലാം
ഓപകററസ്റ്റ്  ടചേയ്യുനടവന്നെസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുമുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരനികേയുലാം
ടചേയ്യുന.  യഭാതക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ചുരുങ്ങനിയ  സമയലാംടകേഭാണസ്റ്റ്  കൃതലസലത്തസ്റ്റ്
എത്തനികചരുന്നെതനിനസ്റ്റ്  'മനിന്നെല്' സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ടതഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേളുടട  ക്രനിയഭാതകേമഭായ
നനിര്കദശങ്ങള സന്വേതീകേരനിചടകേഭാണഭാണസ്റ്റ് നയങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.

(കചേഭാദലലാം നമ്പര് 3230 പനിനവലനിച)

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലാം ടകേ.ടനി.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.സനി.-യുലാം സലാംയുക്തമഭായനി
നനിര്മ്മേനിച ടകേടനിട സമുചയങ്ങള

281 (3231) ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ശശനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലയളവനില്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലാം
ടകേ.ടനി.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.സനി.-യുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി,  മറസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  വഭായ്പടയടുത്തസ്റ്റ്,
എത ടകേടനിടസമുചയങ്ങള പണനിതു;  അവയഭായനി എത തുകേ ടചേലവഭായനി;  ഇതനില്
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ടചേലവഭാക്കനിയ തുകേ എത; ഇതര കമഖലകേളനില്നനിനലാം കേടലാം
വഭാങ്ങനിയ  തുകേ  എത;  ഇവയനില്  പൂര്ണമഭായുലാം  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചവ
ഏടതലഭാലാം; സമുചയങ്ങള തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യസ്റ്റ്  ഇവയനില്  ഓകരഭാന്നെനില്നനിനലാം  വഭാടകേ
ഇനത്തനിൽ ലഭനിക്കുന്നെ തുകേ എത; ഓകരഭാ സമുചയത്തനിലുലാം എത ശതമഭാനലാം വഭാടകേയ്ക്കു
നല്കേനി;  എത  ഭഭാഗലാം  ഒഴനിഞ  കേനിടക്കുന;  ഇതുമൂലമുണഭാകുന്നെ  നഷ്ടലാം  എത;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി) പ്രസ്തുത ടകേടനിട സമുചയങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്നെ പ്രതനിമഭാസ വരുമഭാനലാം
എതടയനലാം ഇവയുടട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് കേടടമടുത്ത തുകേയനില് പലനിശയനിനത്തനില്
വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നല്കകേണ  പ്രതനിമഭാസ  തുകേ  എതടയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലയളവനില് ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുടട സലത്തസ്റ്റ്
ടകേ.റനി.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.സനി. ബനി.ഒ. ടനി. വലവസയനില് 4 ബസസ്റ്റ് ടടര്മനിനല് കേലാം കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ്
കകേഭാലാംപകകേള  പണനിതു.  അവ  തമ്പഭാനൂര്,  അങ്കമഭാലനി,  തനിരുവല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
എന്നെനിവയഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  ടകേടനിടങ്ങളുടട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  മറസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിന്നെസ്റ്റ്  വഭായ്പ  എടുത്തനിടനില.  ടകേ.റനി.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.സനി.-യനില്  ടപഭാതുജനങ്ങള
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള  സനിര  നനികക്ഷപത്തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ്റ്റ്  മുകേളനില്
സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുന്നെ ബസസ്റ്റ് ടടര്മനിനല് കകേഭാലാംപകസ്തുകേള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  അവയുടട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ടകേ.റനി.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.സനി.  വനിനനികയഭാഗനിച  തുകേയുടട  കേണക്കസ്റ്റ്
ചുവടട കചേര്ക്കുന:

തമ്പഭാനൂര് - 80.97 കകേഭാടനി രൂപ 

തനിരുവല - 46.43 കകേഭാടനി രൂപ 

അങ്കമഭാലനി - 37.59 കകേഭാടനി രൂപ 

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - 72.95 കകേഭാടനി രൂപ. 

ടകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ടചേലവുകേടളഭാനലാം
നടത്തനിയനിടനില.

തമ്പഭാനൂര്,  തനിരുവല,  അങ്കമഭാലനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നെതീ  ബസസ്റ്റ്  ടടര്മനിനല്
കകേഭാലാംപകകേളുടട പണനികേള പൂര്ണമഭായുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് തനിരുവല
ബസസ്റ്റ്  ടടര്മനിനല്  കകേഭാലാംപകനില്  ഫയര്  ആന്റെസ്റ്റ്  ടറസബ  സര്വതീസസസ്റ്റ്,  കകേരള
ടപഭാലഡ്യൂഷന  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  എന്നെതീ  വകുപ്പുകേള  നനിഷ്കര്ഷനിച  ചേനില
കജഭാലനികേളുലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ബസസ്റ്റ്  ടടര്മനിനല്  കകേഭാലാംപകനില്  ടഡ്രെെയനികനജസ്റ്റ്
സലാംബനനിച ചേനില കജഭാലനികേളുലാം ടചേയ തതീര്ക്കഭാനുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  തമ്പഭാനൂര്,  തനിരുവല,  അങ്കമഭാലനി  എന്നെതീ  ബസസ്റ്റ്  ടടര്മനിനല്
കകേഭാലാംപകകേളനില്നനിനലാം ടകേ.റനി.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വഭാടകേ ലഭനിക്കുന.  ഓകരഭാ ബസസ്റ്റ്
ടടര്മനിനല്  കകേഭാലാംപകനിടലയുലാം  ആടകേ  വരുമഭാനത്തനില്നനിനലാം  ആടകേ  ടചേലവസ്റ്റ്
കേഴനിഞവരുന്നെ തുകേയുടട  50%  ആനബറനി  ഇനത്തനില് ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
നല്കുനണസ്റ്റ്.  അങ്കമഭാലനി  ബസസ്റ്റ്  ടടര്മനിനല്  കകേഭാലാംപകനിടന്റെ  ആനബറനിയഭായനി
2,62,82,185  രൂപ ജൂഡല 2012  മുതല് ജൂണ് 2017  വടരയുള കേഭാലയളവനികലയസ്റ്റ്
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിക്കഴനിഞ.  മറസ്റ്റ്  കപ്രഭാജക്ടുകേളനിടല ആനഡ്യൂറനി  തുകേ
എതയുടണന്നെസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കഭാന കവണനിയുള ആഡനിറസ്റ്റ് നടനവരുന. കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
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ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസസ്റ്റ് ടടര്മനിനല് കകേഭാലാംപകസ്റ്റ് ഒറ യൂണനിറഭായനി  M/s MAK
Associates  എന്നെ  സഭാപനത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കുവഭാന  തതീരുമഭാനമുണഭാടയങ്കനിലുലാം
കകേഭാടതനിയനില്  കകേസസ്റ്റ്  നനിലനനില്ക്കുന്നെതുകേഭാരണലാം  വഭാടകേ  ലഭനിച  തുടങ്ങനിയനിടനില.
മറ്റുള ടകേടനിട സമുചയങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്നെ പ്രതനിമഭാസ വഭാടകേയുടട കേണക്കസ്റ്റ്
ചുവടട കചേര്ക്കുന:

തമ്പഭാനൂര്-14,11,155 രൂപ (കപ ആന്റെസ്റ്റ് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, കപ ആന്റെസ്റ്റ് യൂസസ്റ്റ് ഉളടപടട)

തനിരുവല-2,34,352 രൂപ (കപ ആന്റെസ്റ്റ് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, കപ ആന്റെസ്റ്റ് യൂസസ്റ്റ് ഉളടപടട)

അങ്കമഭാലനി-18,09,387 രൂപ (കപ ആന്റെസ്റ്റ് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, കപ ആന്റെസ്റ്റ് യൂസസ്റ്റ് ഉളടപടട)

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്- 4,69,167 രൂപ (കപ ആന്റെസ്റ്റ് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, കപ ആന്റെസ്റ്റ് യൂസസ്റ്റ് മഭാതലാം)

ഓകരഭാ ബസസ്റ്റ് ടടര്മനിനല് കകേഭാലാംപകനിലുലാം വഭാടകേയസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള ഏരനിയയുലാം
ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നെ  ഏരനിയയുടട  ശതമഭാനവുലാം  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നെതുമൂലമുള
നഷ്ടത്തനിടന്റെ വനിവരങ്ങളുലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(സനി) പ്രസ്തുത ടകേടനിട സമുചയങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്നെ പ്രതനിമഭാസ വരുമഭാനലാം
ചുവടട കചേര്ക്കുന:

തമ്പഭാനൂര് - 14,11,155 രൂപ 

തനിരുവല - 2,34,352 രൂപ 

അങ്കമഭാലനി - 18,09,387 രൂപ 

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - 4,69,167 രൂപ

പ്രസ്തുത  ടകേടനിട  സമുചയങ്ങളുടട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം പലനിശയസ്റ്റ് വഭായ്പ എടുത്തനിടനില.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനികദശ ഏജനസനിയനില്നനിനലാം 
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

282  (3232)  ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  നവതീകേരണത്തനിനുകവണനി  ഏടതങ്കനിലുലാം
വനികദശ രഭാജലത്തുനനിനലാം കുറഞ്ഞ പലനിശയസ്റ്റ് പണലാം കേടടമടുക്കഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; 

(ബനി)  ഉടണങ്കനിൽ  എവനിടടനനിന്നെസ്റ്റ്,  എത  തുകേയഭാണസ്റ്റ്  കേടമഭായനി  എടുക്കഭാന
ഉകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭായനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(സനി)  ഇത്തരത്തനില് വഭായ്പ  നൽകുന്നെ വനികദശ ഏജനസനികേളുടട പ്രവര്ത്തന

പശ്ചഭാത്തലലാം,  വനിശന്വേസനതീയത,  സുതഭാരലത  എന്നെനിവ  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  എടനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ഡകേടക്കഭാള്ളുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  വനികദശ ഏജനസനിയനില്നനിനലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിടന്റെ അനുമതനി ആവശലമുകണഭാ; 

(ഇ)  അനുമതനി  ആവശലമുടണങ്കനില്  ആയതസ്റ്റ്  കനടനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ)  ടകേഭാചനി കമഖലയനില് കലഭാ കേഭാര്ബണ് ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെ

തനിനഭായനി  kfw  (ജര്മ്മേന  ധനകേഭാരല  സഭാപനലാം)-യനില്നനിനലാം  വഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കുന്നെ

വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചവരുന.  ടനി  കപ്രഭാജകനിനസ്റ്റ്  ഏകേകദശലാം

586.26 കകേഭാടനി രൂപ ടചേലവസ്റ്റ് വരുടമന്നെഭാണസ്റ്റ് പ്രഭാഥമനികേ നനിഗമനലാം. ടനി പരനികശഭാധന

പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം മഭാതകമ കൂടുതല് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാനഭാകുകേയുള.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട കേടബഭാധലത

283 (3233) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  നനിലവനിടല  കേടബഭാധലത  എതടയന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

31-3-2017-ല് അവസഭാനനിച വര്ഷത്തനിടല തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്

ബഭാധലതകേള

സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നെസ്റ്റ് ലഭനിച വഭായ്പ : 1,876.32 കകേഭാടനി രൂപ 

മറസ്റ്റ് ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭനിച വഭായ്പ : 2,844.03 കകേഭാടനി രൂപ

ഇനനലാം, ടസയര് പഭാര്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് എന്നെതീ ഇനങ്ങളനിലുള

 ബഭാധലതകേളുലാം മറസ്റ്റ് ബഭാധലതകേളുലാം : 2,998.04 കകേഭാടനി രൂപ 

ആടകേ ബഭാധലത : 7,718.39 കകേഭാടനി രൂപ
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ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല പങ്കഭാളനിത്ത ടപനഷന പദതനി

284 (T* 3235) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .   സതതീശന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  1-4-2013  മുതല്  നഭാളനിതുവടര  എത
ജതീവനക്കഭാരഭാണസ്റ്റ്  പങ്കഭാളനിത്ത  ടപനഷന  പദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായടതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായ  ജതീവനക്കഭാരുടട  വനിഹനിതവുലാം
കകേഭാര്പകറഷടന്റെ വനിഹനിതവുലാം കചേര്ത്തസ്റ്റ്  ആടകേ എത തുകേയഭാണസ്റ്റ്  എന.പനി.എസസ്റ്റ്.
വനിഹനിതമഭായനി  കകേഭാര്പകറഷന അടയ്കക്കണനിയനിരുന്നെടതനലാം  ഇതനില് എത തുകേ
അടചനിട്ടുടണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  10273  ജതീവനക്കഭാരഭാണസ്റ്റ്  പങ്കഭാളനിത്ത  ടപനഷനപദതനിയനില്
അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ആടകേ  അടയ്കക്കണ  തുകേ  69,20,33,058  രൂപ  (രൂപ
അറുപത്തനിടയഭാനപതസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  ഇരുപതസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി  മുപത്തനിമൂവഭായനിരത്തനി
അനപത്തനിടയടസ്റ്റ് മഭാതലാം)

അടച തുകേ 11,79,73,520  രൂപ (രൂപ പതനിടനഭാനകകേഭാടനി എഴുപത്തനിടയഭാനപതസ്റ്റ്
ലക്ഷത്തനി എഴുപത്തനിമൂവഭായനിരത്തനി അഞ്ഞൂറനി ഇരുപതസ്റ്റ് മഭാതലാം)

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ് ഡയറകര് തസനികേ

285 (3236) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിടന്റെ  ചുമതല
വഹനിക്കുന്നെ എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ് ഡയറകര് തസനികേ ഇകപഭാള ഒഴനിഞകേനിടക്കുകേയഭാകണഭാ; 

(ബനി) എസസ്റ്റ്.പനി. റഭാങ്കനിലുള ഉകദലഭാഗസടന്റെ കസവനലാം ഇഇൗ തസനികേയനികലക്കസ്റ്റ്
വനിട്ടുതരഭാന ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ആഭലനരവകുപനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശലടപടുകേയുണഭാകയഭാ; 

(സനി)  ഉകദലഭാഗസടന്റെ  കസവനലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതുകേഭാരണലാം  കേണകര്
തസനികേയനില് നനിന്നെസ്റ്റ് സഭാനകേയറലാം ലഭനിചവര് എകനികേബടതീവസ്റ്റ് ഡയറകര് തസനികേയനില്
നനിയമനിക്കടപടുന്നെ സഭാഹചേരലമുകണഭാ; 

*T   മഭാറനിവച കചേഭാദലടത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ഡനി)  ഇതസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  ഗുരുതരമഭായ  പല  ക്രമകക്കടുകേളക്കുലാം
കേഭാരണമഭാകുന്നെ സഭാഹചേരലമുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില് ഇതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;
പ്രസ്തുത  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന  ഭഭാവനിയനില്  എടനഭാടക്ക  നടപടനികേള
ടടകേടക്കഭാള്ളുടമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അല.

(ബനി)  വനിജനിലനസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് തസനികേയനികലയസ്റ്റ് സൂപ്രണസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കപഭാലതീസസ്റ്റ്
റഭാങ്കനിലുള  ഉകദലഭാഗസടന്റെ  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കണടമന്നെസ്റ്റ്  ഗതഭാഗത  വകുപസ്റ്റ്
ആഭലനര വകുപനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി & ഇ) കചേഭാദലലാം ഉദനിക്കുന്നെനില.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല ടതഭാഴനിലഭാളനി വനിരുദ നനിലപഭാടസ്റ്റ്

286 (3237) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാനഭാടണന്നെ  കപരനില്,
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യനിടല  കേണകര്,  ടടഡ്രെെവര്  തസനികേയനിലുളളവകരഭാടസ്റ്റ്
ടതഭാഴനിലഭാളനിവനിരുദ  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭായ  ആകക്ഷപലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ആയതനിടന്റെ വസ്തുത ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ; 

(ബനി) മറസ്റ്റ്  സന്വേകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനിൽ  ടചേയ്യുന്നെതുകപഭാടല,
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല  കേണകറുടടയുലാം  ടടഡ്രെെവറുടടയുലാം  കജഭാലനിക്കസ്റ്റ്
അർഹമഭായതുലാം സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചതുമഭായ ശമ്പള വലവസയനില് സുശതീല് ഖന്നെ
റനികപഭാര്ടനിടന്റെ കപരനിൽമഭാറലാം വരുത്തുവഭാനുള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്,  ടപഭാതുകമഖലയനിടല ഇഇൗ
ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനടത്ത സന്വേകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കുന്നെതനികനഭാ  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നെതനികനഭാ
ഉകദശനിക്കുനകണഭാടയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ടതഭാഴനിലഭാളനി  വനിരുദ  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെനില.  എന്നെഭാല്  കേടുത്ത

സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  സമഗ്ര

പുനരുദഭാരണ  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  വരുമഭാന  വര്ദനവനിനുതകുന്നെ  രതീതനിയനില്
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ടഷഡഡ്യൂളുകേളുലാം  ഡഡ്യൂടനി  പഭാകറണുലാം  പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

8  മണനിക്കൂറനില്  അധനികേരനിക്കഭാത്ത  രതീതനിയനില്  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുടട

ഡഡ്യൂടനി പുനര്നനിര്ണയനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് ടചേയ്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് അലാംഗതീകൃത ടതഭാഴനിലഭാളനി സലാംഘടനകേളുമഭായനി

ചേര്ച ടചേയ്തസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള കസവന

കവതന  വലവസകേളഭാണസ്റ്റ്  തുടര്നവരുന്നെതസ്റ്റ്.  ടനി  വലവസയനില്നനിനലാം  യഭാടതഭാരു

മഭാറവുലാം നനിലവനില് വരുത്തനിയനിടനില.

(സനി)  ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നെയുടട  അനനിമ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭലമഭായനിടനില.

എന്നെഭാല്  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  പുനരുദഭാരണവുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല്

ഖന്നെ സമര്പനിച ശനിപഭാര്ശകേള മഭാതമഭാണസ്റ്റ്  ലഭലമഭായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ടനി  ശനിപഭാര്ശകേളനില്

കകേഭാര്പകറഷടന  സന്വേകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കുന്നെതനികനഭാ  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നെതനികനഭാ  ഉള

നനിര്കദശങ്ങടളഭാനലാം തടന്നെയനില.  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ ബസസ്റ്റ്-ജതീവനക്കഭാര് അനുപഭാതലാം

കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനികലയസ്റ്റ്  ടമചടപടുത്തുന്നെതനിനുലാം,  വരുമഭാന  വര്ദനവനിനുമുള

പ്രഭാഥമനികേ ശനിപഭാര്ശകേളഭാണസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. വഭായ്പ

 287  (3239)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  മുതല്  നഭാളനിതുവടര  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യസ്റ്റ്

കവണനി  എത  തുകേ  വനിവനിധ  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വഭായ്പടയടുത്തനി

ട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇക്കഭാലയളവനില് ഏടതലഭാലാം  ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  എത

തുകേ  വതീതലാം  വഭായ്പടയടുടത്തനലാം  ഓകരഭാ  വഭായ്പയുകടയുലാം  പലനിശ  എത

ശതമഭാനമഭാടണനലാം തനിരനിചടവസ്റ്റ് രതീതനി എങ്ങടനയഭാടണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 1225 കകേഭാടനി രൂപ വഭായ്പടയടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് നനിലവനിലുളള കേണകര്മഭാരുടട ഒഴനിവുകേള 

288 (3240) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് കേണകര്മഭാരുടട എത ഒഴനിവുകേളുടണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഈ ഒഴനിവുകേള എത കേഭാലമഭായനി നനിലവനിലുടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  അഡഡന്വേസസ്റ്റ്  ടമകമ്മേഭാ  ലഭനിച  മഭാസങ്ങളഭായനിട്ടുലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത
റനിസര്വസ്റ്റ് കേണകര് തസനികേയനിടല ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനിടല  ഉകദലഭാഗഭാർതനികേൾക്കസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  അഡഡന്വേസസ്റ്റ്
ടമകമ്മേഭാ  അയചതസ്റ്റ്  എകപഭാഴഭാടണന്നെസ്റ്റ്  അറനിയഭാകമഭാ;  അഡഡന്വേസസ്റ്റ്  ടമകമ്മേഭാ  നല്കേനി
എത  മഭാസത്തനിനകേലാം  നനിയമനലാം  നടത്തണടമന്നെഭാണസ്റ്റ്  വലവസടയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  നനിലവനില് വന്നെതനിനുകശഷവുലാം എലാം.പഭാനല് കേണകര്മഭാടര
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  സനിരടപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇങ്ങടന  ടചേയ്യേഭാന
കേഭാരണടമനഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്
നനികയഭാഗനിച ടപ്രഭാഫ. സുശതീല് ഖന്നെയുടട പ്രഭാഥമനികേ വനിലയനിരുത്തലനില് നനിലവനിലുള
ഡബനിള  ഡഡ്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായലാം  പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  സനിലാംഗനിള  ഡഡ്യൂടനിയഭാക്കുവഭാനുലാം
കകേഭാര്പകറഷനനിടല  ബസസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുടട  അനുപഭാതലാം പുനനഃക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്  കദശതീയ
ശരഭാശരനിയനില്  എത്തനിക്കുവഭാനുലാം  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  നനിലവനിടല  ഡബനിള  ഡഡ്യൂടനി
സമ്പ്രദഭായലാം  മഭാറനി  സനിലാംഗനിള  ഡഡ്യൂടനിയഭാക്കനി  മഭാറ്റുകമ്പഭാള  കകേഭാര്പകറഷനനില്
നനിലവനിലുളള   കേണകര്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്  അധനികേമഭാകുന്നെ  അവസയുണസ്റ്റ്.
ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല് ഖന്നെ കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷനനിടല  ജതീവനക്കഭാരുടട  അലാംഗബലലാം  പുനനഃക്രമതീകേരനിചകശഷലാം
ഒഴനിവുകേളക്കസ്റ്റ്  സഭാധുതയുടണങ്കനില്  നനിയമന  നടപടനികേളുമഭായനി  കകേഭാര്പകറഷന
മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുടമന്നെഭാണസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.
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(ഡനി) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്, പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. 31-12-2016 തതീയതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്
അഡഡന്വേസസ്റ്റ് ടമകമ്മേഭാ അയചതസ്റ്റ്. അഡഡന്വേസസ്റ്റ് ടമകമ്മേഭാ നല്കേനി മൂന്നെസ്റ്റ് മഭാസത്തനിനകേലാം
നനിയമനലാം നടത്തണടമന്നെഭാണസ്റ്റ് വലവസ.

(ഇ)  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  നനിലവനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  എലാംപഭാനല്  കേണകര്മഭാടര
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  സനിരടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  22-12-2011-ല്  10 വര്ഷലാം
പൂര്ത്തനിയഭായ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാടര  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്
സനിരടപടുത്തുന്നെതനിനുള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  G.O.  (Ms.)  No.  78/2011/TRAN
തതീയതനി 22-12-2011-ടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഹുമഭാനടപട ഡഹകക്കഭാടതനിയുടട
സനിരടപടുത്തലനിനുള  ഉത്തരവസ്റ്റ്  കനടനിയവടരയഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  കകേഭാടതനിവനിധനിയുടട
അടനിസഭാനത്തനില് സനിരടപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ് ഡയറകര്മഭാര്

289  (3241)  ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  എത  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  ഡയറകര്മഭാര്
നനിലവനിലുടണനലാം ഇവർ ആടരലഭാടമനലാം ഇവരുടട ചുമതലകേൾ എടനലഭാടമനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  ഡയറകര്മഭാര്  വനനിതഭാ  ജതീവനക്കഭാർ  ഉൾടപടടയുള
ജതീവനക്കഭാടര സലലാം മഭാറ്റുകേയുലാം ഉകദലഭാഗസ പതീഡനലാം നടത്തുകേയുലാം ടചേയുന എന്നെ
പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുവഭാനുള  നടപടനികേളുടട
പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ടപര്മനിറസ്റ്റ് നല്കുന്നെതനിടലയുലാം സന്വേകേഭാരല ബസ്സുകേളുമഭായനി
ജതീവനക്കഭാര്  ഒത്തുകേളനി  നടത്തുന്നെതഭായുമുള  ആകക്ഷപങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന
മഭാകനജ് ടമന്റെസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചവരുന്നെ നടപടനികേള എടനലഭാമഭാണസ്റ്റ്; 

(ഡനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല ജതീവനക്കഭാരുടട അലാംഗതീകൃത സലാംഖലഭാബലലാം
എതയഭാണസ്റ്റ്;  ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  അധനികേ ജതീവനക്കഭാര് ഡനികപഭാകേളനില്
കജഭാലനി കനഭാക്കുനകണഭാ; മഭാകനജ് ടമന്റെനിടന്റെ അനുമതനിയനിലഭാടത കജഭാലനി ടചേയ്യുന്നെവര്
എതടയനലാം  കകേന്ദ്ര  ഓഫതീസനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്നെ  അധനികേ  ജതീവനക്കഭാര്
എതടയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേളുടട റൂടസ്റ്റ്,  ആടകേ വരുമഭാനലാം എന്നെനിവയുലാം അവയുടട അവസഭാന മഭാസടത്ത
ടനിപ്പുലാം വരുമഭാനവുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  നനിലവനില്  അഞ്ചേസ്റ്റ്  എകനികേബടതീവസ്റ്റ്
ഡയറകര്മഭാരുണസ്റ്റ്.

1.  ശതീ.  എലാം.  റനി.  സുകുമഭാരന,  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  ഡയറകര്  (ടടകനിക്കല്)-
വഭാഹന വഡ്യൂഹങ്ങളുടടയുലാം പര്കചസസ്റ്റ്, കസഭാര് എന്നെനിവയുടടയുലാം കമല്കനഭാടലാം.

2.  ശതീ.  ടകേ.  എലാം.  ശതീകുമഭാര്,  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  ഡയറകര്  (ഭരണലാം)  -
ഭരണസലാംബനമഭായ കേഭാരലങ്ങളുടട കമല്കനഭാടലാം

3.  ശതീ.  പനി.എലാം.  ഷറഫസ്റ്റ്  മുഹമ്മേദസ്റ്റ്,  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  ഡയറകര്
(വനിജനിലനസസ്റ്റ്)- അചടക്ക നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കല്

4.  ശതീ.  സനി.വനി.  രഭാകജന്ദ്രന,  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  ഡയറകര്  (ടമയനിന്റെനനസസ്റ്റ്
ആന്റെസ്റ്റ് വര്കസ്റ്റ്) - വഭാഹനവഡ്യൂഹങ്ങളുടട പരനിപഭാലനലാം

5.  ശതീ.  ജനി.  അനനില് കുമഭാര്,  എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ് ഡയറകര്  (ഓപകറഷനസസ്റ്റ്)-ടന്റെ
ചുമതലയുള ചേതീഫസ്റ്റ് ടഭാഫനികേസ്റ്റ് മഭാകനജര് - സര്വതീസസ്റ്റ് ഓപകറഷനസസ്റ്റ്

(ബനി) ഇത്തരത്തനിടലഭാരു പരഭാതനി ശദയനില്ടപടനിടനില. 

(സനി) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട സമഗ്ര പുനരുദഭാരണവുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ്
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.  ടപര്മനിറസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതനിടലയുലാം സന്വേകേഭാരലബസ്സുകേളുമഭായനി
ജതീവനക്കഭാര്  ഒത്തുകേളനി  നടത്തുന്നെതഭായുമുള  ആകക്ഷപങ്ങളുടട  ഗഇൗരവലാം
ഉളടക്കഭാണടകേഭാണസ്റ്റ് ആവശലമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  34028  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുണസ്റ്റ്.
ഇവരുടട തസനികേ, എണലാം എന്നെനിവയുടട ജനില തനിരനിചള വനിവരലാം അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.* വഭാഹനങ്ങളുടടയുലാം  ടഷഡഡ്യൂളുകേളുടടയുലാം  എണത്തനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
നനിലവനില് ജതീവനക്കഭാരുടട എണലാം കദശതീയ ശരഭാശരനിടയക്കഭാള കൂടുതലഭാടണന്നെതനിനഭാല്
ആയതസ്റ്റ്  പുനനഃക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്  വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല്
ഖന്നെയുടട  അനനിമ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  മഭാതകമ  നനിലവനില്  ഡനികപഭാകേളനില്
ജതീവനക്കഭാര്  അധനികേമഭാകണഭാ  അലകയഭാടയനലാം  കകേന്ദ്ര  ഓഫതീസനില്  അധനികേ
ജതീവനക്കഭാരുകണഭാടയനലാം  കേണക്കഭാക്കഭാന  കേഴനിയുകേയുള.  അനുമതനിയനിലഭാടത
ചേതീഫസ്റ്റ് ഓഫതീസനില് കജഭാലനി ടചേയ്യുന്നെ ജതീവനക്കഭാരനില.

(ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.എകനികേബടതീവസ്റ്റ് ഡയറകര്മഭാര്ടക്കതനിടരയുള
പരഭാതനികേള 

290  (3242)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ചേതീഫസ്റ്റ്  ഓഫതീസനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന നനിലവനില് പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  എകനികേബടതീവസ്റ്റ്  ഡയറകര്മഭാടരക്കുറനിചസ്റ്റ്  എടനങ്കനിലുലാം  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എടനലഭാലാം  പരഭാതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസസ്തുത  പരഭാതനികേളനികനല്  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  വകുപനിടനടക്കഭാണസ്റ്റ്
അകനന്വേഷണലാം നടത്തനിക്കഭാന തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേതീഫസ്റ്റ്  ഓഫതീസനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
പഞ്ചേനിലാംഗസ്റ്റ് സനിസവുലാം സനി.സനി.ടനി.വനി. സലാംവനിധഭാനവുലാം ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി & സനി)  ഉണസ്റ്റ്. ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല ക്രമകക്കടസ്റ്റ് സലാംബനനിച
പരഭാതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ടനി  പരഭാതനികേള  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചവരുന.
പരഭാതനികേളനില് കേഴമ്പുടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭായഭാല് ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല ടപനഷന കുടനിശനികേ

291 (3243) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല  ടപനഷനകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നഭാളനിതുവടരയഭായനി  ടകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള  ടപനഷന  കുടനിശനികേ  എതടയന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  കൃതലമഭായനി
നല്കേനിയനിരുകന്നെഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) രണരമഭാസടത്തയുലാം കൂടഭാടത ഒരു മഭാസത്തനില് പതനിനഭായനിരലാം രൂപയനില്
കൂടുതല്  ടപനഷന  വഭാങ്ങുന്നെവരുടട  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയസ്റ്റ്  മുകേളനിലുള  തുകേയുലാം
ടകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുവഭാനുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) കൃതലമഭായനി നല്കേനിയനിരുന്നെനില. കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് 2013
ടഫബ്രുവരനി മുതല് ഏപ്രനില് വടരയുലാം 2013 ഡനിസലാംബര് മുതല് 2015 കമയസ്റ്റ് വടരയുലാം
ടപനഷന കൃതലമഭായനി നല്കേനിയനിരുന്നെനില.

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ശമ്പളവുലാം ടപനഷനുലാം കൃതലമഭാക്കഭാന 
നടപടനി

292 (3244)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ശമ്പളവുലാം  ടപനഷനുലാം  മുടങ്ങുന്നെതുമഭായനി
ബനടപടസ്റ്റ്  ധഭാരഭാളലാം  കപര്  ആതഹതലയുടട  വക്കനിലഭാടണന്നെ  സഭാഹചേരലലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇത്തരലാം പ്രവണതകേള ഉണഭായനിട്ടുലാം കൃതലമഭായനി ശമ്പളലാം ടകേഭാടുക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കഭാടത കപഭാകുന്നെതസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ടചേയ്യുവഭാനുകദശനിക്കുന്നെ  കേഭാരലങ്ങൾ
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശമ്പളവുലാം ടപനഷനുലാം നല്കുന്നെതനിലുണഭാകുന്നെ കേഭാലതഭാമസലാം കേഭാരണലാം
ബുദനിമുട്ടുണഭാകുനടണന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി  & സനി)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട ശരഭാശരനി
പ്രതനിമഭാസ  വരുമഭാനലാം  160 കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ശരഭാശരനി  ടചേലവസ്റ്റ്  310  കകേഭാടനി
രൂപയുമഭാണസ്റ്റ്.  പ്രതനിമഭാസലാം  ശമ്പളവുലാം  കവതനവുലാം  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി
86  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ഡതീസല്  ടചേലവസ്റ്റ്  ഇനത്തനില്  90  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  വഭായ്പ
തനിരനിചടവനിനസ്റ്റ് 87 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ആവശലമഭാണസ്റ്റ്. പ്രതനിമഭാസ വരുമഭാനത്തനില്നനിനലാം
ടനി  ടചേലവുകേളക്കുകപഭാലുമുള  തുകേ  കേടണത്തഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  സനിതനിയഭാണസ്റ്റ്
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുളതസ്റ്റ്.  ഈ സഭാഹചേരലലാം മറനികേടക്കുന്നെതനിനുള ശമങ്ങള
നടത്തനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിടലടുത്തനിട്ടുള  കുറഞ്ഞകേഭാല
തനിരനിചടവസ്റ്റ്  ഡദര്ഘലമുളതുലാം  പലനിശ  കൂടനിയതുമഭായ  വഭായ്പകേള  ദതീര്ഘകേഭാല
തനിരനിചടവുലാം  പലനിശ  കുറഞ്ഞതുമഭായ  കേണ്കസഭാര്ഷലലാം  വഭായ്പയനികലയസ്റ്റ്  മഭാറഭാനുള
കജഭാലനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നെകതഭാടട  വഭായ്പ
തനിരനിചടവനിനത്തനില്  45  കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം പ്രതനിമഭാസലാം കുറയ്ക്കുവഭാന കേഴനിയുടമന്നെസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   കൂടഭാടത  ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നെയുടട  അനനിമ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കനി  ആയതസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമുള  പരനിഷ്കരണങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനി  സഭാമ്പത്തനികേ
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പുനനഃക്രമതീകേരണലാം  വരുത്തനി  കേഴനിയുന്നെകതഭാടട  ശമ്പളവുലാം  ടപനഷനുലാം  മുടങ്ങഭാടത
കൃതലമഭായനി ടകേഭാടുക്കുവഭാന കേഴനിയുടമന്നെസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ബസസ്റ്റ് കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി രജനികസ്ട്രേഷന ലഭലമഭാക്കഭാന
നടപടനി 

293 (3245) ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ശശനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  മുനസര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരടമഭാഴനിയുകമ്പഭാള  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യ്ക്കുലാം
ടകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യ്ക്കുമഭായനി  എത  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനികലഭാടുന്നെവയുലാം  കേണലാംടചേയ്ത
വയുമഭായനി നനിലവനിലുണഭായനിരുന എന്നെസ്റ്റ് ടഭാറ, ടലയനിലഭാനഡസ്റ്റ്, സഭാനനിയ എന്നെനിങ്ങടന
ഇനലാം  തനിരനിചസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  കൂടഭാടത,  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാനഭായനി
വഭാങ്ങനിയ ഷഭാസനികേള എതയുണഭായനിരുനടവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നെകശഷലാം എത ഷഭാസനികേളുടട കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിടയനലാം  ഇനനിയുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളവ  എതടയനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലയളവനില്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  വഭാങ്ങനിയ
ഷഭാസനികേള  ബനി.എസസ്റ്റ്.-4  നനിലവഭാരമനിലഭാത്തതുകേഭാരണലാം  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുലാം
രജനികസ്ട്രേഷന  നടപടനികേളക്കസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത
ഷഭാസനികേള  മുഴുവനുലാം  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനി  രജനികസ്ട്രേഷന  ലഭലമഭാക്കഭാന
എനസ്റ്റ് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലയളവനില്  വഭാങ്ങുകേയുലാം  യഥഭാസമയലാം
ഷഭാസനികേളനില് കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാനഭാകേഭാടത വന്നെതനിനുമുണഭായ കേഭാരണലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)  നനിലവനില്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  ഡകേവശമുള  ഷഭാസനികേളുടട
കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സനിരലാം-തഭാല്ക്കഭാലനികേ-എലാം.പഭാനല്  ജതീവനക്കഭാടര
ഉളടപടുത്തനി ഉടനതടന്നെ പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  രജനികസ്ട്രേഷന നടത്തുവഭാൻ  ആവശലമഭായ
അടനിയനര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരടമഭാഴനിയുകമ്പഭാള ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട
കേതീഴനില്  5759  ബസുകേളുലാം  ടകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  കേതീഴനില്  603  ബസുകേളുലാം
ഉണഭായനിരുന.  കൂടഭാടത  300  ബസുകേള കേണലാം ടചേയ്തവയുമഭായനി വര്ക്കസ്റ്റ്കഷഭാപ്പുകേളനില്
ഉണഭായനിരുന.
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24-5-2016-  ടല ടകേ  .  എസസ്റ്റ്  .  ആര്  .  ടനി  .  സനി  .   ബസുകേളുടട വനിവരലാം

ഇനലാം ബസുകേള

ഡലലഭാന്റെസ്റ്റ് 3588

ടഭാറഭാ 2111

ഐഷര് 29

കവഭാളകവഭാ 13

സഭാനനിയ 18

ആടകേ 5759

24-5-2016-  ടല ടകേ  .  യു  .  ആര്  .  ടനി  .  സനി  .   ബസുകേളുടട വനിവരലാം

ഇനലാം ബസുകേള

ഡലലഭാന്റെസ്റ്റ് 316

ടഭാറഭാ 97

കവഭാളകവഭാ 190

ആടകേ 603

മുന  സര്ക്കഭാര്  വഭാങ്ങനിയ  1500  ഷഭാസനികേളനില്  അധനികേഭാരടമഭാഴനിയുകമ്പഭാള
581 എണലാം കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി അവകശഷനിചനിട്ടുണഭായനിരുന. 

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര്  വന്നെകശഷലാം  അവകശഷനിചനിരുന്നെ  581  ഷഭാസനികേളനിലുലാം
കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണലാം 2017 മഭാര്ചസ്റ്റ് 31-നസ്റ്റ് മുമ്പഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ബനി.എസസ്റ്റ്-4  എനജനിനുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം
ഉണഭായനിരുന്നെനില.  എന്നെഭാല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  1-1-2017  മുതല്  AIS052  ബസസ്റ്റ്
കബഭാഡനി  കകേഭാഡസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനഭാല്  AIS052  ബസസ്റ്റ്  കബഭാ  ഡനി  കകേഭാ ഡസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരമലഭാത്ത  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേനിച  ബസുകേളുടട  രജനികസ്ട്രേഷനസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം
വന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  AIS052  ബസസ്റ്റ്  കബഭാഡനി  കകേഭാഡസ്റ്റ്  നടപനില്
വരുത്തുന്നെതസ്റ്റ്  2017  ജൂണ്  30  വടര നതീടനിവചതനിനഭാല് മുഴുവന ബസുകേളുലാം  2017
മഭാര്ചസ്റ്റ്  31-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  രജനികസ്ട്രേഷന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ജതീവനക്കഭാരുടട  അഭഭാവലാംമൂലമഭാണസ്റ്റ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  കബഭാഡനി
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് കേഭാലതഭാമസമുണഭായതസ്റ്റ്.  എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം ശരഭാശരനി  52  ബസുകേള
വതീതലാം മഭാസലാംകതഭാറുലാം പുറത്തനിറക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  ഡകേവശമുണഭായനിരുന്നെ  മുഴുവന
ഷഭാസനികേളനിലുലാം  2017 മഭാര്ചസ്റ്റ്  31-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  രജനികസ്ട്രേഷന
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

 അടൂര് ഡനികപഭായനികലയസ്റ്റ് പുതനിയ ദതീര്ഘദൂര/ഇന്റെര് കസറസ്റ്റ് ബസുകേള

294 (3246)  ശതീ  .    ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിടലത്തനിയ  കശഷലാം  അടൂര്
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനികലയസ്റ്റ്  പുതനിയതഭായനി  അനുവദനിച  ദതീര്ഘദൂര/
അനർസലാംസഭാന ബസുകേളുടട വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  നനിലവനില്  അടൂര്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനികലയസ്റ്റ്
പുതനിയതഭായനി  ദതീര്ഘദൂര/അനർസലാംസഭാന  ബസുകേൾ  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള
നടപടനി  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില്  ആയതനിടന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ; 

(സനി)  ഇടലങ്കനില്  അടനിയനരമഭായനി  പ്രസ്തുത  ഡനികപഭായനികലയസ്റ്റ്  പുതനിയ
ദതീര്ഘദൂര/അനർസലാംസഭാന  സർവതീസുകേൾ  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിടലത്തനിയകശഷലാം അടൂര് ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
ഡനികപഭായനികലയസ്റ്റ്  ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസനിനഭായനി  3  സൂപര് ഫഭാസസ്റ്റ്  ബസുകേളുലാം  (RPK
949,  RPK  950,  ATC  29)  ഒരു  ഫഭാസസ്റ്റ്  പഭാസഞ്ചേര്  ബസുലാം  (RPA  777)
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാടത 15.30 മണനിക്കസ്റ്റ് അടൂര്-ഉദയഗനിരനി സര്വതീസസ്റ്റ് പുതനിയതഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ടചേയ.

(ബനി)  അനര്സലാംസഭാന  കേരഭാര്  വലവസകേള  അനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  അനര്  സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേള  നടത്തനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.
അടൂരനില്നനിനലാം പുതുതഭായനി അനര് സലാംസഭാന സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
വലവസ  ടചേയ്തനിടനില.  അതനിനഭാല്  പുതുതഭായനി  അനര്  സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി)  പുതുതഭായനി കേര്ണഭാടകേ,  തമനിഴഭാടസ്റ്റ് എന്നെതീ സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി അനര്
സലാംസഭാന കേരഭാറനില് ഏര്ടപടുന്നെ സമയത്തസ്റ്റ് യഭാതക്കഭാര്ക്കുലാം ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുലാം
ഗുണകേരമഭാകുന്നെ രതീതനിയനില് സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അനര് സലാംസഭാന
കേരഭാറനില് വലവസ ടചേയ്യുന്നെ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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റഭാന്നെനി ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ് ടസന്റെര്

295  (3247)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  റഭാന്നെനി ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ്  ടസന്റെറനിടന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ് എന്നെഭാണസ്റ്റ്; 

(ബനി)  എത  ടഷഡഡ്യൂളുകേളുലാം  ബസ്സുകേളുമഭാണസ്റ്റ്  റഭാന്നെനി  ടസന്റെറനിനുളതസ്റ്റ്;  എത

ജതീവനക്കഭാര് ഇവനിടട കജഭാലനി ടചേയ്യുന; 

(സനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  സബസ്റ്റ്  ഡനികപഭാ,  ഡനികപഭാ  എന്നെനിവയുടട

പദവനിക്കഭായനി എത ടഷഡഡ്യൂളുകേളുലാം ബസുകേളുമഭാണസ്റ്റ് കവണതസ്റ്റ്; 

(ഡനി)  മലകയഭാര കമഖലകേടള കൂടനിയനിണക്കനി എലാം.സനി.  കറഭാഡനിനസ്റ്റ്  സമഭാനരമഭായനി

കൂടുതല് ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസുകേള റഭാന്നെനിയനിലൂടട കേടനകപഭാകുലാംവനിധലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന

ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; 

(ഇ)  മലബഭാര്  കമഖലയനികലക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  രഭാതനികേഭാല  സര്വതീസുകേള

ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള അവയുടട റൂടസ്റ്റ്  റഭാന്നെനി,  എരുകമലനി,  കേഭാഞ്ഞനിരപളനി,  ടതഭാടുപുഴ,

മൂവഭാറ്റുപുഴവഴനിയുലാം  തനിരനിചസ്റ്റ്  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  നനിന്നെസ്റ്റ്  തനിരുവനനപുരലാം

ഭഭാഗകത്തക്കുലാം സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(എഫസ്റ്റ്)  റഭാന്നെനി  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ്  ടസന്റെറനിടന്റെ  പദവനി

ഉയര്ത്തനി  സബസ്റ്റ്  ഡനികപഭാ  ആക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എടനഭാടക്ക നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്

ഉകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; 

(ജനി)  കൂടുതല്  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  റഭാന്നെനി

എലാം.എല്.എ. നല്കേനിയ കേത്തുപ്രകേഭാരലാം എന്തു നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 15-12-2013-ലഭാണസ്റ്റ് റഭാന്നെനി ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ് ടസന്റെര്

പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചതസ്റ്റ്.
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(ബനി)  റഭാന്നെനി ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ് ടസന്റെറനിലുള ടഷഡഡ്യൂളുകേളുടടയുലാം ബസുകേളുടടയുലാം
എണലാം ചുവടട കചേര്ക്കുന:

ഇനലാം ടഷഡഡ്യൂള ബസുകേള

ഫഭാസസ്റ്റ് 5+1 7

ഓര്ഡനിനറനി 8 8

ജനറലാം 2 2

ആടകേ 16 17

സനിരവുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേവുമഭായനി  96  ജതീവനക്കഭാര്  റഭാന്നെനി  ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ്
ടസന്റെറനില് കജഭാലനി ടചേയ്യുന.

(സനി) ബസ്സുകേളുടടയുലാം ടഷഡഡ്യൂളുകേളുടടയുലാം എണത്തനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലല
ഡനികപഭാ/സബസ്റ്റ്  ഡനികപഭാ  എന്നെനിവ  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  സലത്തനിടന്റെ  പ്രഭാധഭാനലവുലാം
യഭാതക്കഭാരുടട  സഇൗകേരലവുലാം  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  ഗുണകേരവുമഭാടണങ്കനില്
മഭാതകമ പുതനിയ ഡനികപഭാ/സബസ്റ്റ് ഡനികപഭാ എന്നെനിവ ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയുള.

(ഡനി  &  ഇ)   ടപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം യഭാതക്കഭാര്ക്കുലാം ഗുണകേരമഭാകുന്നെ വനിധത്തനില്
പുതനിയ  കമഖലകേളനികലയ്ക്കുലാം  പുതനിയ  റൂട്ടുകേളനികലയ്ക്കുലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം  ഫതീസനിബനിലനിറനി  റനികപഭാര്ടനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
മഭാതലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി നനിലനനില്ക്കുന്നെ
സഭാഹചേരലത്തനില്  പുതനിയ  ഡനികപഭാ/സബസ്റ്റ്  ഡനികപഭാ  എന്നെനിവയഭായനി  ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ്
ടസന്റെറുകേടള ഉയര്ത്തുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയനില.

(ജനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുലാം  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  ഗുണകേരമഭായ
രതീതനിയനില്  സഭാധലതഭാ  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുടട  അടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിയ
സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ഡവക്കലാം ഡനികപഭായനില് ടൂ വതീലര് പഭാര്ക്കനിങ സ്റ്റ് ടഷഡസ്റ്റ്

296 (3248) ശതീമതനി  സനി  .    ടകേ  .    ആശ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

എലാം.എല്.എ.-യുടട  ആസനി  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ഡവക്കലാം
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില് നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന നനിര്കദശനിക്കടപട ടൂ വതീലര്
പഭാര്ക്കനിങസ്റ്റ്  ടഷഡസ്റ്റ്  കേലാം  കടഭായസ്റ്റ് ലറസ്റ്റ്  പദതനി  ഇകപഭാള  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാടണന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

ഡവക്കലാം എലാം.എല്.എ. ശതീമതനി സനി.ടകേ. ആശയുടട ആസനി വനികേസന ഫണസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ഡവക്കലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ
ടൂ  വതീലര്  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  ടഷഡസ്റ്റ്  കേലാം  കടഭായ സ്റ്റ് ലറസ്റ്റ്  പദതനി  നനിര്വഹനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ചുമതലടപടുത്തനിയ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം  വനിശദമഭായ  എസനികമറസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതനിനുള ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നെ നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനിടല ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസുകേള 

297(3249) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിടല ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനില് ഒരു സര്വതീസസ്റ്റ് മഭാതലാം
നടത്തുന്നെ ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കഭാൻ നതീക്കമുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത സര്വതീസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കുകമ്പഭാള ഉണഭാകുന്നെ യഭാത പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ബദല് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ടപടുത്തഭാന ഉകദശനിക്കുനകണഭാ; 

(സനി)  സര്വതീസസ്റ്റ്  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നെ  ബസ്സുകേള  ഏടതഭാടക്ക  റൂട്ടുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്
സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുവഭാന ഉകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; 

(ഡനി)  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നെ  സര്വതീസുകേള,  മുനപസ്റ്റ്  ടപഭാതുജനങ്ങളുടട
ആവശലഭാര്തലാം അനുവദനിചവയഭാകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനിടല  ഒറടപട
സര്വതീസുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന ഉകദശനിക്കുന്നെനില.

ആദനിവഭാസനി പനികന്നെഭാക്ക കമഖലയനിടല യഭാതഭാകകശലാം 

298  (3250)  ശതീ  .    ടകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  അരുവനിക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  കുറനിചല്  പഞ്ചേഭായത്തനിടല
ആദനിവഭാസനി  വനകമഖലകേളനില്  നനിലവനില്  ഉണഭായനിരുന്നെതുലാം  സര്വതീസസ്റ്റ്  നടത്തനി
ടക്കഭാണനിരുന്നെതുമഭായ  ഏടതലഭാലാം  ബസസ്റ്റ്  സര്വതീസുകേളഭാണസ്റ്റ്  നനിര്ത്തനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;
ഇവയുടട വനിശദഭാലാംശലാം ഡഡ്യൂടനി നമ്പര് സഹനിതലാം നല്കേഭാകമഭാ; 

(ബനി)  കുറനിചല്  പഞ്ചേഭായത്തനിടല  വനകമഖലകേളനികലക്കുലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര
കകേന്ദ്രമഭായ  കേഭാപ്പുകേഭാടസ്റ്റ്  ഭഭാഗകത്തയ്ക്കുലാം  ഉണഭായനിരുന്നെ  ബസസ്റ്റ്  സര്വതീസുകേള
നനിര്ത്തനിയതസ്റ്റ് ആദനിവഭാസനികേളക്കുലാം വനികനഭാദ സഞ്ചേഭാരനികേളക്കുലാം ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന
ടവനളളതസ്റ്റ്  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇവ  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുളള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 
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(സനി)  സമൂഹത്തനിടല ഏറവുലാം പനികന്നെഭാക്ക വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടുന്നെ ആദനിവഭാസനികേള
തഭാമസനിക്കുന്നെ വനപ്രകദശകത്തയ്ക്കുളള  ബസ്സെസ്റ്റ്  സര്വതീസുകേള യഭാതക്കഭാരുടട  കുറവുലാം
വരുമഭാനത്തനിടന്റെ കുറവുലാം കേഭാരണമഭാക്കനി നനിര്ത്തുന്നെതുമൂലലാം ആദനിവഭാസനികേളുടട യഭാതഭാ
സന്വേഭാതനലവുലാം  അവരുടട  അവകേഭാശങ്ങളുലാം  നനികഷധനിക്കടപടുനടവന്നെ  ഗഇൗരവ
സഭാഹചേരലലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  വരുമഭാന  കുറവസ്റ്റ്  എന്നെ  കേഭാരണലാം  പറഞ്ഞസ്റ്റ്  ബസ്സെസ്റ്റ്  സര്വതീസുകേള
നനിര്ത്തുന്നെതുമൂലലാം  കുറനിചല്  പഞ്ചേഭായത്തനിടല  കകേഭാട്ടൂര്  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  മറസ്റ്റ്
സലങ്ങളനികലയസ്റ്റ് യഭാത ടചേയ്യുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ് ഉണഭാകുന്നെ ബുദനിമുട്ടുകേള അടനിയനരമഭായനി
പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  ബസ്സെസ്റ്റ്  സര്വതീസുകേള  ഉടന  പുനനഃസഭാപനിക്കുകമഭാ;
ഇടലങ്കനില് ഇതനിനുളള കേഭാരണലാം എടനന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അരുവനിക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല ആദനിവഭാസനി വനകമഖലകേളനില്
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നെതുലാം  സര്വതീസസ്റ്റ്  നടത്തനിടക്കഭാണനിരുന്നെതുമഭായ  സര്വതീസുകേടളഭാനലാം
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  കുറനിചല്  പഞ്ചേഭായത്തനിടല  വനകമഖലകേളനികലയ്ക്കുലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര
കകേന്ദ്രമഭായ  കേഭാപ്പുകേഭാടസ്റ്റ്  ഭഭാഗകത്തയ്ക്കുലാം  ഉണഭായനിരുന്നെ  ബസസ്റ്റ്  സര്വതീസുകേടളഭാനലാം
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില. 

(സനി)  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളനികലയസ്റ്റ്  നടത്തനിവന്നെനിരുന്നെ  സര്വതീസുകേള
സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലതയുടട  കപരനില്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.  ആദനിവഭാസനികേളുടട
യഭാതഭാ സന്വേഭാതനലവുലാം അവകേഭാശങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിചടകേഭാണസ്റ്റ് ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
സര്വതീസുകേള നടത്തുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി) കുറനിചല് പഞ്ചേഭായത്തനിടല കകേഭാട്ടൂര് ഭഭാഗത്തുനനിനലാം മറസ്റ്റ് സലങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
യഭാത ടചേയ്യുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ് ബുദനിമുട്ടുണഭാകുന്നെ തരത്തനില് ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസസ്റ്റ്
സര്വതീസുകേള ഒനലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില. 

ടനനഭാറ-കകേഭായമ്പത്തൂര് ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ്

299 (3251) ശതീ  .    ടകേ  .    ബഭാബു :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടനനഭാറ-കകേഭായമ്പത്തൂര്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്
നനിലവനിലനില എന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 
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(ബനി)  നനിരവധനി  യഭാതക്കഭാര്  ദനിവകസന  കകേഭായമ്പത്തുരനികലക്കസ്റ്റ്  കപഭാകുന്നെ
ടനനഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  ടനനഭാറയനില്നനിനലാം  കകേഭായമ്പത്തൂരനികലയസ്റ്റ്
ബസസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ  എന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  അനര്  സലാംസഭാന  റൂടഭായതനിനഭാല്  തല്സലാംബനമഭായ  കേരഭാര്
മുഖഭാനനിരലാം മഭാതകമ ടനി സര്വതീസുകേളക്കസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.
ആയതനിനഭാല് ടനി റൂടസ്റ്റ് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കേരുവഭാറ ഭഭാഗലാം അപകേടരഹനിതമഭാക്കഭാന  നടപടനി

300  (3252)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനിടല  കേരുവഭാറ  വഴനിയമ്പലലാം  ജലാംഗ്ഷന  മുതല്
കേരുവഭാറ  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ്  വടരയുളള  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  വനകതഭാതനില്
വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലാം  അതുമൂലമുള  മരണങ്ങളുലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗലാം  അപകേടമുക്തമഭാക്കുവഭാന  കറഭാഡസ്റ്റ്  കസഫനി
അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  നടത്തുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എടനഭാടക്കയഭാണസ്റ്റ് എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  ശനിപഭാര്ശ  ബനടപട  ജനിലഭാ  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ
കേഇൗണ്സനില്വഴനി  സമര്പനിക്കുന്നെപക്ഷലാം  അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗത്തനിടന്റെ  പരനിഗണനയസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം  അകതഭാറനിറനിയുടട  തതീരുമഭാനമനുസരനിചസ്റ്റ്  തുടര്  നടപടനി
ഡകേടക്കഭാള്ളുന്നെതുമഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  നഭാഷണല്  ഡഹകവ  കറഭാഡനിടന്റെ
പുനരുദഭാരണലാം നടത്തനിയ പ്രകേഭാരലാം കറഭാഡസ്റ്റ് മഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്,  റനിഫകറുകേള ഇവ കറഭാഡസ്റ്റ്
കസഫനി  കേഇൗണ്സനിലനിടന്റെ  നനിര്കദശമനുസരനിചസ്റ്റ്  നഭാഷണല്  ഡഹകവ  അധനികൃതര്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത  അപകേടകമഖലടയന്നെസ്റ്റ്  തനിരനിചറനിയുന്നെതനിനഭായനി
ടകേല്കടഭാണ് മുകഖന ബനിങ്കര് ഡലറ്റുകേള ഈ സലങ്ങളനില് സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 377

റനിസര്വസ്റ്റ് കേണകര് നനിയമനലാം

301(3253) ശതീ  .    ടകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടല  റനിസര്വസ്റ്റ്  കേണകര്  തസനികേയനില്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിചവര്ക്കസ്റ്റ്  ഒരു  വര്ഷലാം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം
നനിയമന  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിടനിടലന്നെ  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
എതകപര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  ഇങ്ങടന  നനിയമന  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നല്കേഭാത്തതസ്റ്റ്;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കേഭാകമഭാ; 

(ബനി) റനിസര്വസ്റ്റ് കേണകര് തസനികേയുടട നനിലവനിടല റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസനില്നനിനലാം എത
കപര്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമന  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  എന്നെഭാണസ്റ്റ്  ഇവരുടട  നനിയമനലാം
നടന്നെനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  നനിലവനിടല  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനിനസ്റ്റ്  മുനപുളള  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനില്  ഉളടപട
എലഭാവര്ക്കുലാം നനിയമന ഉത്തരവസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുടണന്നെ കേഭാരലലാം  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉടണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ; 

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്
ഉണഭായ  ഒഴനിവുകേള  എതയഭാണസ്റ്റ്;  ഈ  ഒഴനിവുകേള  എലഭാലാം  നനിയമനത്തനിനഭായനി
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ്  ശനിപഭാര്ശ ടചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇടലങ്കനില് ഈ ഒഴനിവുകേള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ടചേയ്യേഭാത്തതനിനുള കേഭാരണലാം എനഭാണസ്റ്റ്; 

(ഡനി) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി കേണകര്മഭാര് കജഭാലനി
ടചേയ്യുന്നെവരുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില് എത കപരുണസ്റ്റ് ഇപ്രകേഭാര ലാം  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്;
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില് നനിനലാം നനിയമന  ശുപഭാര്ശ ലഭനിയ്ക്കുന്നെവടര ഇവര്ക്കസ്റ്റ് പകേരമഭായനി
നനിയമനിയഭാറുകണഭാഎന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനില് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിച 4051 കപര്ക്കസ്റ്റ്
നനിയമന  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിടനില.  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  പുനരുദഭാരണ
ത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച  ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നെയുടട  പ്രഭാഥമനികേ
വനിലയനിരുത്തലനില് നനിലവനിലുള ഡബനിള ഡഡ്യൂടനി സമ്പ്രദഭായലാം പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് സനിലാംഗനിള
ഡഡ്യൂടനിയഭാക്കുവഭാനുലാം  കകേഭാര്പകറഷനനിടല  ബസസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുടട  അനുപഭാതലാം
പുന:ക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനില്  എത്തനിക്കുവഭാനുലാം  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.
നനിലവനിടല  ഡബനിള  ഡഡ്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായലാം  സനിലാംഗനിള  ഡഡ്യൂടനിയഭാക്കനി  മഭാറ്റുകമ്പഭാള
കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിലവനിലുളള  കേണകര്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്  അധനികേമഭാകുന്നെ
അവസയുണസ്റ്റ്.  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നെ   റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
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അനുസരനിചസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനനിടല ജതീവനക്കഭാരുടട അലാംഗബലലാം പുനനഃക്രമതീകേരനിചകശഷലാം
ടനി  ഒഴനിവുകേളക്കസ്റ്റ്  സഭാധുതയുടണങ്കനില്  നനിയമന  നടപടനികേളുമഭായനി  കകേഭാര്പകറഷന
മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുടമന്നെഭാണസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി) റനിസര്വസ്റ്റ് കേണകര് തസനികേയുടട റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് നനിലവനിലനില. 31-12-2016-ല്
കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിച  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനില്നനിനലാം  9300  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസനിനസ്റ്റ് മുനപുള റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസനില് ഉളടപട
എലഭാവര്ക്കുലാം നനിയമന ഉത്തരവസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരുന.

(സനി)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
നനികയഭാഗനിച ടപ്രഭാഫ. സുശതീല് ഖന്നെയുടട പ്രഭാഥമനികേ വനിലയനിരുത്തലനില് നനിലവനിലുള
ഡബനിള  ഡഡ്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായലാം  പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  സനിലാംഗനിള  ഡഡ്യൂടനിയഭാക്കുവഭാനുലാം
കകേഭാര്പകറഷനനിടല  ബസസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുടട  അനുപഭാതലാം പുനനഃക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്  കദശതീയ
ശരഭാശരനിയനില്  എത്തനിക്കുവഭാനുലാം  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  നനിലവനിടല  ഡബനിള  ഡഡ്യൂടനി
സമ്പ്രദഭായലാം  മഭാറനി  സനിലാംഗനിള  ഡഡ്യൂടനിയഭാക്കനി  മഭാറ്റുകമ്പഭാള   കകേഭാര്പകറഷനനില്
നനിലവനിലുളള  കേണകര്,  ഡഡ്രെെവര്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്  അധനികേമഭാകുന്നെ
അവസയുണസ്റ്റ്.  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നെയുടട  അനനിമ
റനികപഭാര്ടനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാതകമ  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ഉണഭായ
ഒഴനിവുകേള കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള. 

(ഡനി)  നനിലവനില്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്
4160 എലാം.പഭാനല്  കേണകര്മഭാര്  കജഭാലനി  ടചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  അടനിയനര  ഘടങ്ങളനിലുലാം
സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുടട  അവധനി  കേഭാലയളവുകേളനിലുലാം  സുഗമമഭായനി  സര്വതീസസ്റ്റ്
നടത്തുവഭാനകവണനി മഭാതമഭാണസ്റ്റ്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാടര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
മഭാതമല  ടനി  ജതീവനക്കഭാരുടട  നനിയമനലാം,  കജഭാലനിയനില്നനിനലാം  മഭാറനിനനിര്ത്തല്
എന്നെനിവയുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  നനിരവധനി  ഹര്ജനികേള  ബഹുമഭാനടപട
ഡഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ടനി  ഹര്ജനികേളനികനലുള
അനനിമ  വനിധനിക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  മഭാതകമ  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു
തതീരുമഭാനടമടുക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനില്ലുയസ്റ്റ് അനുവദനിച ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള

302  (3254)  ശതീ  .    ടകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില്, ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്
ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല്  ജനിലയസ്റ്റ്  അനുവദനിച  അഞ്ചേസ്റ്റ്  ബസ്സുകേള
മകറടതങ്കനിലുലാം ജനിലകേളനികലക്കസ്റ്റ് മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി)  ജനിലയനില്  മലാംഗലഭാപുരലാം-കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  ചേന്ദ്രഗനിരനി-കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടസ്റ്റ്,
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് -കേണ്ണൂര് എന്നെതീ റൂട്ടുകേളനിൽ അനുവദനിച ടഇൗൺ ടു ടഇൗൺ സര്വതീസുകേള
നല  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനിൽ,  ജതീവനക്കഭാരനിലഭാടയന്നെ
കേഭാരണലാം ടകേഭാണസ്റ്റ് മഭാതലാം മഭാറനിനൽകേടപട ബസുകേൾ  ജനിലയനില് തടന്നെ സര്വതീസസ്റ്റ്
നടത്തുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ഉണസ്റ്റ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
ഡനികപഭായനില്  സര്വതീസസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുടട  കുറവസ്റ്റ്  അനുഭവടപടുന്നെ
സഭാഹചേരലത്തനില് അവനിടട സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുവഭാനഭാകേഭാടത കേനിടന്നെനിരുന്നെ  5  അനര്
സലാംസഭാന  സര്വതീസനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  ഓര്ഡനിനറനി  ബസുകേളുലാം  കൂടഭാടത
ടസയറഭായനി  കേനിടന്നെനിരുന്നെ  3  ഓര്ഡനിനറനി  ബസുകേളുലാം  (ആടകേ  8  ബസുകേള)
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിടല സുല്ത്തഭാന ബകത്തരനി ഡനികപഭായനികലയസ്റ്റ്
മഭാറനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പുതനിയ  ഡഡ്യൂടനി  ക്രമതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴനി
ജതീവനക്കഭാരുടട വനിഭവകശഷനി കൂടുതലഭായനി ലഭലമഭാകുന്നെ മുറയ്ക്കുലാം അനര് സലാംസഭാന
കേരഭാറനിടന്റെ വലവസകേളക്കുലാം വനികധയമഭായനി സമതീപഭഭാവനിയനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

മൂന്നെഭാര് ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. സബസ്റ്റ് ഡനികപഭായനില്  സഭാനനിയ ബസസ്റ്റ്

303 (3255) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  മൂന്നെഭാര്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
സബസ്റ്റ്  ഡനികപഭായനില്  സഭാനനിയ  ബസസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കഭാന  ഉകദശനിക്കുനകണഭാടയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതനിനഭായനി  എടനങ്കനിലുലാം  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഇടലങ്കനില് ആവശലമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാടയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട നനിലവനിലുള സഭാഹചേരലത്തനില് മൂന്നെഭാര്
സബസ്റ്റ്  ഡനികപഭായനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  പുതനിയ  സഭാനനിയ  ബസുകേളുടട  സര്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സഭാധനിക്കുകേയനില.
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ഡവപനിന മണ്ഡലത്തനിടല ലഭാഭകേരമലഭാത്ത ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
സര്വതീസുകേള

304 (3256) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

ഡവപനിന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിടല ഡവപനിന-പളനിപ്പുറലാം സലാംസഭാനപഭാത
വഴനിയുള  ടകേ.എസ് .ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസുകേളനില്  ഏടതങ്കനിലുലാം  ലഭാഭകേരമലഭാടത
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ഉണസ്റ്റ്.  കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്  പറവൂര്,  ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  യൂണനിറ്റുകേളനില്നനിനലാം  ഡവപനിന-
പളനിപ്പുറലാം  റൂടനിലൂടട  സര്വതീസസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ  12  സര്വതീസുകേള  ലഭാഭകേരമലഭാടത
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

ബസ്സുകേളുടട സമയക്രമലാം വനിശദമഭാക്കുന്നെ ടമഭാഡബല് ആപസ്റ്റ് 

305 (3257) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  സന്വേകേഭാരലബസ്സുകേൾ  ഇവയുടട  സമയക്രമലാം
വനിശദമഭാക്കുന്നെ  ടമഭാഡബല്  ആപസ്റ്റ്  പുറത്തനിറക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം  വകുപനിടന്റെ
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; 

(ബനി)  ഈ  ആവശലലാം  ഉന്നെയനിചസ്റ്റ്  അകപക്ഷകേള  എടനങ്കനിലുലാം  വകുപനിനസ്റ്റ്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേളുടട കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.

സന്വേകേഭാരല  ബസുകേളുടട  സമയക്രമലാം  കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നെ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയകശഷലാം ടമഭാഡബല് ആപസ്റ്റ് സജമഭാക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഓണ്ഡലന റനിസര്കവഷന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ടപടുത്തനിയതനിനുകശഷലാം
നനിരവധനി യഭാതക്കഭാര് ഇ-ടമയനില് മുഖഭാനനിരലാം ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സുശതീല് ഖന്നെ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

306 (3258) ശതീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സുശതീല്ഖന്നെ റനികപഭാര്ടനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്
നനിയമനങ്ങളക്കസ്റ്റ് നനിലവനിൽ വനിലക്കസ്റ്റ് ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 
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(ബനി) സുശതീല് ഖന്നെ റനികപഭാര്ടനിടന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നെയുടട  അനനിമ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭലമഭായനിടനില.
കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  പുനരുദഭാരണവുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നെ
പ്രഭാഥമനികേ  ശനിപഭാര്ശകേള  സമര്പനിചനിരുന.  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനികലയസ്റ്റ്  ടമചടപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  വരുമഭാന  വര്ദനവനിനുലാം
ജതീവനക്കഭാടര  ശഭാസതീയമഭായനി  വനിനലസനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ബസസ്റ്റ്-സഭാഫസ്റ്റ്  അനുപഭാതലാം
നനിലവനിലുള  8.7-ല് നനിനലാം കദശതീയ ശരഭാശരനിയഭായ  5.5-ടനക്കഭാള ടമചടപടുത്തനി
5  എന്നെ  ലക്ഷലത്തനില്  എത്തനിക്കുവഭാനുലാം  ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല്  ഖന്നെ  ശനിപഭാര്ശ
ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബസസ്റ്റ്-സഭാഫസ്റ്റ് അനുപഭാതലാം കദശതീയ ശരഭാശരനിയഭായ 5.5 എന്നെതനികലയസ്റ്റ്
എത്തനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള  കകേഭാര്പകറഷന  സന്വേതീകേരനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
നനിലവനിടല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ശമ്പളവുലാം  ടപനഷനകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ടപനഷനകപഭാലുലാം
നല്കുവഭാന  ബുദനിമുടസ്റ്റ്  അനുഭവനിക്കുന്നെതനിനഭാല്  പുതനിയ  നനിയമനലാം
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.യുടട  നനിലനനില്പനിടനത്തടന്നെ  ബഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
ആയതനിനഭാല് ടപ്രഭാഫ.  സുശതീല് ഖന്നെയുടട അനനിമ പഠന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്നെ
മുറയസ്റ്റ്  ബസസ്റ്റ്-ജതീവനക്കഭാരുടട  അനുപഭാതത്തനികനല്  പഠനലാം  നടത്തനി  നനിലവനിടല
ഒഴനിവുകേളുടട  സഭാധുത  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  മഭാതകമ  പുതനിയ  നനിയമനങ്ങള
നടത്തുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയുള.

(ബനി) ടപ്രഭാഫ. സുശതീല് ഖന്നെയുടട അനനിമ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിടനില.

ടചേങ്ങന്നൂര് - ഡപതല്മല ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസസ്റ്റ് 

307  (3259)  ശതീ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
എത പുതനിയ ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് ;  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ടചേങ്ങന്നൂര്-ഡപതല്മല ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള
തടസ്സെങ്ങള എടനന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടചേങ്ങന്നൂര്-ഡപതല്മല  ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്
ടകേഭാലലാം  റതീജനിയണല്  ആഫതീസനിടല  9-3-2017-ടല  74/202/17/KLM  നമ്പര്
ടപ്രഭാകപഭാസലനിനകമല് നഭാളനിതുവടരയഭായനി  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ചേതീഫസ്റ്റ്  ഓഫതീസനിൽ
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാത്തതനിടന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ഡനി)  ടചേങ്ങന്നൂര്-ഡപതല്മല  സര്വതീസസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
കേഴനിയുടമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശഷലാം  വനിവനിധ
ഡനികപഭാകേളനില് നനിന്നെഭായനി 63 ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി-ഡനി)  അതനിഗുരുതരമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനിലൂടട
കേടനകപഭാകുന്നെ ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ഇകപഭാള സമഗ്രമഭായ പുനരുദഭാരണലാം
നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ആയതുമഭായനി  ബനടപടസ്റ്റ്  ഡഡ്യൂടനി  ക്രമതീകേരണങ്ങളുലാം  പരനിഷ്കരണങ്ങളുലാം
നടക്കുന്നെതനിനഭാല് നനിലവനിടല  സഭാഹചേരലത്തനില് പുതനിയ ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നെനില.

അനര് സലാംസഭാന ഉടമ്പടനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി ആരലാംഭനിച  
ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസുകേള

308 (3260) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കേര്ണഭാടകേ സലാംസഭാനവുമഭായനി  ഒപനിട  അനർസലാംസഭാന ഉടമ്പടനിയുടട
ഭഭാഗമഭായനി  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഏടതലഭാലാം  ഡനികപഭാകേളനില്നനിനലാം  പുതനിയ
സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിചനിരുന എന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഉടമ്പടനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  ടകേഭാലലാം  ജനിലയനിടല  ഏടതങ്കനിലുലാം
ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  പുതനിയ  സര്വതീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ടകേഭാലലാം ജനിലയനില്നനിനലാം പുതനിയ സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിചനിടനില.

ടചേങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല യഭാതഭാ കകശലാം 

309 (3261) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  യഭാതഭാ  കകശലാം  സലാംബനനിച
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; 
* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  തനിരുവല-മഭാകവലനിക്കര  റൂടനില്  രഭാവനിടല  5.05  നുലാം  വതീയ്യേപുരലാം-അടൂര്-
പറകക്കഭാടസ്റ്റ്-മണടനി റൂട്ടുകേളനില് രഭാവനിടല 6 മണനിക്കുലാം ടപര്മനിറ്റുള സന്വേകേഭാരല ബസ്സുകേള
ആദല  സര്വതീസസ്റ്റ്  മുടക്കുന്നെതസ്റ്റ്  മൂലമുള  യഭാതഭാകകശലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
അടനിയനര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാടയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഈ  റൂടനില്  സര്വതീസസ്റ്റ്  മുടക്കുന്നെതസ്റ്റ്  അകനന്വേഷനിചസ്റ്റ്  അടനിയനരമഭായനി
നടപടനികേടളടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടഷഡഡ്യൂളുകേളുടട അനുമതനി

310 (3262) ശതീ  .    ജനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ജയലഭാല് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  വനിവനിധ
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  2016  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസത്തനില്  ഓപകററസ്റ്റ്  ടചേയ്ത  ടഷഡഡ്യൂളുകേള
എതടയനലാം  2017  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസത്തനിടല  ടഷഡഡ്യൂളുകേളുടട  അനുമതനിയുലാം  പടനികേ
തനിരനിചസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  നനിലവനില്  അനുവദനിക്കടപടനിട്ടുളള  ടഷഡഡ്യൂളുകേള  ഓപകററസ്റ്റ്  ടചേയ്യേഭാന
എത  ബസുകേളഭാണസ്റ്റ്  ആവശലമഭായനിട്ടുളടതനലാം  നനിലവനില്  എത  ബസ്സുകേൾ
ഉടണനലാംവലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  അനുമതനി  നലനിയനിട്ടുളള  ടഷഡഡ്യൂളുകേള  ഓപകററസ്റ്റ്  ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുടട എണലാം എതടയനലാം നനിലവനിലുളള
ജതീവനക്കഭാരുടട എണലാം എതടയനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി) പൂര്ണമഭായുലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ പ്രഭാകദശനികേ സര്വതീസുകേള എതടയനലാം
സര്വതീസസ്റ്റ് മുടങ്ങനിയനിട്ടുളള പ്രഭാകദശനികേ സര്വതീസുകേള എതടയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ആയതസ്റ്റ്  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇടലങ്കനില്
സര്വതീസസ്റ്റ് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുളള തടസ്സെങ്ങള എടനലഭാടമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ചേഭാത്തന്നൂര് ഡനികപഭായനില്നനിനലാം 2016 ആഗസസ്റ്റ്
മഭാസത്തനില് 13 ഫഭാസസ്റ്റ് പഭാസഞ്ചേറുകേളുലാം 46 ഓര്ഡനിനറനികേളുലാം 3 ജനറലാം (കനഭാണ് എ.സനി.)
സര്വതീസുകേളുലാം  ഓപകററസ്റ്റ്  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസത്തനില്  12  ഫഭാസസ്റ്റ്
പഭാസഞ്ചേറുകേളുലാം  44  ഓര്ഡനിനറനികേളുലാം  6  ജനറലാം  (കനഭാണ് എ.സനി.)  സര്വതീസുകേളുലാം
ഓപകററസ്റ്റ് ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.



384       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 21, 2017

(ബനി)  ചേഭാത്തന്നൂര്  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായുടട  ടഷഡഡ്യൂളുകേളുടടയുലാം
ബസുകേളുടടയുലാം എണലാം തഭാടഴപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് :

ഇനലാം ടഷഡഡ്യൂള നനിലവനിലുള
ബസുകേളുടട

എണലാം

ആവശലമഭായ
ബസുകേളുടട

എണലാം

ഫഭാസസ്റ്റ് 12 11 13

ഓര്ഡനിനറനി 44 41 48

ജനറലാം 6 6 6

ആടകേ 62 58 67

ചേഭാത്തന്നൂര് ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനില്  6 കനഭാണ് എ.സനി. ജനറലാം
ഉളടപടട  62  ടഷഡഡ്യൂളുകേളഭാണുളതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത ടഷഡഡ്യൂളുകേള ഓപകററസ്റ്റ് ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ടസയര്  ഉളടപടട  67 ബസുകേളഭാണസ്റ്റ്  ആവശലമഭായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   ചേഭാത്തന്നൂര്  ഡനികപഭായനില്
നനിലവനില് 6 ജനറലാം ബസുകേള ഉളടപടട 58 ബസുകേളഭാണുളതസ്റ്റ്. പുതനിയ ബസുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  കുറവുള  ബസുകേള  അനുവദനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള  ടഷഡഡ്യൂള  ഓപകററസ്റ്റ്  ടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്
148  കേണകര്മഭാടരയുലാം  148  ഡഡ്രെെവര്മഭാടരയുലാം  ആവശലമുണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്
120 ഡഡ്രെെവര്മഭാരുലാം 154 കേണകര്മഭാരുമുണസ്റ്റ്.

(ഡനി  & ഇ)  ഒരു സര്വതീസുലാം പൂര്ണമഭായുലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.

വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള

311(3263)  ശതീ  .    ടകേ  .    ബഭാബു :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  2016-17  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്ടപടസ്റ്റ്
മരണടപടവർ എതടയന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  വഭാഹന  അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം,  ഇലഭാതഭാക്കുന്നെതനിനുമഭായനി
സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന്നെ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  എടനലഭാടമന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ഡക്രലാം  ടറകക്കഭാര്ഡ്സസ്റ്റ്  ബഡ്യൂകറഭായനില്നനിനലാം  ലഭലമഭായ
കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ് 2016-17-ല് (1-4-2016 മുതല് 31-3-2017 വടര) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
4069 കപര് വഭാഹനഭാപകേടത്തനില് ടകേഭാലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  കകേന്ദ്ര  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിടന്റെ  നനിര്കദശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായുലാം
കപഭാലതീസസ്റ്റ് വകുപനില് നനിനള വനിവരകശഖരണത്തനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുലാം കകേരള
കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുടട  അനുബന  ഏജനസനിയഭായ  നഭാറസ്റ്റ്പഭാകേസ്റ്റ്
355  ബഭാക്കസ്റ്റ്  കസഭാട്ടുകേള  കേടണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവ  18-1-2017-ല്  നടന്നെ
മുപത്തനിരണഭാമതസ്റ്റ് കകേരള കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി കയഭാഗലാം അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം
അനനര  നടപടനികേളക്കഭായനി  അനുബന  വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  അയചടകേഭാടുക്കുകേയുലാം
ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ബഭാക്കസ്റ്റ്  കസഭാട്ടുകേടളക്കുറനിചള  പഠനത്തനിനുലാം  ഏകകേഭാപനത്തനിനുലാം
നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനുമഭായനി  ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  (കദശതീയപഭാത)  ചേതീഫസ്റ്റ്
എഞ്ചേനിനതീയര്,  ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  (കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം)  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്,
തകദശസന്വേയലാംഭരണ വകുപസ്റ്റ് ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്,  നഭാറസ്റ്റ്പഭാകേസ്റ്റ്  ഡയറകര് എന്നെനിവര്
അലാംഗങ്ങളഭായുള ഒരു ഉപസമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രഭാജലടത്ത ബഭാക്കസ്റ്റ് കസഭാട്ടുകേള
നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ടചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  1100  കകേഭാടനി  രൂപയുടട ഫണസ്റ്റ്  നനിലവനിലുളതഭായനി
മനിനനിസ്ട്രേനി ഓഫസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് & ഡഹകവസസ്റ്റ് അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിനഭായുള
ടപ്രഭാകപഭാസല്  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിടന  ചുമതല
ടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് തടയുകേടയന്നെ
ലക്ഷലകത്തഭാടട  "ഔടസ്റ്റ്  കഡഭാര്  അഡന്വേര്ഡടസസ്റ്റ് ടമന്റെസ്റ്റ്  കപഭാളനിസനി"  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
നഭാറസ്റ്റ്പഭാകേസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ  കപഭാളനിസനി  നനിലവനില്  വരുന്നെകതഭാടട
ഡഡ്രെെവര്മഭാരുടടയുലാം യഭാതനികേരുടടയുലാം കേഭാഴ്ചടയ മറയ്ക്കുന്നെവനിധത്തനില് കറഭാഡരുകേനില്
കബഭാര്ഡുകേളുലാം മറ്റുലാം സഭാപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് തടയഭാന കേഴനിയുലാം. അമനിതകവഗത കറഭാഡപകേടങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനില്  ഒരു  പ്രധഭാന  പങ്കസ്റ്റ്  വഹനിക്കുന  എന്നെസ്റ്റ്  മനസ്സെനിലഭാക്കനിടക്കഭാണസ്റ്റ്
വഭാഹനങ്ങളുടട  അമനിതകവഗത നനിയനനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപസ്റ്റ്
നനിരവധനി  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസജസ്റ്റ്
കേഭാകരലജുകേളനിലുലാം ടഹവനി വഭാഹനങ്ങളനിലുലാം സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളനിലുലാം സതീഡസ്റ്റ് ഗവര്ണര്
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടമഭാഡബല്  എനകഫഭാഴ് ടസന്റെസ്റ്റ്  സന്വേഭാഡസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ
വഭാഹന പരനികശഭാധനകേളനിലുലാം  ഓഫതീസസ്റ്റ്  തലങ്ങളനില്  നടത്തടപടുന്നെ ടചേക്കനിലാംഗുകേളനിലുലാം
അമനിതകവഗതയനികലഭാടുന്നെ  വഭാഹനങ്ങളടക്കതനിടര  കേര്ശന  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതുകൂടഭാടത  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനില്
ഡഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നെ  പരനിശതീലനങ്ങളനില്  അമനിതകവഗതടക്കതനിടര
അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ ശദ പതനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  മദലപനിചലാം
അശദമഭായുലാം  വഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെവരുടട  ഡലസനസസ്റ്റ്  കേണടകേട്ടുകേ,
സടസനഷന, പനിഴ ഈടഭാക്കല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  കമഖല
തലത്തനില്  അതലഭാധുനനികേ  റഡഭാര്  സലാംവനിധഭാനമുള  ഇന്റെര്ടസപ്ററുകേള
ഉപകയഭാഗനിചലാം  വഭാഹനങ്ങളുടട  അമനിതകവഗത  കേണപനിടനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ഇതനിനുപുറടമ  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുടട  സഭാന്ദ്രത  കൂടനിയ  ബഭാക്കസ്റ്റ്
കസഭാട്ടുകേള  കേണപനിടനിചസ്റ്റ്  ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  തുടങ്ങനി  മറസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേളുടട
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സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  തനിരുത്തല് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  കറഭാഡപകേടങ്ങള
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  നടപടനികേള  കൂടുതല്  ഫലവത്തഭായനി
നടത്തുന്നെതനിനുലാം  വകുപനിനസ്റ്റ്  ഒരു  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്  വനിലാംഗസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.
കൂടഭാടത മഴക്കഭാലത്തനിനസ്റ്റ് മുകന്നെഭാടനിയഭായനി പ്രകതലകേ പ്രതീ-മണ്സൂണ് പരനികശഭാധനകേളുലാം
നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയഭായനി  'ഒരു  ദശകേലാം'  എന്നെ  കലഭാകേഭാകരഭാഗല
സലാംഘടന  ആഹന്വേഭാനലാം  ടചേയ്ത പരനിപഭാടനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിയുടട ധനസഹഭായകത്തഭാടട കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനി നടനവരുന.
ഈ പരനിപഭാടനി ഇകപഭാഴുലാം തുടര്നടകേഭാണനിരനിക്കുന.

ബഹുമഭാനടപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  നനിയമനിചനിട്ടുള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ
കേമ്മേനിറനിയുടട  നനിര്കദശപ്രകേഭാരലാം  അമനിതകവഗത,  സനിഗ്നല്  ലലാംഘനലാം,  ചേരക്കു
വഭാഹനങ്ങളനിടല അമനിതഭഭാരവുലാം  യഭാതക്കഭാടര  കേയറലുലാം,  മദലപനിചസ്റ്റ്  വഭാഹനകമഭാടനിക്കല്,
വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുകമ്പഭാള  ടമഭാഡബല്  കഫഭാണനില്  സലാംസഭാരനിക്കുകേ  മുതലഭായ
നനിയമലലാംഘനങ്ങളടക്കതനിടര  കേര്ശന  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
'ഓപകറഷന സുരക്ഷ'  എന്നെ കപരനില്  ഒരു പദതനി  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വകുപസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള വനിവനിധ കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ നടപടനികേളുടട അടനിസഭാനത്തനില്
കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷടത്ത അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  അപകേടനനിരക്കുലാം മരണനനിരക്കുലാം  ഈ വര്ഷലാം
കുറയ്ക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വനിദലഭാര്തനികേള ക്കസ്റ്റ് യഭാതഭാ സഇൗജനലലാം

312(3265) ശതീ  .    ടകേ  .    സുകരഷസ്റ്റ്  കുറുപസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നെ  യഭാതഭാ
സഇൗജനലത്തനിനസ്റ്റ് എടനങ്കനിലുലാം നനിയനണലാം പുതനിയതഭായനി ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  യഭാതഭാ  സഇൗജനലലാം  ലഭനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ  പഭാസസ്റ്റ്  വനിതരണത്തനില്
എടനങ്കനിലുലാം തടസ്സെങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനില്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നെ
യഭാതഭാ സഇൗജനലത്തനിനസ്റ്റ് പുതനിയതഭായനി നനിയനണലാം ഏര്ടപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള  കരഖകേള  സഹനിതലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നെ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് നനിലവനിലുള വലവസകേളക്കുലാം നനിയമങ്ങളക്കുലാം വനികധയമഭായനി
കേണ്ടസഷന  അനുവദനിചവരുന.  ഇതുസലാംബനനിചള  അകപക്ഷകേളനികനലുലാം
പരഭാതനികേളനികനലുലാം  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഡവകേനിക്കരുടതന്നെസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സബസ്റ്റ് ആര്.ടനി. ഓഫതീസസ്റ്റ്

313  (3266)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കനില്  നനിലവനില്  സബസ്റ്റ്  ആര്.ടനി.ഓഫതീസസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; 

(ബനി)  സബസ്റ്റ്  ആര്.ടനി.  ഓഫനിസുകേൾ  ഇലഭാത്ത  തഭാലൂക്കുകേൾ  ഏടതലഭാലാം;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  കകേരളത്തനിടല  ഏകേ  സബസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കഭായ  കുന്ദമലാംഗലത്തസ്റ്റ്  ഒരു  സബസ്റ്റ്
ആര്.ടനി. ഓഫതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് സലാംബനനിച നനിര്കദശലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
എങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സന്വേതീകേരനിചവരുന്നെ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് തഭാലൂക്കനില് നനിലവനില് സബസ്റ്റ് റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്
ഓഫതീസസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെനില.  എന്നെഭാല്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇരനിടനി, പയ്യേന്നൂര്, ടകേഭാകണഭാടനി, കുന്നെലാംകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേഭാടഭാക്കട,
ടവളരനിക്കുണസ്റ്റ്,  വര്ക്കല,  പത്തനഭാപുരലാം,  മകഞ്ചേശന്വേരലാം,  കകേഭാന്നെനി  എന്നെതീ
തഭാലൂക്കുകേളനില് സബസ്റ്റ് റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് ഇല.

(സനി)  കുന്നെമലാംഗലത്തസ്റ്റ്  പുതനിയ  സബസ്റ്റ്  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ്
തുടങ്ങുന്നെ കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ആര്.ടനി. ഓഫതീസുകേള അഴനിമതനിരഹനിതവുലാം സുതഭാരലവുമഭാക്കഭാന  നടപടനി

314 (3267) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേള  അഴനിമതനിരഹനിതവുലാം  സുതഭാരലവുലാം  ആക്കഭാന
എടനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഈ  സർക്കഭാർ  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളളടതനലാം  എടനലഭാലാം
പുകരഭാഗമനപരമഭായ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ടകേഭാണവരഭാന  ഉകദശനിക്കുന്നെടതനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഡഡ്രെെവര്മഭാരുടട  അശദമൂലലാം  കറഭാഡപകേടങ്ങള  വര്ദനിചസ്റ്റ്  വരുന്നെ
സഭാഹചേരലത്തനില്  ഡഡ്രെെവനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡലസനസസ്റ്റ്  നൽകുന്നെതനിനുള  നടപടനികേൾ
(എഴുത്തസ്റ്റ് പരതീക്ഷ, പ്രഭാകയഭാഗനികേ പരതീക്ഷ) കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമവുലാം കുറമറതുമഭാക്കുന്നെ
തനിനുളള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭായനി കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി പരനിഗണനയനില്
ഉകണഭാടയന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപസ്റ്റ് അഴനിമതനിരഹനിതമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി വകുപ്പുതല
പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്. മഭാതമല, ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ് കസവനലാം ലഭനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി
ഫതീസുകേളുലാം  പുതനിയ  സന്വേകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങളുടട  നനികുതനികേളുലാം  ഇ-കപടമന്റെസ്റ്റ്  വഴനി
ഒടുക്കുന്നെതനിനുള സലാംവനിധഭാനവുലാം ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഡഡ്രെെവര്മഭാരുടട  അശദമൂലലാം  കറഭാഡപകേടങ്ങള  വര്ദനിചസ്റ്റ്  വരുന്നെ
സഭാഹചേരലത്തനില്  ഡഡ്രെെവനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡലസനസസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള
കുറമറമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി കകേരളത്തനിടല ഡഡ്രെെവനിലാംഗസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിടല ഇനസ്ട്രേകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
വകുപനിടന്റെ  ഇടപഭാളനിലുള  ഐ.ഡനി.റനി.ആര്.-ല്  വചസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേഭാനുലാം
അവരനിലൂടട പഠനിതഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  നടലഭാരു ഡഡ്രെെവനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംസഭാരലാം  വളര്ത്തനിടയടുക്കഭാനുലാം
ആവശലമഭായ നടപടനികേള വകുപസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചവരുന. 

ഇനലടയഭാടഭാടകേ ഏകേതീകൃത ഡഡ്രെെവനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡലസനസസ്റ്റ് നല്കേഭാനഭായനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ എന.ഐ.സനി. ടഡവലപസ്റ്റ് ടചേയ്ത 'സഭാരഥനി' കസഭാഫസ്റ്റ് ടവയര്
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് വകുപനിടന്റെ ഓഫതീസുകേളനില് സഭാപനിക്കുകേയുലാം ഇതനിലൂടട
ഡലസനസസ്റ്റ്  നല്കുവഭാനുലാം  തുടക്കമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  എലഭാ
ഓഫതീസുകേളനിലുലാം തഭാമസലാംവനിനഭാ ഏര്ടപടുത്തഭാന വകുപസ്റ്റ് തയ്യേഭാടറടുത്തുവരുന.

കറഭാഡസ്റ്റ് കസഫനി ഫണസ്റ്റ്

315 (3268) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഭാ ഡസ്റ്റ് കസഫനി ഫണസ്റ്റ് ടചേലവഴനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനിലവനിലുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എടനലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കറഭാഡസ്റ്റ് കസഫനി ഫണപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
ടകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  നടത്തനിയ  പ്രവൃത്തനികേൾ  എടനലഭാലാം;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആകനിടന്റെ വകുപസ്റ്റ്  13  പ്രകേഭാരലാം  ഫണനിടന്റെ ഉപകയഭാഗലാം  തഭാടഴപറയുന്നെ
ആവശലങ്ങളക്കഭായനി നനിജടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന:

(എ) കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ പരനിപഭാടനികേളക്കസ്റ്റ്

(ബനി) കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷ സലാംബനനിച കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനിക്കസ്റ്റ്
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(സനി) കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷയുമഭായനി ബനടപട ഉപകേരണങ്ങളുടട  വഭാങ്ങലുകേളക്കസ്റ്റ് 

(ഡനി)  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷ  സലാംബനനിച  പദതനികേളനികനലുള  അലാംഗതീകൃത
പഠനങ്ങളക്കുലാം ഗകവഷണത്തനിനുലാം ഫണസ്റ്റ് നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്

(ഇ) കടഭാമഭാ ടകേയര് പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം ബനടപട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം

(എഫസ്റ്റ്) അകതഭാറനിറനിയുടട ഭരണപരമഭായ ടചേലവുകേളക്കസ്റ്റ്

(ജനി)  അകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ്  യുക്തടമന്നെസ്റ്റ്  കതഭാനന്നെ  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷയുമഭായനി   
ബനടപട കേഭാരലങ്ങളക്കുള ടചേലവനിനസ്റ്റ്

(എചസ്റ്റ്) നനിര്ണയനികചക്കഭാവുന്നെ മകറടതങ്കനിലുലാം ആവശലത്തനിനുലാം

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ടകേഭാലലാം  ജനില കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ
കേഇൗണ്സനിലനിനസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് നല്കേനിയനിടനില.

നനികുതനി കുടനിശനികേ അടയഭാത്ത അനര് സലാംസഭാന വഭാഹനങ്ങള

316 (3269) ശതീ  .    പനി  .    ടജ  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനികുതനിക്കുടനിശനികേ  അടയഭാടത,  അനര്  സലാംസഭാന
സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുന്നെ വഭാഹനങ്ങളടക്കതനിടര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിച
വരുന്നെ നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശഷലാം നനികുതനിക്കുടനിശനികേ
അടയഭാത്ത എത വഭാഹനങ്ങൾ പനിടനിടചടുത്തു ;  ഇവയുടട ഉടമസരനില്നനിന്നെസ്റ്റ് എത
രൂപ പനിഴയഭായനി ഈടഭാക്കനി; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങള  ഈടഭാക്കുന്നെ  തരത്തനിലുളള  നനികുതനി  പ്രസ്തുത
സര്വതീസുകേളക്കസ്റ്റ് ബഭാധകേമഭാക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനികലയസ്റ്റ് അടയ്കക്കണതഭായ നനികുതനി അടയഭാടത
ഒരു  വഭാഹനടത്തയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്  പ്രകവശനിക്കഭാന  അനുവദനിക്കഭാറനില.
1-4-2014 മുതല് സര്ക്കഭാര് അനലസലാംസഭാന കകേഭാണ്ടഭാകസ്റ്റ് കേലഭാകരജുകേളുടട നനികുതനി
വര്ദനിപനിചതസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  ഡഹകക്കഭാടതനി  കസ  ടചേയ്തനിരുന്നെതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത
വഭാഹനങ്ങളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  നനികുതനി  സന്വേതീകേരനിചടകേഭാണസ്റ്റ്
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരുന. എന്നെഭാല് 21-12-2016-ടല
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ഉത്തരവനിലൂടട സര്ക്കഭാര് ഏര്ടപടുത്തനിയ നനികുതനി വര്ദനവസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിചടകേഭാണസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനടപട  ഡഹകക്കഭാടതനി  അനനിമ  വനിധനി  പ്രഖലഭാപനിചതനിനഭാല്  1-4-2014
മുതല്  18-7-2016  വടര  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്  പ്രകവശനിച  അനലസലാംസഭാന
കകേഭാണ്ടഭാകസ്റ്റ്  കേഭാകരലജുകേളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ബഭാക്കനി  നനികുതനി  കൂടനി  സന്വേതീകേരനികക്കണതുണസ്റ്റ്.
എന്നെഭാല്  പ്രസ്തുത  വനിധനിടക്കതനിടര  ടഭാവല്  ഓപകററര്മഭാര്  ബഹുമഭാനടപട
ഡഹകക്കഭാടതനിയനില്  അപതീല്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  അപതീലനിടല  ഇടക്കഭാല
ഉത്തരവനിലൂടട ടപറതീഷണര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ്  2016  പ്രകേഭാരമുള നനികുതനി
അടയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനടപട  ഡഹകക്കഭാടതനി  അനുവഭാദലാം  നല്കുകേയുലാം  ടചേയ.
പ്രസ്തുത അപതീലനിടല അനനിമ വനിധനി വന്നെനിടനില. ഇടക്കഭാല ഉത്തരവസ്റ്റ് പഭാലനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ടപറതീഷണര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരുന്നെ സമയപരനിധനി  20-7-2017-ല് കേഴനിഞ്ഞതനിനഭാല്
പ്രസ്തുത  വഭാഹനങ്ങളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  2016  പ്രകേഭാരമുള  നനികുതനി
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള  നടപടനികേള  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
നടനവരുന.  1-8-2017  മുതല്  പ്രസ്തുത  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  അടയഭാത്ത  ഒരു
വഭാഹനടത്തയുലാം ടചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസസ്റ്റ് കേടത്തനിവനിടുന്നെതല. നനികുതനി കുടനിശനികേ അടയഭാത്ത
വഭാഹനങ്ങള പനിടനിടചടുക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാനുലാം നനിര്കദശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വകുപനിടന്റെ  വനിവനിധ  ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലഭായനി  53,74,800  രൂപ  ഈ  ഇനത്തനില്
പനിരനിടചടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഇരുചേക്രവഭാഹനങ്ങളനില് പകേല് സമയങ്ങളനില് ഡലറസ്റ്റ്

317  (3270)   ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ഇരുചേക്രവഭാഹനങ്ങളനില്  പകേല്  സമയങ്ങളനിലുലാം  ഡലറസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എനടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയതസ്റ്റ്
എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ഇതു സലാംബനമഭായ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേളുലാം കകേഭാടതനി ഉത്തരവുകേളുലാം
നല്കേഭാകമഭാ; 

(സനി)  പകേല്  സമയത്തസ്റ്റ്  ഡലറസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  എതനിടര  വരുന്നെ
വഭാഹനങ്ങളനിടല  ഡഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  അകലഭാസരമുണഭാക്കുന  എന്നെ  വനിവരലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ഡനി)  പകേല് ഡലറസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതുമൂലമുള പഭാരനിസനിതനികേ പ്രശ്നങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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(എ)  കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല കറഭാഡസ്റ്റ് ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിടന്റെ  22-2-2016-ടല
GSR  188(E)  നമ്പര്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
നനിയമത്തനിടല റൂള  105-ല് കഭദഗതനി വരുത്തുകേയുലാം  1-4-2017-നുകശഷലാം നനിര്മ്മേനിച
എലഭാ  ഇരുചേക്രവഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  എഞ്ചേനിന  പ്രവര്ത്തനിച  തുടങ്ങുകമ്പഭാള  തടന്നെ
ടഹഡസ്റ്റ് ലഭാമ്പുലാം പ്രവര്ത്തനിച തുടങ്ങണടമന്നെസ്റ്റ് നനിര്ബനമഭാക്കുകേയുലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  GSR  188(E)  നമ്പര് കനഭാടനിഫനികക്കഷടന്റെ പകേര്പസ്റ്റ്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി) വലഭാപകേമഭായ പരഭാതനിടയഭാനലാം ഇതുവടര ലഭനിചനിടനില.

(ഡനി) വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.

തലകശരനി സബസ്റ്റ് ആര്.ടനി. ഓഫതീസനിടന്റെ സല പരനിമനിതനി

318 (3271) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

തലകശരനി സബസ്റ്റ് ആര്.ടനി ഓഫതീസനിടന്റെ സല പരനിമനിതനിമൂലലാം ജതീവനക്കഭാരുലാം
ടപഭാതുജനങ്ങളുലാം വളടര അധനികേലാം പ്രയഭാസലാം കനരനിടുന്നെതനിനഭാല് സഇൗകേരലപ്രദമഭായ
സലകത്തക്കസ്റ്റ്  മഭാറനി  ഓഫതീസനിടന്റെ  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

നടപടനി സന്വേതീകേരനിചവരുന.

സന്വേകേഭാരല വഭാഹനങ്ങളനില് നനിയമഭാനുസൃതമലഭാത്ത കബഭാര്ഡുകേള

319 (3272) ശതീ  .   എലാം  .   സന്വേരഭാജസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സന്വേകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങളനില്  നനിയമഭാനുസൃതമലഭാടത  ഔകദലഭാഗനികേ
സഭാനങ്ങള  കരഖടപടുത്തനിയ  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ശദയനില്
ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വഭാഹനങ്ങളുടട  ഉടമകേളടക്കതനിടര  കേര്ശന  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ; 

(സനി) എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ? 

* ഡലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ-സനി)  സന്വേകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങളനില്  നനിയമവനിരുദമഭായനി  ഔകദലഭാഗനികേ
സഭാനങ്ങള കരഖടപടുത്തനിയ കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിചനിട്ടുളതഭായനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇത്തരലാം  വഭാഹന  ഉടമകേളടക്കതനിടര  നനിയമ  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന വകുപനിടല ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

 ജസനിസസ്റ്റ് ടകേ.എസസ്റ്റ്. രഭാധഭാകൃഷ്ണന കേമ്മേനിറനി നനിര്കദശങ്ങള

320 (3273) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി നനിര്കദശപ്രകേഭാരലാം,  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നെതനിടനപറനി
പഠനിക്കഭാൻ നനികയഭാഗനിച ജസനിസസ്റ്റ് ടകേ.  എസസ്റ്റ്.  രഭാധഭാകൃഷ്ണന കേമ്മേനിറനി നനിര്കദശങ്ങള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  നനിര്കദശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സന്വേതീകേരനിച
നടപടനികേള എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളമൂലമുള  മരണങ്ങള
വര്ദനിചവരുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില്  എലഭാ  സബസ്റ്റ്  ആര്.ടനി.ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  മുഴുവന
സമയ കമഭാകടഭാര് വഭാഹന എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ജസനിസസ്റ്റ്  ടകേ.  എസസ്റ്റ്.  രഭാധഭാകൃഷ്ണന  കേമ്മേനിറനിയനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്നെ
നനിര്കദശങ്ങള  നടപനില്  വരുത്തുന്നെതനിനഭായനി  യഥഭാസമയലാം  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപനിനുലാം കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിക്കുലാം അയചടകേഭാടുക്കുനണസ്റ്റ്.  കേമ്മേനിറനിയുടട
നനിര്കദശഭാനുസരണലാം കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപ്പുലാം കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയുലാം
സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

കറഭാ ഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കറഭാഡസ്റ്റ്
സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

• അപകേടങ്ങള  കൂടുതലഭായനി  സലാംഭവനിച  കമഖലകേള  കേണപനിടനിക്കുന്നെ
തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിടന്റെ നനിര്കദശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി
ബഭാക്കസ്റ്റ് കസഭാട്ടുകേടള സലാംബനനിച കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള നഭാറസ്റ്റ്പഭാകേസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിചതസ്റ്റ്  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  കേമ്മേനിറനിക്കസ്റ്റ്  അയചടകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഭാതവുമല,
സലാംസഭാനതലത്തനില് പുതുതഭായനി 355 ബഭാക്കസ്റ്റ് കസഭാട്ടുകേള കേടണത്തുകേയുലാം
ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരനികേയുലാം ടചേയ്യുന.
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• പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  കഹഭാര്ഡനിലാംങുകേളുലാം  മറ്റുലാം  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നനിയനണകമര്ടപടുത്തനിടക്കഭാണസ്റ്റ്  പുതനിയ  "Outdoor  Advertisement
Policy” രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിറക്കുകേയുലാം ഇതനികനല് വനിവനിധ
പരസലക്കമ്പനനികേള  നല്കേനിയ  തടസ്സെവഭാദങ്ങള  ഉളടപടുത്തനിടക്കഭാണസ്റ്റ്
കമല്പറഞ്ഞ  കപഭാളനിസനിയനില്  മഭാറങ്ങള  വരുത്തുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഒരു
സബ്കേമ്മേനിറനിടയ ചുമതലടപടുത്തുകേയുലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• വഭാഹനങ്ങളനില്നനിനലാം  ഈടഭാക്കുന്നെ  ഒറത്തവണ  ടസസ്സുലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപ്പുകേള  ഈടഭാക്കുന്നെ  പനിഴയുടട  50%  കചേര്ത്തസ്റ്റ്
കറഭാഡസ്റ്റ് കസഫനി ഫണസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• നഭാറസ്റ്റ്പഭാകേസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ കറഭാഡസ്റ്റ് കസഫനി ആക്ഷന പഭാനുലാം കപഭാളനിസനിയുലാം
മുപത്തനിരണഭാമതസ്റ്റ്  കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേളക്കഭായനി കകേരള കറഭാഡസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിയുടട അനുബന വകുപ്പുകേളക്കയചടകേഭാടുക്കുകേയുലാം ടചേയ.

• പഭാതകയഭാരങ്ങളനിടല  അനധനികൃത  കേകയ്യേറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കഭാന ടപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്,  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപസ്റ്റ്,  തകദശസന്വേയലാംഭരണലാം  എന്നെതീ  വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തനിടന്റെ  പലഭഭാഗത്തുമുള  ഇത്തരലാം
അനധനികൃത കേകയ്യേറങ്ങള ഒഴനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്  സമര്പനിച  കടഭാമഭാടകേയര്  പദതനി  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
വനിശദമഭായ  പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കഭാന മുപത്തനിരണഭാമതസ്റ്റ്
കകേരള  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗലാം  ഒരു  സബ്കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.   ഈ കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നെ മുറയസ്റ്റ്
അനനര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

• 10  കകേഭാടനി  രൂപയസ്റ്റ്  മുകേളനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  ടചേലവസ്റ്റ്  വരുന്നെ  കറഭാഡുകേളനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  മുനപസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  കസഫനി  ഓഡനിറസ്റ്റ്
നടത്തണടമന്നെസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• വനിവനിധ  ഗതഭാഗത  ലലാംഘനങ്ങടളക്കുറനിചള  ഡതമഭാസ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി കേമ്മേനിറനി ആവശലടപട പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.

• കറഭാഡപകേടങ്ങളനിടല  മരണനനിരക്കസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിക്കസ്റ്റ്
നല്കേനിവരുന.

• സനിനനിമഭാശഭാലകേളനില്  ഓകരഭാ  പ്രദര്ശനവുമഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  മുനപസ്റ്റ്
നനിര്ബനമഭായുലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  പരസലങ്ങള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുവഭാന
ആവശലമഭായ  ഉത്തരവുകേള  നല്കേഭാന  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേകളഭാടസ്റ്റ് ആവശലടപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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• കമഭാകടഭാര് വഭാഹനലാം, കപഭാലതീസസ്റ്റ് വകുപ്പുകേള ടഫബ്രുവരനി 15 മുതല് മഭാര്ചസ്റ്റ് 15
വടരയുള  കേഭാലയളവനില്  നനിശ്ചനിത  തതീയതനികേളനില്  ഓകരഭാ  ടഭാഫനികേസ്റ്റ്
നനിയമലലാംഘനങ്ങളടക്കതനിടര നടപടനിടയടുത്തുവരുന.

• വഭാഹനങ്ങളനില് സതീ ഡസ്റ്റ് ഗകവര്ണര് ഘടനിപനിചതസ്റ്റ് സലാംബനനിച ഡതമഭാസ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന.  കതര്ഡസ്റ്റ്  പഭാര്ടനി  ഇനഷന്വേറനസസ്റ്റ്
എടുക്കഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങളടക്കതനിടര  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനി  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
ഡതമഭാസ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനിക്കസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന. ടറഡസ്റ്റ് ഡലറസ്റ്റ് ജലാംപനിങസ്റ്റ്,
ചേരക്കസ്റ്റ്  വഭാഹനങ്ങളനിടല  അമനിതഭഭാരലാം  കേയറല്,  മദലപനിചസ്റ്റ്
വഭാഹനകമഭാടനിക്കല്,  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുകമ്പഭാഴുള  ടമഭാഡബല്  ഉപകയഭാഗലാം
തുടങ്ങനിയ ടഭാഫനികേസ്റ്റ് കുറകൃതലങ്ങളനികലര്ടപടുന്നെ വഭാഹന ഡഡ്രെെവര്മഭാരുടട
ഡലസനസസ്റ്റ്  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി  സടസനഡസ്റ്റ്  ടചേയ്യുന്നെതനിനുള
നടപടനികേള  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപസ്റ്റ്  ടസഷലല്  ടസല്  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം
ശക്തനിടപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  ഉകദലഭാഗസരുടട  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാരനില്  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനിലുള  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്
സന്വേഭാഡുകേളുലാം  റനി.സനി.  ഓഫതീസസ്റ്റ്,  ഡനി.റനി.സനി.  ഓഫതീസസ്റ്റ്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടല
സന്വേഭാഡുകേളുലാം  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  സബസ്റ്റ്  ഓഫതീസനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുനണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്,  സബസ്റ്റ്  ആര്.ടനി.  ഓഫതീസുകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  മുഴുവന  സമയ  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉകദലഭാഗസരുടട
തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നെ മുറയസ്റ്റ് മഭാതകമ ഏര്ടപടുത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

എലാം.വനി.ഐ., എ.എലാം.വനി.ഐ. എന്നെനിവരുടട നനിയമനവുലാം  സലലാംമഭാറവുലാം

321 (3274) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്  കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിള  ഇനടസകര്
(എലാം.വനി.ഐ.),  അസനിസന്റെസ്റ്റ് കമഭാകടഭാര് ടവഹനിക്കനിള ഇനടസകര്(എ.എലാം.വനി.ഐ.)
എന്നെനിവടര  നനിയമനിക്കുന്നെതുലാം  ടഭാനസ്ഫറുലാം  കപഭാസനിലാംഗുലാം  നടത്തുന്നെതുലാം  നനിലവനില്
ഏടതലഭാലാം  ചേടങ്ങളുടടയുലാം  ഉത്തരവുകേളുടടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാടണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  നനിലവനില്  ജനിലഭാ,  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ടചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേള,  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്
സന്വേഭാഡസ്റ്റ്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  ഓകരഭാ  സലത്തുലാം  എത  എ.എലാം.വനി.ഐ.-മഭാര്
കജഭാലനിടചേയ്യുനടവന്നെസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് തനിരനിചസ്റ്റ് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ; 
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(സനി)  ഈ വകുപനില് ജനി.  ഒ. (എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര് 32/2012/ടഭാനസസ്റ്റ്.  തതീയതനി

5-6-2012 നമ്പര് ഉത്തരവനിനസ്റ്റ് വനിരുദമഭായനി സലലാംമഭാറലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില്

ഏടതലഭാലാം  ഉത്തരവുകേളുടട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  സലലാംമഭാറങ്ങള

നടത്തനിയതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില് കമഭാകടഭാര് ടവഹനിക്കനിളസസ്റ്റ് ഇനടസകര്മഭാടര

കകേരള  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  ടസഷലല്  റൂളസസ്റ്റ്  1981-ടല  വലവസകേള

പ്രകേഭാരവുലാം  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിളസസ്റ്റ്  ഇനടസകര്മഭാടര  കകേരള

ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  സകബഭാര്ഡനികനറസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  ടസഷലല്  റൂളസസ്റ്റ്  2008-ടല

വലവസകേള  പ്രകേഭാരവുമഭാണസ്റ്റ്  നനിയമനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്

കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിളസസ്റ്റ്  ഇനടസകര്,  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിളസസ്റ്റ്

ഇനടസകര് എന്നെനിവരുടട സലലാംമഭാറങ്ങള നനിലവനില് 5-6-2012-ടല ജനി.ഒ. (എലാം എസസ്റ്റ്.)

നമ്പര്  32/2012/ടഭാനസസ്റ്റ്  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിടല  വലവസകേളക്കനുസൃത

മഭായഭാണസ്റ്റ് നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലവനില് ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് എ.എലാം.വനി.ഐ.മഭാടര ടചേക്കസ്റ്റ്

കപഭാസ്റ്റുകേള, എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ് സന്വേഭാഡുകേള എന്നെനിവനിടങ്ങളനില് നനിയമനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. ഈ

വകുപനിടന്റെ കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ 19 ടചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ആര്.ടനി.

ഓഫതീസനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില് വരുന്നെ വഭാളയഭാര് (ഇന), കഗഭാപഭാലപുരലാം എന്നെതീ ടചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേള

ഒഴനിടകേ മടറലഭാ ടചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസനിലുലാം  3  എ.എലാം.വനി.ഐ.-മഭാടര വതീതമഭാണസ്റ്റ് ഡഡ്യൂടനിക്കസ്റ്റ്

നനികയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. വഭാളയഭാര് (ഇന) ടചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസനില് 12 എ.എലാം.വനി.ഐ.- മഭാടരയുലാം

കഗഭാപഭാലപുരലാം  ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസനില്  6  എ.എലാം.വനി.ഐ.  മഭാടരയുലാം  നനികയഭാഗനിക്കുന.

വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  34  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്  സന്വേഭാഡുകേളുണസ്റ്റ്.   ഓകരഭാ  സന്വേഭാഡനിലുലാം

2 എ.എലാം.വനി.ഐ.-മഭാര് വതീതലാം കജഭാലനി ടചേയ്യുന.

(സനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപനിടല  ടപഭാതുസലലാംമഭാറങ്ങള  5-6-2012-ടല

ജനി. ഒ. (എലാം എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 32/2012/ടഭാനസസ്റ്റ് ഉത്തരവനിടല വലവസകേളക്കനുസൃത

മഭായഭാണസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്.  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെനികേറപ്ഷന  ബഡ്യൂകറഭാ  നല്കുന്നെ

ശനിപഭാര്ശയുടട അടനിസഭാനത്തനിലുലാം വനിജനിലനസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് നല്കുന്നെ നനിര്കദശങ്ങളുടട

അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  ടപഭാതുതഭാത്പരലലാം  മുനനനിര്ത്തനിയുള  സലലാംമഭാറങ്ങള

നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.
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ടപഭാതുഗതഭാഗത സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുള നടപടനി

322 (3275) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ : 
ശതീ  .   ടകേ  .   സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ് : 
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജസ്റ്റ് : 
ശതീ  .    ബനി  .    സതലന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ടപഭാതുഗതഭാഗത സലാംവനിധഭാനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ഈ സര്ക്കഭാര് എടനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്; 

(ബനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഊര്ജനിതടപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സന്വേതീകേരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നെ നടപടനികേൾ എടനലഭാലാം; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  പരനിസരമലനിനതീകേരണലാം  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി,  വഭാഹനങ്ങള  പരനിസനിതനി
സഇൗഹൃദ  ഇനനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ഓടനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന
എടനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന  ഉകദശനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സതീ  യഭാതക്കഭാരുടട  സുരക്ഷ  മുനനനിര്ത്തനി  വനനിതകേള  ഓടനിക്കുന്നെ
ഷതീ  ടഭാകനി  സലാംവനിധഭാനലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്
നടപനിലഭാക്കനി. ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് യഭാതടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഡബക്കസ്റ്റ്
ടഭാകനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനി.  അനരതീക്ഷ മലനിനതീകേരണലാം കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി ഇ-കേഭാര്,
ഇ-ഓകടഭാറനിക്ഷ തുടങ്ങനിയ വഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുവഭാന
അനുമതനി  നല്കേനി.  കൂടഭാടത  5  ലക്ഷത്തനിനുമുകേളനില്  ജനസലാംഖലയുള  പടണ
പ്രകദശങ്ങളനിടല  ടപഭാതുയഭാതഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിപനി
ക്കുന്നെതനിനഭായനി കകേരള ടമകടഭാടപഭാളനിറന ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ
തനിനഭായുള  കേരടസ്റ്റ്  ബനില്  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  ബനില്
നനിയമമഭാകുന്നെകതഭാടട ടപഭാതുഗതഭാഗത സലാംവനിധഭാനലാം കൂടുതല് ടമചടപടുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഓവര് സതീഡസ്റ്റ് മൂലമുള അപകേടങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി കൂടുതല് സതീഡസ്റ്റ്
കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കല്,  ഡഡ്രെെവനിലാംഗസ്റ്റ്  സ്കൂള  അധലഭാപകേരുടട  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം അതുവഴനി പുതനിയ ഡലസനസസ്റ്റ് എടുക്കുന്നെവരുടട ഡഡ്രെെവനിലാംഗസ്റ്റ്
നനിലവഭാരലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായുള പദതനി നടപനിലഭാക്കല്, എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
കേമ്പഡ്യൂടഡറസ്ഡസ്റ്റ്  വഭാഹന  പരനികശഭാധനഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം   ഡഡ്രെെവര്  ടടസനിലാംഗസ്റ്റ്
ടഭാക്കുകേളുലാം  സഭാപനിക്കല്,  ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിടല  ടപര്മനിറനിനുലാം  മറനിതര
കസവനങ്ങളക്കഭായുള ടപഭാതുജനങ്ങളുടട നതീണനനിര കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുകവണനി കൂടുതല്
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ഓണ്ഡലന  കസവനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കല്,  ടപഭാതുജന  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
അപകേട സഭാധലതയുള ചേരക്കുകേള വഹനിക്കുന്നെ വഭാഹനങ്ങടള നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  'ആര്.എഫസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.  സനിസലാം'  എന്നെ
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കല്,  കസജസ്റ്റ്  കേഭാകരലജസ്റ്റ്  വഭാഹനങ്ങളുടട  നതീക്കലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  ടഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കല്,
നനിലവനിലുള  കസജസ്റ്റ്  കേഭാകരലജസ്റ്റ്  വഭാഹനങ്ങളുടട  സമയപടനികേ  ഡനിജനിറഡലസസ്റ്റ്
ടചേയ്യുവഭാനുലാം  അതുവഴനി  ടപഭാതുഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനത്തനിടന്റെ  നനിലവഭാരലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ടപഭാതുജനങ്ങടള  കൂടുതലഭായനി  ടപഭാതുഗതഭാഗത
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയസ്റ്റ്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  തന്മൂലലാം  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കസ്റ്റ്
ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാംകവണനിയുള 'ഇന്റെലനിജന്റെസ്റ്റ് ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് സനിസലാം' എന്നെ പദതനി
നടപനിലഭാക്കല്,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  വകുപനിടന്റെ  ടചേക്കസ്റ്റ്
കപഭാസ്റ്റുകേളനിലുലാം എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ് സന്വേഭാഡനിലുലാം  'കപഭായനിന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ടസയനില്'  മുതലഭായ
ആധുനനികേ  ടമഭാഡബല്  കപടമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കല്  തുടങ്ങനിയ
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  പരനിസരമലനിനതീകേരണലാം  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി  ടകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസുകേളനില്  സനി.എന.ജനി.  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാടത  ഇ-റനിക്ഷ,  ഇ-കേഭാര്ടസ്റ്റ്  എന്നെനിവയുടട  ഉപകയഭാഗലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഈ  വഭാഹനങ്ങടള  ടപര്മനിറനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം
ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത  ഇ-റനിക്ഷകേളക്കസ്റ്റ്  നനികുതനിയനിളവസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കമഭാകടഭാര് ടവഹനിക്കനിള ഇനടസകര്

323  (3276)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഗതഭാഗത വകുപനില് അസനിസന്റെസ്റ്റ് കമഭാകടഭാര് ടവഹനിക്കള ഇനടസകര്മഭാടര
നനിയമനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവനിടുന്നെതസ്റ്റ് ആരഭാണസ്റ്റ്; 

(ബനി) അസനിസന്റെസ്റ്റ് കമഭാകടഭാര് ടവഹനിക്കനിള ഇനടസകര്മഭാടര ആര്.ടനി.ഒ., സബസ്റ്റ്
ആര്.ടനി.ഒ.,  ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്  നനിയമനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്
ഉത്തരവനിടന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണര്.



398       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 21, 2017

(ബനി)  5-6-2012-ടല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  ജനി.  ഒ.  (എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്
32/12/ടഭാനസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  വകുപനില്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിള
ഇനടസകര്മഭാടര  ആര്.ടനി.ഒ.,  സബസ്റ്റ്  ആര്.ടനി.ഒ.,  ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേള എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്
നനിയമനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിള
ഇനടസകര്മഭാരുടട  ഒരു  കസഷനനിടല  നനിയമന  കേഭാലഭാവധനി  പരമഭാവധനി   രണസ്റ്റ്
വര്ഷമഭാണസ്റ്റ്.

കമഭാകടഭാര് ടവഹനിക്കനിള ഇനടസകര്മഭാരുടട സലലാംമഭാറലാം

324  (3277)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിള  ഇനടസകര്മഭാരുടടയുലാം  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കമഭാകടഭാര്
ടവഹനിക്കനിള  ഇനടസകര്മഭാടരയുലാം  സലലാംമഭാറത്തനിനസ്റ്റ്  വലക്തമഭായ  ഉത്തരവസ്റ്റ്
നനിലനനില്ടക്ക,  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാടര  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാടത  വനിവനിധ
ജനിലകേളനില് ആര്.ടനി.ഒ., സബസ്റ്റ് ആര്.ടനി.ഒ., ടചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേള എന്നെനിവനിടങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്
സലലാംമഭാറ്റുന്നെതുമൂലലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുണഭാകുന്നെ പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) ഇത്തരത്തനിലുളള സലലാംമഭാറങ്ങളമൂലലാം സര്വതീസസ്റ്റ് ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരമുളള
അവകേഭാശങ്ങള കപഭാലുലാം പ്രസസ്തുത ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് നനികഷധനിക്കടപടുന്നെ സഭാഹചേരലലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാടത  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്
സലലാംമഭാറങ്ങള  നടത്തുന്നെനില.  ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിള
ഇനടസകര്/അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിള  ഇനടസകര്മഭാടര
നനികയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലലാംമഭാറത്തനിടന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്നെതല.  ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസസ്റ്റ്
ഉളടപടുന്നെ റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനിലുള കമഭാകടഭാര് ടവഹനിക്കനിള
ഇനടസകര്/അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിള  ഇനടസകര്മഭാടരയഭാണസ്റ്റ്
ടചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസസ്റ്റ്  ഡഡ്യൂടനിക്കസ്റ്റ്  നനികയഭാഗനിചനിരുന്നെതസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അഴനിമതനിരഹനിതവുലാം  സലാംശുദവുമഭാക്കണടമന്നെ  ഉകദശലകത്തഭാടട
വനിജനിലനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെനികേറപ്ഷന  ബഡ്യൂകറഭാ  നല്കുന്നെ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുടട
അടനിസഭാനത്തനിലുലാം വനിജനിലനസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് നല്കുന്നെ നനിര്കദശങ്ങളുടട ടവളനിചത്തനിലുലാം
ഉകദലഭാഗസടര  ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസസ്റ്റ്  ഡഡ്യൂടനിയനില്നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  പകേരലാം
അതഭാതസ്റ്റ് ജനിലയനിടല സബസ്റ്റ് റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനിലുള കമഭാകടഭാര്
ടവഹനിക്കനിള  ഇനടസകര്/അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിള  ഇനടസകര്മഭാടരക്കൂടനി
ഉളടപടുത്തനി  ഓകരഭാ  മഭാസകത്തയസ്റ്റ്  പ്രകതലകേമഭായനി  ഡഡ്യൂടനി  ലനിസസ്റ്റ്  കേമ്പഡ്യൂടര്
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കസഭാഫസ്റ്റ് ടവയര്  മുഖഭാനനിരലാം  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  ടചേയവരുന്നെതസ്റ്റ്.  ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസസ്റ്റ്
ഡഡ്യൂടനി  കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിള  ഇനടസകര്/അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിള
ഇനടസകര്മഭാരുടട  ചുമതലകേളനില്ടപടതഭായതനിനഭാലുലാം  അവരുടട  പ്രയഭാസങ്ങള
പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം  അതഭാതസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  പരനിധനിക്കുളനില്  ടറഭാകടഷന
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് അവടര നനികയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ടപഭാതുഗതഭാഗത സലാംവനിധഭാനലാം സലാംബനനിച  അവകബഭാധലാം

325 (3278) ശതീ  .   എലാം  .   സന്വേരഭാജസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ടപഭാതുഗതഭാഗത സലാംവനിധഭാനങ്ങള കൂടുതലഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുലാം
അതനിലൂടട മലനിനതീകേരണലാം,  ഇനന ഉപകയഭാഗലാം എന്നെനിവയുടട കതഭാതസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം
എടനലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(ബനി) ഇതു സലാംബനമഭായ അവകബഭാധലാം ടപഭാതുജനങ്ങളനില് സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ പ്രചേഭാരണ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി) അവയുടട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സതീ  യഭാതക്കഭാരുടട  സുരക്ഷ മുനനനിര്ത്തനി  വനനിതകേള ഓടനിക്കുന്നെ
ഷതീ  ടഭാകനി  സലാംവനിധഭാനലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്
നടപനിലഭാക്കനി. ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് യഭാതടചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഡബക്കസ്റ്റ്
ടഭാകനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനി.  അനരതീക്ഷ മലനിനതീകേരണലാം കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി ഇ-കേഭാര്,
ഇ-ഓകടഭാറനിക്ഷ തുടങ്ങനിയ വഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തുവഭാന
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പരനിസര മലനിനതീകേരണലാം കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി ടപഭാതുയഭാതഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില്  സനി.എന.ജനി.  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതുലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്. കൂടഭാടത ടപഭാതുഗതഭാഗത സലാംവനിധഭാനത്തനിടന്റെ നനിലവഭാരലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ജനങ്ങടള  കൂടുതലഭായനി  ടപഭാതുഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനത്തനികലയസ്റ്റ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാംകവണനി  'ഇന്റെലനിജന്റെസ്റ്റ്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിസലാം'  എന്നെ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം  വകുപനിടന്റെ  പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാടത  5  ലക്ഷത്തനിനു
മുകേളനില്  ജനസലാംഖലയുള  പടണങ്ങളനിടല  ടപഭാതുഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിട്ടുള  കകേരള  ടമകടഭാടപഭാളനിറന  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്
അകതഭാറനിറനിയുടട  കേരടസ്റ്റ്  ബനില്  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
നനിയമമഭാകുകമ്പഭാള  ടപഭാതുഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനലാം  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്
ഫലപ്രദമഭായനി തതീരുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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വഭാഹനങ്ങളുടട കവഗനനിയനണ സലാംവനിധഭാനലാം

326 (3279) ടപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുഡസന തങ്ങള : 
ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   അബ്ദു റബ്ബസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം : 
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന പഭാതകേളനില് വഭാഹനങ്ങളുടട കവഗ നനിയനണ സലാംവനിധഭാനലാം
കേഭാരലക്ഷമമടലന്നെ ആകക്ഷപലാം ശദയനില് വന്നെനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  കമഖലയ്ക്കുലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള  കവഗപരനിധനി  പഭാലനിക്കടപടുന
കണഭാടയന്നെസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനില്  എടനലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഒരുക്കനിയനിട്ടുളളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സന്വേകേഭാരല ബസ്സുകേളനില് കവഗപ്പൂടസ്റ്റ്  നനിര്ബനമഭാക്കണടമന്നെ സലാംസഭാന
മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷടന്റെ  ശനിപഭാര്ശ ശദയനില്വന്നെനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത
ശനിപഭാര്ശ  നടപഭാക്കഭാന  നനിര്കദശലാം  നല്കേഭാനുലാം  ഒപലാം  മറസ്റ്റ്  കവഗ  നനിയനണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമവുലാം കുറമറതുമഭാക്കഭാനുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാപനിചനിട്ടുള  കവഗ  നനിയനണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിചവരുന.

(ബനി)  ഓകരഭാ  കമഖലയനിലുലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള  കവഗപരനിധനി  പഭാലനിക്കടപടുന
കണഭാടയന്നെസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  നനിരത്തുകേളനില്  കേലഭാമറ  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  നനിലവനില് സലാംസഭാനടത്ത മുഴുവന സന്വേകേഭാരല ബസുകേളക്കുലാം കവഗപ്പൂടസ്റ്റ്
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിടന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

327 (3280) ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപനിടന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉഇൗര്ജനിതടപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
എടനലഭാലാം കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്  ഇടനനിലക്കഭാരുടട  ഇടടപടല്
കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  എടനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
ടടകേടക്കഭാണനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  പ്രസ്തുത  ലക്ഷലങ്ങള  നനിറകവറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഭരണതലത്തനില്  എടനലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഒരുക്കനിയനിട്ടുളടതന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറങ്ങള ഉളടക്കഭാള്ളുവഭാനഭായനി  വകുപസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായനി
കേമ്പഡ്യൂടര്വത്കേരനിച.  ഇ-കപടമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കല്,  കേമ്പഡ്യൂടര്വത്കൃത
വഭാഹന പരനികശഭാധന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം ഡഡ്രെെവര് ടടസനിലാംഗസ്റ്റ്  ടഭാക്കുകേളുലാം സഭാപനിക്കല്,
ഇന്റെര്ടസപ്റര് വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങല്,  ആല്ടക്കഭാമതീറര്,  സതീഡസ്റ്റ് റഡഭാര് തുടങ്ങനിയ
ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങല്,  സതീഡസ്റ്റ്  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ
ആധുനനികേവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനി.

ഓവര് സതീഡസ്റ്റ് മൂലമുള അപകേടങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി കൂടുതല് സതീഡസ്റ്റ്
കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കല്,  ഡഡ്രെെവനിലാംഗസ്റ്റ്  സ്കൂള  അദലഭാപകേരുടട  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം അതുവഴനി പുതനിയ ഡലസനസസ്റ്റ് എടുക്കുന്നെവരുടട ഡഡ്രെെവനിലാംഗസ്റ്റ്
നനിലവഭാരലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായുള പദതനി നടപനിലഭാക്കല്, എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
കേമ്പഡ്യൂടഡറസ്ഡസ്റ്റ് വഭാഹന പരനികശഭാധന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ഡഡ്രെെവര് ടടസനിലാംഗസ്റ്റ് ടഭാക്കുകേളുലാം
സഭാപനിക്കല്, ടചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേളനിടല ടപര്മനിറനിനുലാം മറനിതര കസവനങ്ങളക്കുമഭായുള
ടപഭാതുജനങ്ങളുടട  നതീണനനിര  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുകവണനി  കൂടുതല്  ഓണ്ഡലന
കസവനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കല്,  ടപഭാതുജന  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അപകേട
സഭാധലതയുള  ചേരക്കുകേള  വഹനിക്കുന്നെ  വഭാഹനങ്ങടള  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  ടചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  "ആര്.എഫസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.  സനിസലാം"  എന്നെ
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കല്,  കസജസ്റ്റ്  കേഭാകരലജസ്റ്റ്  വഭാഹനങ്ങളുടട  നതീക്കലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  ടഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കല്,
നനിലവനിലുള  കസജസ്റ്റ്  കേഭാകരലജസ്റ്റ്  വഭാഹനങ്ങളുടട  സമയപടനികേ  ഡനിജനിഡറസസ്റ്റ്
ടചേയ്യുവഭാനുലാം  അതുവഴനി  ടപഭാതുഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനത്തനിടന്റെ  നനിലവഭാരലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ടപഭാതുജനങ്ങടള  കൂടുതലഭായനി  ടപഭാതുഗതഭാഗത
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയസ്റ്റ്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  തന്മൂലലാം  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കസ്റ്റ്
ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കവണനിയുള  "ഇന്റെലനിജന്റെസ്റ്റ്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിസലാം"  എന്നെ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കല്,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  വകുപനിടന്റെ  ടചേക്കസ്റ്റ്
കപഭാസ്റ്റുകേളനിലുലാം എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ് സന്വേഭാഡനിലുലാം "കപഭായനിന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ടസയനില്" മുതലഭായ
ആധുനനികേ  ടമഭാഡബല്  കപടമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കല്  തുടങ്ങനിയ
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.
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(ബനി  &  സനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള  ഓഫതീസുകേളനില്
ഇടനനിലക്കഭാടര ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി കേര്ശനമഭായ നനിര്കദശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം കനരനിടസ്റ്റ് കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി
ഫഭാസസ്റ്റ്  ടഭാക്കസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാടലതടന്നെ
സര്ക്കഭാരനികലയസ്റ്റ്  ഒടുകക്കണ  ഫതീസുകേളുലാം  പുതനിയ  സന്വേകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങളുടട
നനികുതനികേളുലാം  ഇ-കപയ്ടമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാംവഴനി  ഒടുക്കുന്നെതനിനുള  ക്രമതീകേരണങ്ങള
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

വഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഹരനിത നനികുതനി

328 (3281) ശതീ  .   അനനില് അക്കര : 
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് 

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സലാംസഭാനടത്ത വഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഹരനിത നനികുതനി ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഏടതലഭാലാം വഭാഹനങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ് നനികുതനി ഏര്ടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെടതന്നെസ്റ്റ്
വനിവരനിക്കുകമഭാ; 

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഈയനിനത്തനില് എത തുകേ പനിരനിഞ
കേനിടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  നനികുതനി  അടയഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങള  പനിടനിടചടുക്കുവഭാന  നനിലവനിൽ
എടനലഭാലാം നടപടനികേള ഡകേടക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) പഴയ വഭാഹനങ്ങളനില്നനിനള വഭായു മലനിനതീകേരണലാം ദനിനലാംപ്രതനി
വര്ദനിചവരുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  അത്തരലാം  വഭാഹനങ്ങളുടട  ഉപകയഭാഗലാം
നനിരുതഭാഹടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  15  വര്ഷത്തനില്ക്കൂടുതല്  പഴക്കമുള
നഭാലുലാം  അതനില്  കൂടുതല്  ചേക്രങ്ങളുളതുമഭായ  സന്വേകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  പത്തസ്റ്റ്
വര്ഷത്തനില്  കൂടുതല്  പഴക്കമുള  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  ഗ്രതീന  ടഭാകസ്റ്റ്
ഏര്ടപടുത്തുകേയുലാം അതസ്റ്റ് 1-1-2017 മുതല് പ്രഭാബലലത്തനില് വരനികേയുലാം ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് (1-1-2017 മുതല് 31-3-2017  വടര)
65,79,900  രൂപ  ഹരനിത  നനികുതനിയനിനത്തനില്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപസ്റ്റ്
പനിരനിടചടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  നനികുതനി  അടയഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഒരു  കസവനവുലാം  നല്കേഭാന
പഭാടനിടലന്നെസ്റ്റ്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  വഭാഹനങ്ങള  ഫനിറസ്റ്റ്ടനസസ്റ്റ്  ടടസനിനസ്റ്റ്
ഹഭാജരഭാകുകമ്പഭാഴുലാം  കനഭാണ്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  വഭാഹനങ്ങള  രജനികസ്ട്രേഷന  പുതുക്കഭാന
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ഹഭാജരഭാകുകമ്പഭാഴുലാം  ഗ്രതീന  ടഭാകസ്റ്റ്  ഉളടപടടയുള  നനികുതനികേള  അടചടവന്നെസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുള  നനിര്കദശലാം  എലഭാ  ഓഫതീസുകേളക്കുലാം  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1-1-2017  മുതല്  ഗ്രതീന  ടഭാകസ്റ്റ്  അടയഭാത്ത  കമല്ത്തരലാം
വഭാഹനങ്ങളനില്നനിനലാം  അവര്  എന്നെസ്റ്റ്  സര്വതീസനിനഭായനി  ഓഫതീസനില്  വന്നെഭാലുലാം
1-1-2017  മുതലുള  ഗ്രതീന  ടഭാകസ്റ്റ്  ഈടഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  കറഭാഡനില്  പരനികശഭാധന
നടത്തുകമ്പഭാള ഗ്രതീന ടഭാകസ്റ്റ് അടയഭാത്ത വഭാഹനങ്ങള ശദയനില്ടപടഭാല്  100  രൂപ
പനിഴ  ചുമത്തഭാനുലാം നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഭാതമല,  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം
കകേരളത്തനികലയസ്റ്റ്  പ്രകവശനിക്കുന്നെ  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്/കനഭാണ്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  ടചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസസ്റ്റ്  വഴനികയഭാ  അലഭാടതകയഭാ  ഗ്രതീന  ടഭാകസ്റ്റ്
ഈടഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  സമയത്തുലാം  ഇത്തരലാം  വഭാഹനങ്ങള
ഗ്രതീന ടഭാകസ്റ്റ് അടചനിട്ടുടണന്നെസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുമുള നനിര്കദശവുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചേഭാത്തന്നൂരനില് കജഭായനിന്റെസ്റ്റ് ആര്.ടനി. ഓഫതീസസ്റ്റ്

329(3282) ശതീ  .    ജനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ജയലഭാല് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  ആസഭാനമഭാക്കനി  പുതനിയ  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്  ആര്.റനി.  ആഫതീസസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള  ജനപ്രതനിനനിധനിയുടട  നനികവദനത്തനികനല്  ഇതുവടര
സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എടനലഭാലാം; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങള  ഏറവുമധനികേലാം  നടക്കുന്നെ  കമഖല  എന്നെ  നനിലയനില്
ചേഭാത്തന്നൂരനില്  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്  ആര്.ടനി.ആഫതീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സതന്വേരനടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇടലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ചേഭാത്തന്നൂര്  ആസഭാനമഭാക്കനി  പുതനിയ  സബസ്റ്റ്  റതീജനിയണല്
ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നെ കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാര് വഭാങ്ങുന്നെ വഭാഹനങ്ങളുടട കറഭാഡസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ്

330 (3283) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാര് വഭാങ്ങുന്നെ വഭാഹനങ്ങളുടട കറഭാഡസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് ഇളവസ്റ്റ്,  അഞ്ചേസ്റ്റ്
ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  തഭാടഴ  വനില  വരുന്നെ  വഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മഭാതമഭായനി
നനിജടപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഡസനല്  കകേഭാഡനിനസ്റ്റ്  പരനിക്കസ്റ്റ്  പറനി  പഭാരഭാപതീജനികേസ്റ്റ്  ആയവര്ക്കസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുന്നെ  വഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അഞ്ചേസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനിനുകമല്  വനില
വരുടമന്നെതനിനഭാല്, കറഭാഡസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് ഇളവസ്റ്റ് പത്തസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപടയങ്കനിലുലാം ആക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാടയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാര് വഭാങ്ങുന്നെ വഭാഹനങ്ങളുടട നനികുതനി ഇളവനിനുള പരനിധനി
അഞ്ചേസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി നനിജടപടുത്തനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പരനിധനി  ഉയര്ത്തുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  നനികവദനങ്ങള  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ശബ്ദമലനിനതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാകുന്നെ കഹഭാണുകേള 

331 (3284) ശതീ  .   എലാം  .   സന്വേരഭാജസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  വഭാഹനങ്ങളനില് ശബ്ദമലനിനതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാകുന്നെ കഹഭാണുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കഹഭാണുകേളുടട  ഉപകയഭാഗലാം  തടയുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എടനലഭാലാം
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ; 

(സനി) ഗുരുതരമഭായ ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് വഴനിടതളനിക്കുന്നെ ഇത്തരലാം കഹഭാണുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  വഭാഹനങ്ങളടക്കതനിടര  കേര്ശനവുലാം  സമയബനനിതവുമഭായ
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  കഹഭാണുകേള  വനില്ക്കുന്നെതസ്റ്റ്  തടയുന്നെതനിനുള  കേര്ശന
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഇ) എങ്കനില് അവയുടട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)    ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കഹഭാണുകേളുടട  ഉപകയഭാഗലാം  തടയുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വഭാഹന
പരനികശഭാധനകേള നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.

(സനി)  നനിയമവനിരുദമഭായനി  ഇത്തരലാം  കഹഭാണുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
വഭാഹനങ്ങളടക്കതനിടര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ഡനി  &  ഇ)   ഇത്തരലാം  കഹഭാണുകേള  വനില്ക്കുന്നെതസ്റ്റ്  തടയല്  ഗതഭാഗത
വകുപനിടന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന്നെനില.

ജലഗതഭാഗത സലാംവനിധഭാനലാം പ്രകയഭാജനടപടുത്തുവഭാന കേര്മ്മേ  പദതനികേള

332 (3285)  ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : 
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് 

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  ജലഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനടത്ത  പ്രകയഭാജനടപടുത്തുവഭാന  എടനലഭാലാം
കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഏടതലഭാലാം  പുതനിയ  സര്വതീസുകേളുലാം  എടനലഭാലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭാണസ്റ്റ് നടപനിൽ വരുത്തനിയതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  ജലഗതഭാഗത സലാംവനിധഭാനലാം പ്രകയഭാജനടപടുത്തനി,  ടൂറനിസലാം കപ്രഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എടനങ്കനിലുലാം  പദതനി  വകുപസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ജലഗതഭാഗത  വകുപസ്റ്റ്  കകേരളത്തനില്  ആലപ്പുഴ,  ടകേഭാലലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  എന്നെതീ  ആറസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിലഭായനി
14  കസഷന  ഓഫതീസുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  52  ടഷഡഡ്യൂളുകേള  നടത്തനിവരുന.
ടപഭാതുഗതഭാഗത രലാംഗത്തസ്റ്റ് കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ടപടുത്തുകേ
വഴനി  ടമചടപട  കസവനലാം  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ശദ
കകേന്ദ്രതീകേരനിചവരുന.  ജലഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ടമചടപടുത്തുന്നെതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സര്വതീസസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ  കബഭാട്ടുകേളുടട  നവതീകേരണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
റനിപയര്,  കൂടുതല്  ആകേര്ഷകേമഭായ  ടൂറനിസസ്റ്റ്  സര്വതീസുകേള,  സുരക്ഷനിതമഭായ  യഭാത
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായുള ആധുനനികേ സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളുടട ഉപകയഭാഗലാം,
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള പരനിശതീലനലാം എന്നെനിവ നനിലവനില് വകുപസ്റ്റ് ഇതുമഭായനി ബനടപടസ്റ്റ്
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടമചടപട  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുള  പദതനികേളുടട
ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലപഴക്കലാംടചേന്നെ  തടനി  കബഭാട്ടുകേള  കേഭാലക്രകമണ  പനിനവലനിചസ്റ്റ്
ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള  സതീല്  കബഭാട്ടുകേളഭാക്കനി  പുനര്വനിനലസനിചസ്റ്റ്  വരുന.
ഇത്തരത്തനില്  45  സതീല് കബഭാട്ടുകേള സര്വതീസനില് ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്
സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പുതുതഭായനി  14  കബഭാട്ടുകേള  കൂടനി  പനിനവലനിചസ്റ്റ്  ആധുനനികേ
കബഭാട്ടുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  450/2016/ഗതഭാ.  തതീയതനി
29-11-2016  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  അനുമതനി  ലഭനിചതനിടന  തുടര്ന്നെസ്റ്റ്
ആയതനിടന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.  ടൂറനിസലാം
സഭാദലതകേള  പ്രകയഭാജനടപടുത്തനി  ആലപ്പുഴ-ടകേഭാലലാം,  ടകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴ,
സതീ-കുടനഭാടസ്റ്റ്  എന്നെനിങ്ങടന  മൂന്നെസ്റ്റ്  ടൂറനിസസ്റ്റ്  സര്വതീസുകേള  വകുപസ്റ്റ്  വനിജയകേരമഭായനി
നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനുപുറടമ  പുതുതഭായനി  ഡവക്കലാം-എറണഭാകുളലാം,  ആലപ്പുഴ-
കുമരകേലാം-കകേഭാടയലാം  എന്നെതീ  രണസ്റ്റ്  റൂട്ടുകേളനില്  അതനികവഗ  സര്വതീസുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് അനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം ഇതനികലയഭായനി കബഭാട്ടുകേള
നനിര്മ്മേനിചവഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഡവറനില-
കേഭാക്കനഭാടസ്റ്റ്,  എറണഭാകുളലാം-വരഭാപ്പുഴ,  പറശനിനനിക്കടവസ്റ്റ് എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലുലാം പുതുതഭായനി
ആരലാംഭനിച വകുപസ്റ്റ് സര്വതീസുകേള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടത്തനിവരുന. ആറസ്റ്റ് പഭാസഞ്ചേര്-
കേലാം-ടവഹനിക്കനിള  കേഭാരനിയര്  കബഭാട്ടുകേള  സര്വതീസനില്  ഉളടപടുത്തുകേവഴനി
ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ടമചടപട  കസവനലാം  നല്കുവഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ആലപ്പുഴയനിടല  കപഭാഞ്ഞനിക്കരയനില്  വകുപനിനുകവണനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി
പ്രവര്ത്തനിചവരുന്നെ  ഡഡ്രെെകഡഭാക്കസ്റ്റ്,  സ്ലനിപസ്റ്റ്  കവ  എന്നെനിവ  പ്രകയഭാജനടപടുത്തനി
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  കബഭാട്ടുകേള  റനിപയര്  ടചേയ്യുന്നെതനിനുലാം  സര്വതീസുകേള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സുരക്ഷ ടമചടപടുത്തുന്നെതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ആധുനനികേ  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  വകുപസ്റ്റ്  വകേ  കബഭാട്ടുകേളനില്
സജതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രധഭാനടപട  കസഷനുകേളനില്  സനി.സനി.ടനി.വനി.  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചവരുന.  ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേവനിദല
പ്രകയഭാജനടപടുത്തുന്നെതനിടന്റെയുലാം  ഇനന  ടചേലവസ്റ്റ്  കുറയ്ക്കുന്നെതനിടന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി
പുതുതഭായനി  ഒരു  കസഭാളഭാര്  കബഭാടസ്റ്റ്  വകുപനിനുകവണനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
വകുപനിടന്റെ  ഡവക്കലാം-തവണക്കടവസ്റ്റ്  റൂടനില്  സര്വതീസസ്റ്റ്  നടത്തനിവരുന.  സുരക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങളുടട  ഉപകയഭാഗലാം,  ജലമലനിനതീകേരണലാം  എന്നെനിവ  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  ജനങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കബഭാട്ടുകേളനില്
വതീഡനികയഭാ സതീന സലാംവനിധഭാനവുലാം ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേള  പ്രകയഭാജനടപടുത്തനി  സതീ-കുടനഭാടസ്റ്റ്,  ആലപ്പുഴ-
ടകേഭാലലാം,  ടകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴ  എന്നെനിങ്ങടന  പഭാസഞ്ചേര്-കേലാം-ടൂറനിസസ്റ്റ്  സര്വതീസുകേള
വകുപസ്റ്റ്  വനിജയകേരമഭായനി  നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനുപുറടമ  ഡവക്കലാം-എറണഭാകുളലാം,
കുമരകേലാം-കകേഭാടയലാം എന്നെതീ റൂട്ടുകേളനില്  120 പഭാസഞ്ചേര് കേപഭാസനിറനിയുള രണസ്റ്റ് ടൂറനിസസ്റ്റ്
കബഭാട്ടുകേള  വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിടന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.  കൂടഭാടത  6  പഭാസഞ്ചേര്-കേലാം-ടവഹനിക്കനിള
കേഭാരലര്  കബഭാട്ടുകേള സര്വതീസനില് ഉളടപടുത്തനി  ടമചടപട  കസവനലാം  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
നല്കേനിവരുന.  ടകേഭാലലാം  കമഖലയനില്  സതീ-അഷ്ടമുടനി  എന്നെ  കപരനില്  രണസ്റ്റ്
പഭാസഞ്ചേര്-കേലാം-ടൂറനിസസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്,  ആലപ്പുഴ  കമഖലയനില്  ടൂറനിസത്തനിനഭായനി
അതലഭാധുനനികേ ക്രൂയ്സസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ്,  മുഹമ്മേ, ആലപ്പുഴ, എറണഭാകുളലാം എന്നെതീ പ്രധഭാന
കസഷനുകേളനില്  പുതനിയ  വഭാടര്  ടഭാകനി  സര്വതീസസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം
നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇനലയനില്  തടന്നെ  ആദലമഭായനി  കസഭാളഭാര്
സഭാകങ്കതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നെ  കബഭാട്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  വകുപനിടന്റെ
ഡവക്കലാം-തവണക്കടവസ്റ്റ് റൂടനില് സര്വതീസസ്റ്റ് നടത്തനിവരുന.

എറണഭാകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് വഭാടര് ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ്  പുതനിയ ടകേടനിടലാം

333 (3286) ശതീ  .    ഡഹബനി  ഈഡന :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എറണഭാകുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന
ഫണപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  വഭാടര്  ടഭാനകസഭാര്ടനിനസ്റ്റ്  പുതനിയ  ടകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിരുനകവഭാ;  പ്രസ്തുത  പദതനിയുടട  നനിലവനിടല  അവസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  (ആര്.റനി.)നമ്പര് 599/2015/ടഭാന.  തതീയതനി  29-12-2015
പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിരുന.  ആയതനിടന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എസനികമറസ്റ്റ്
തുകേയഭായ  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  പനി.ഡബബ.ഡനി.-ക്കസ്റ്റ്  എലാം.എല്.എ.  ഫണനില്നനിനലാം
ലഭലമഭാക്കനി. എന്നെഭാല് പനിന്നെതീടസ്റ്റ് ടനി ടകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദശനിക്കുന്നെ സലത്തനിടന്റെ
കസഭായനില്  ടടസനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തനിയതനില്നനിനലാം  കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്  ഡപലനിലാംഗസ്റ്റ്
നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാതടമ  ടകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുളടവനലാം
ആകേയഭാല്  കജഭാലനിയുടട  അടങ്കലനില്  മഭാറലാം  വരുകത്തണതുളതനിനഭാല്  നനിലവനിടല
പഭാന  അനുസരനിചള  ടകേടനിടലാം  മുഴുവനഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  ഒരു
കകേഭാടനി  രൂപയസ്റ്റ്  മഭാതലാം  ടചേയ്യുന്നെ  കജഭാലനി  മഭാതലാം  അടയഭാളടപടുത്തനിയ  പഭാന
വകുപനിടന്റെ  അനുമതനിക്കഭായനി  പനി.ഡബബ.ഡനി.  അയചതരനികേയുലാം  ടചേയ.   എന്നെഭാല്
ഇതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  ആവശലമഭായതനിനഭാല്  ടനി  വനിവരലാം  4-1-2017-ല്
സര്ക്കഭാരനില് അറനിയനിക്കുകേയുലാം ടചേയ.  പനി.ഡബബ.ഡനി.  എസനികമറസ്റ്റ്,  പഭാന എന്നെനിവ
തയ്യേഭാറഭാകക്കണതസ്റ്റ് ഡസറസ്റ്റ് പരനികശഭാധന നടത്തനി എലഭാ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം കശഖരനിചസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ  മണ്ണുപരനികശഭാധന  നടത്തനിയകശഷമഭാടണന്നെസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ആകേയഭാല്  ഒരു  റനിഡവസ്ഡസ്റ്റ്  എസനികമറസ്റ്റ്  പനി.ഡബബ.ഡനി.
മുഖഭാനരലാം ലഭലമഭാക്കനി സമര്പനിക്കഭാന ആവശലടപടുകേയുലാം ടചേയ.  ആയതു പ്രകേഭാരലാം
പനി.ഡബബ.ഡനി.  മുഖഭാനനിരലാം  ബനടപട  വര്ക്കനിടന്റെ  റനിഡവസ്ഡസ്റ്റ്  എസനികമറസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കഭാന  നടപടനി  തുടര്നവരുന.  പനി.ഡബബ.ഡനി.  (ടകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം),
എറണഭാകുളലാം ആയതസ്റ്റ് ഇനനിയുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില. 

കഫഭാര്ടസ്റ്റ് ടകേഭാചനി കേസലാംസസ്റ്റ് ടജടനിയനിടല സലപരനിമനിതനി

334 (3287) ശതീ  .   കജഭാണ് ടഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)   കഫഭാര്ടസ്റ്റ്  ടകേഭാചനിയനിടല  കേസലാംസസ്റ്റ്  ടജടനിയനില്  സലപരനിമനിതനിമൂലലാം
യഭാതക്കഭാര്  അനുഭവടപടുന്നെ  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ജലഗതഭാഗത
വകുപസ്റ്റ് സമര്പനിച ടപ്രഭാകപഭാസലനില് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി എടനന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  കപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടസനില്നനിനലാം  കേസലാംസസ്റ്റ്  ടജടനിയുടട  വനികേസനത്തനിനഭായനി
സലലാം ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ടനി  വനിഷയത്തനില്  കപഭാര്ടസ്റ്റ്  ടസനിടന്റെയുലാം  തുറമുഖ
വകുപനിടന്റെയുലാം അഭനിപ്രഭായലാം കചേഭാദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി) റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുന്നെ മുറയസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് തതീരുമഭാനടമടുക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  3058,  3081,  3129,  3234,  3238,  3264  എന്നെതീ
നമ്പര് കചേഭാദലങ്ങളുടട ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ് ബഭാഞ്ചേനില് ലഭലമല.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ.)
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II അടനിയന്തരപ്രകമയയ

ഹഹൈകകക്കോടതനി വനിമര്ശനയ

മനി  .    സസ്പീകര്:  സയസക്കോന  ബക്കോലക്കോവകേക്കോശ കേമസ്പീഷനനിലല രണസ്റ്റ് അയഗങ്ങലള
നനിയമനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അകപേകക്കോ  തസ്പീയതനി  ദസ്പീര്ഘനിപനികക്കോന്  നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കേനിയ
ആകരക്കോഗഗ്യവയ  സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ   വകുപ്പുമനനിയലട നടപേടനി  സദുകദ്ദേശപേരമലല്ലെനയ
സസ്വജനപേകപേക്കോതതനിലന്റെയയ  അധനികേക്കോരദുര്വനിനനികയക്കോഗതനിലന്റെയയ  സതഗ്യപ്രതനിജക്കോ
ലയഘനതനിലന്റെയയ  സുവഗ്യക്തമക്കോയ  ലതളനിവക്കോലണെനയ  ബഹുമക്കോനലപട്ട  ലലഹൈകകക്കോടതനി
പേരക്കോമര്ശനിചനിടയ  ആകരക്കോഗഗ്യ  വകുപ്പുമനനി  അധനികേക്കോരതനില്  തുടരുന്നതുമൂലയ
ഉളവക്കോയനിടള്ള  ഗുരുതരമക്കോയ  സനിതനിവനികശഷയ  സഭക്കോനടപേടനികേള്  നനിര്തനിവചസ്റ്റ്
ചര്ചലചയ്യണെലമന്നക്കോവശഗ്യലപട്ടസ്റ്റ്  സര്വ്വശസ്പീ  ഷക്കോഫനി  പേറമനില്,  പേനി.  ലകേ.  ബഷസ്പീര്,
അനൂപേസ്റ്റ് കജകബസ്റ്റ് എന്നസ്പീ അയഗങ്ങള് റൂള്  50 പ്രകേക്കോരയ കനക്കോട്ടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിടണസ്റ്റ്.  

മുഖഗ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പേനിണെറക്കോയനി  വനിജയന്  ):  സര്,   സയസക്കോന ബക്കോലക്കോവകേക്കോശ
കേമസ്പീഷനനികലയസ്റ്റ്  ആറസ്റ്റ്  അയഗങ്ങലള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിനക്കോയനി   8-11-2016-ല്
പേത്രപേരസഗ്യയ  മുകഖന  അകപേകകേള്  കണെനിചതനിലന്റെ  അടനിസക്കോനതനില്
103   അകപേകകേള്  ലഭനിച.   ഇവ  പേരനികശക്കോധനികക്കോന്   അഡസ്പീഷണെല്  ചസ്പീഫസ്റ്റ്
ലസക്രട്ടറനി,  ലഡപേപ്യൂട്ടനി  ലസക്രട്ടറനി,  ലസകന്  ഓഫസ്പീസര്  എന്നനിവരടങ്ങനിയ
ഉകദഗ്യക്കോഗസ  സമനിതനിലയ  ചുമതലലപടുത്തുകേയയ  40  അകപേകകേള്   മക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ്
നനിശനിത  കയക്കോഗഗ്യതയള്ളവരുകടലതന്നസ്റ്റ്  കേലണത്തുകേയയ  ലചയ.  ആറസ്റ്റ്  അയഗങ്ങലള
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ലവയനിറനിയഗസ്റ്റ് ലനിസനില് 12 കപേരടകയ 18 കപേരുലട ലനിസക്കോണെസ്റ്റ്
ചട്ടപ്രകേക്കോരയ  തയ്യക്കോറക്കോകകണനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.   എയകപക്കോയ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചഞസ്റ്റ്  മുകഖന
ഉകദഗ്യക്കോഗക്കോര്തനികേലള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുകമക്കോള്  ഏഴസ്റ്റ്  മുതല്  പേത്തുവലര  ഇരട്ടനി
ഉകദഗ്യക്കോഗക്കോര്തനികേളുലട  ലനിസസ്റ്റ്  പ്രസനിദസ്പീകേരനികകണതുണസ്റ്റ്.  ഒലരക്കോഴനിവണക്കോകുകമക്കോള്
ലമയനിന് ലനിസനില് പേത്തുയ സപനിലമന്റെറനി ലനിസനില് നക്കോലുകപേരുമടങ്ങുന്ന റക്കോങസ്റ്റ് ലനിസക്കോണെസ്റ്റ്
പേനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പ്രസനിദസ്പീകേരനികക്കോറുള്ളതസ്റ്റ്.   ഇകക്കോരഗ്യങ്ങള്  പേരനിഗണെനിചസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ
ലസഷഗ്യല് ലസക്രട്ടറനി  19-12-2016-ല് ഒരു കുറനിപസ്റ്റ് നല്കുകേയണക്കോയനി.  ആ കുറനികപക്കോലട
ഫയല്  മനനിയലട  ഉതരവനിനക്കോയനി  സമര്പനിച.  ആ കുറനിപസ്റ്റ്  ഇങ്ങലനയക്കോയനിരുന.
“Para 24  may be seen, a short list of 40 candidates out of 103 applicants is
prepared and submitted by the officials. File submitted for further direction
in  the  matter.”  അതനിലന്റെ  തുടര്നടപേടനിയക്കോയക്കോണെസ്റ്റ്  10-1-2017-നസ്റ്റ്  അകപേകക്കോ
തസ്പീയതനി  ദസ്പീര്ഘനിപനികക്കോന് നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.   ഇതനുസരനിചസ്റ്റ്  12-1-2017-നസ്റ്റ്
അകപേകക്കോ തസ്പീയതനി  ദസ്പീര്ഘനിപനിചലകേക്കോണ്ടുള്ള  പേത്രപേരസഗ്യയ  നല്കേനി.   അതനില് ഒരു
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അപേക്കോകേതയമനില്ലെ.  അകപേകക്കോ തസ്പീയതനി ദസ്പീര്ഘനിപനിചതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  51  അകപേകകേള്
ലഭനിചതനില്  11  എണയ  മക്കോനദണ്ഡങ്ങള്കനുസരനിചള്ളതക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  കേലണത്തുകേയയ
ലചയ.  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കക്കോരനിലന്റെ കേക്കോലതസ്റ്റ്  നനിയമനികലപട്ട  ലചയര്മക്കോന് ആദഗ്യ
വനിജക്കോപേനപ്രകേക്കോരയ ലഭനിച അകപേകയനികന്മേല് നനിയമനികലപട്ട ആളല്ലെ.  ദസ്പീര്ഘനിപനിച
അകപേകക്കോ  തസ്പീയതനിയലട  തകലന്നക്കോളക്കോണെസ്റ്റ്  ടനിയക്കോളുലട  അകപേക  ലഭനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.
അകപേകക്കോ  തസ്പീയതനി  ദസ്പീര്ഘനിപനിചതനില്  അസസ്വക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയ  ഒരു  നടപേടനിയയ
ഉണക്കോയനിട്ടനില്ലെ.  2014-ല്  അകപേക  സമര്പനികക്കോനുള്ള  സമയപേരനിധനി  ദസ്പീര്ഘനിപനി
ക്കുകേയണക്കോയനി.  ബക്കോലക്കോവകേക്കോശ  കേമസ്പീഷന്  ലചയര്കപേഴ്സണ്  നനിയമനതനിനക്കോയനി
ആദഗ്യമനിറകനിയ  വനിജക്കോപേനപ്രകേക്കോരയ   അകപേക  സമര്പനികക്കോനുള്ള  അവസക്കോന
തസ്പീയതനി  22-11-2014 ആയനിരുന. ഒരു ഒഴനിവനികലയസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ് അകപേകകേളുണക്കോയനി.
അന്നസ്റ്റ്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്  സര്കക്കോര്  അകപേകനികക്കോനുള്ള  സമയപേരനിധനി   മൂന്നക്കോഴ
ദസ്പീര്ഘനിപനിക്കുകേയയ   11-12-2014 വലര  അകപേക  സമര്പനികക്കോനുള്ള  അവസരയ
നല്കുകേയയ  ലചയ.  ഇതരതനില്   അകപേക  സമര്പനികക്കോനുള്ള  സമയപേരനിധനി
ദസ്പീര്ഘനിപനിക്കുന്ന  അനുഭവങ്ങള്  ഒകട്ടലറയണക്കോയനിടണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  നനിയമപ്രകേക്കോരയ
സയസക്കോന  സര്കക്കോര്  രൂപേസ്പീകേരനിച  ചട്ടങ്ങള്  പ്രകേക്കോരമക്കോണെസ്റ്റ്  ബക്കോലക്കോവകേക്കോശ
കേമസ്പീഷനനിലല  നനിയമനങ്ങള്   നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  ചട്ടപ്രകേക്കോരയ  സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനി
വകുപ്പുമനനി  ലചയര്മക്കോനുയ  നനിയമ  വകുപസ്റ്റ്  ലസക്രട്ടറനി,  സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനി  വകുപസ്റ്റ്
ലസക്രട്ടറനി   എന്നനിവര്  അയഗങ്ങളുമക്കോയ  സമനിതനികക്കോണെസ്റ്റ്  നനിയമന  ചുമതല.
ഇകക്കോരണെതക്കോലക്കോണെസ്റ്റ്  സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനി  വകുപ്പുമനനി  ഇഇൗ  കേമനിറനിയലട
ലചയര്മക്കോനക്കോയതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  നനിയമപ്രകേക്കോരയ  നനിയമക്കോനുസൃത  ലചയര്മക്കോനക്കോയ  മനനി
ഒരുതരതനിലുള്ള സതഗ്യപ്രതനിജക്കോ ലയഘനവയ  നടതനിയനിട്ടനില്ലെ.  ലലഹൈകകക്കോടതനിയക്കോകേലട്ട,
നനിയമനയ  നടതനിയവരുലട  ലമരനിറനിലന  സയബനനിചസ്റ്റ്  യക്കോലതക്കോരു  പ്രതനികൂല
പേരക്കോമര്ശവയ നടതനിയനിട്ടനില്ലെ.   കകേസനില് കേകനിയല്ലെക്കോത  ഒരു വഗ്യക്തനിലകതനിലര,
അതസ്റ്റ്  മനനിയക്കോകേലട്ട,  മറസ്റ്റ്  ഉകദഗ്യക്കോഗസര്  ആരുമക്കോകേലട്ട,  ആകകപേകേരമക്കോയ
എലന്തങനിലുയ പേരക്കോമര്ശയ കകേക്കോടതനിവനിധനിയനില് ഉണക്കോകുന്നതനിനുമുമസ്റ്റ് ആ വഗ്യക്തനിയലട
ഭക്കോഗയകൂടനി കകേള്ക്കുകേ എന്നതസ്റ്റ് സക്കോമക്കോനഗ്യ നസ്പീതനിയലട ഭക്കോഗമക്കോണെസ്റ്റ്. അതനിലന്റെ ലയഘനയ
നസ്പീതനിനനിര്വ്വഹൈണെതനിലന്റെ  അടനിസക്കോന  തതസ്വങ്ങള്ക്കുയ  സുപ്രസ്പീയകകേക്കോടതനിയലട
ഇതുസയബനനിച  വനിധനിക്കുയ  എതനിരക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇകക്കോരഗ്യങ്ങള്  ലലഹൈകകക്കോടതനിയലട
ശദയനില്ലപടുതക്കോനക്കോവശഗ്യമക്കോയ  നനിയമനടപേടനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇതരയ
അവകേക്കോശങ്ങലള  സയബനനിചസ്റ്റ്  സുപ്രസ്പീയ  കകേക്കോടതനിതലന്ന  വഗ്യക്തമക്കോകനിയനിടണസ്റ്റ്.
സമക്കോനമക്കോയ  കകേക്കോടതനിവനിധനികേള്  മുമയ  ഉണക്കോയനിടണസ്റ്റ്.  അവ  സതഗ്യപ്രതനിജക്കോ
ലയഘനമക്കോയനി  ആരുയ  കേണെകക്കോകനിയനിട്ടനില്ലെ.  അതരലമക്കോരു  സക്കോഹൈചരഗ്യതനില് ഇഇൗ
പ്രശയ സഭ നനിര്തനിവചസ്റ്റ് ചര്ച ലചകയ്യണ ഗഇൗരവയ ഉള്ലകക്കോള്ളുന്ന ഒന്നല്ലെ. 
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ശസ്പീ  .    ഷക്കോഫനി  പേറമനില്:  സര്,  പ്രതനിപേകതനിലന്റെ  വനിഷയദക്കോരനിദഗ്യയ
ലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്  ഇങ്ങലനലയക്കോരു  വനിഷയയ  സഭയനില്  ലകേക്കോണ്ടുവന്നലതന്നസ്റ്റ്
സൂചനിപനികക്കോതതനിനസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  ആദഗ്യമക്കോയനി  അങ്ങകയക്കോടസ്റ്റ്  നനനി  കരഖലപടുതക്കോന്
ആഗ്രഹൈനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലന്റെ  ചരനിത്രതനില്  ഇനവലര  ഒരു  മനനിലയ
സയബനനിചയ  ഒരു  കകേക്കോടതനിയലട  ലലഫനല്  ജഡ്ജസ്റ്റ് ലമന്റെനില്  ഇതരലമക്കോരു
പേരക്കോമര്ശയ  വന്നനിട്ടനില്ലെ  എനള്ളതസ്റ്റ്  മറചവചക്കോണെസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മുഖഗ്യമനനി
ഇതരലമക്കോരു  മറുപേടനി  സഭയനില്  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  ഉതമ  ധക്കോര്മനികേ  മൂലഗ്യങ്ങള്
ഉയര്തനിപനിടനിചസ്റ്റ്  ഒരു പേരക്കോമര്ശയ  കകേക്കോടതനിയനില് എത്തുന്നതനിനുമുമസ്റ്റ്  കകേക്കോണ്ഗ്രസസ്റ്റ്
കപേക്കോലുള്ള ഒരു പേക്കോര്ട്ടനികകക്കോ യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-കനക്കോ ചനിന്തനികക്കോന്കപേക്കോലുയ കേഴനിയക്കോതതക്കോണെസ്റ്റ്
ഞങ്ങള് ലചയ്തതസ്റ്റ് എനപേറഞ്ഞെസ്റ്റ്    ബഹുമക്കോനലപട്ട ഇ.പേനി.  ജയരക്കോജലന്റെ രക്കോജനി.....,
സസ്വകമധയക്കോ  ഉള്ള  തസ്പീരുമക്കോനപ്രകേക്കോരയ  അകങ്ങയസ്റ്റ്  എഴുതനിതരനികേയയ  അങ്ങതസ്റ്റ്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  ലചയലവന്നക്കോണെസ്റ്റ്  അതുസയബനനിചസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹൈയ  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
അതുസയബനനിചസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്  സൂചനിപനിചതസ്റ്റ്  'ഡനിഗനിലലഫഡസ്റ്റ്  എകനിറസ്റ്റ്"  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.
ബഹുമക്കോനലപട്ട  ഇ.പേനി.  ജയരക്കോജകന്റെതസ്റ്റ് ഉതമമക്കോയ ധക്കോര്മനികേമൂലഗ്യമക്കോലണെങനില് ഒരു
കകേക്കോടതനിയലട  ലലഫനല്  ജഡ്ജസ്റ്റ് ലമന്റെനില്  മനനി  അധനികേക്കോര  ദുര്വനിനനികയക്കോഗയ
നടതനിയനിരനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ്  സയശയകലശലമകനഗ്യ   വഗ്യക്തമക്കോകനി  വനിധനിവന്നനിടയ
രക്കോജനിവയക്കോന്  തയ്യക്കോറക്കോകേക്കോതതസ്റ്റ്,  ബഹുമക്കോനലപട്ട ലകേ.  ലകേ.  ലലശലജ ടസ്പീചര്കസ്റ്റ് ആ
ധക്കോര്മനികേ മൂലഗ്യങ്ങളനില്ലെക്കോതതുലകേക്കോണക്കോകണെക്കോ?  അകതക്കോ അന്നസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് ഇടലപേട്ടക്കോയനിരുന
രക്കോജനി  വയനിചലതങനില്  ഇന്നസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇടലപേടക്കോതതസ്റ്റ്  അന്നസ്റ്റ്  പേനി.ആര്.  കററനിയഗസ്റ്റ്
കൂട്ടക്കോനുള്ള തനയ മക്കോത്രമക്കോയനി,  ഇരമക്കോത്രമക്കോയനി ബഹുമക്കോനലപട്ട ഇ.  പേനി.  ജയരക്കോജലന
മക്കോറ്റുകേയയ അതസ്റ്റ് തുടര്ന്നക്കോല് തലകേള് ഇനനിയയ ഉരുളുലമനയ കേകസരകേള് ഇനനിയയ
മറനിഞ്ഞുവസ്പീഴുലമനയ  പുനനഃസയഘടനകേള്  ഇനനിയയ  നടകതണനിവരുലമനമുള്ള
ധക്കോരണെയനിലക്കോകണെക്കോ   ഇകപക്കോള്  ഇഇൗ  മനനിലയ  അങ്ങസ്റ്റ്   സയരകനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
അറനിയക്കോന്  കകേരളതനിലല ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്   അവകേക്കോശമുണസ്റ്റ്,  തക്കോല്പരഗ്യമുണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്
യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേക്കോലലത പ്രവര്തനങ്ങള് സയബനനിചസ്റ്റ്  ഇവനിലട
സൂചനിപനിച.  സസ്വക്കോശയ ഫസ്പീസനിലന്റെയയ പേനനിയലടയലമക്കോലക കേക്കോരഗ്യതനില് യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങലള  സയബനനിച  തലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട
വകുപ്പുമനനിയയ  പേറയക്കോറുള്ളതസ്റ്റ്.   കേഴനിഞ്ഞെ  ഒന്നരവര്ഷമക്കോയനി  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അല്ലെ
അധനികേക്കോരതനിലുള്ളതസ്റ്റ്,  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ആലണെന്നസ്റ്റ്  ഒനകൂടനി  ഓര്മലപടുതക്കോന്
ഞക്കോന് ഇഇൗ അവസരയ വനിനനികയക്കോഗനിക്കുന.  ഞങ്ങള് എല്ലെക്കോയ തുടര്കന്നക്കോളക്കോയ എന്നല്ലെ,
ഞങ്ങള്  എല്ലെക്കോയ  ശരനിയക്കോകനികകക്കോളക്കോയ   എന്നക്കോയനിരുന  നനിങ്ങള്  ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്
ലകേക്കോടുത വക്കോകസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് നനിങ്ങള് മറനകപേക്കോകേരുതസ്റ്റ്.  
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യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ലന്റെ  കേക്കോലലതടുത  തസ്പീരുമക്കോനലത  സയബനനിചസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
പേറഞ്ഞു.  കഡറസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്റന്റെസ്റ്റ് ലചയ്തതനില് അസസ്വക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയനി ഒനമനിലല്ലെനയ പേറഞ്ഞു.
ചനിലകപക്കോള്  കഡറസ്റ്റ്  ദസ്പീര്ഘനിപനികകണനിവരുയ.   ഞങ്ങള്ക്കുയ  അതസ്റ്റ്  മനസനിലക്കോകുയ.
പേകക കകേക്കോടതനിയലട ചനില ഹഫന്ഡനിയഗ്സസ്റ്റ് ഉണസ്റ്റ്. അങ്ങലന കഡറസ്റ്റ് ദസ്പീര്ഘനിപനിചതസ്റ്റ്
ആര്ക്കുകവണനിയക്കോലണെന്നസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി  കേലണതനിയനിടണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ആലര സയരകനികക്കോനുയ
ആലര  ഇതനിനകേതസ്റ്റ്  ലകേക്കോണ്ടുവരക്കോനുയ  കവണനിയക്കോലണെനള്ളതസ്റ്റ്  വളലര  കൃതഗ്യമക്കോയനി
കകേക്കോടതനി  കപേലരടുത്തുതലന്ന പേറഞ്ഞെനിടണസ്റ്റ് എനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ് വസ്തുത. 8-11-2016-ലല
ഫസസ്റ്റ്  കനക്കോട്ടനിഫനികകഷന്  പ്രകേക്കോരയ  30-11-2016-നസ്റ്റ്  5.00  മണെനികസ്റ്റ്  സമയയ
അവസക്കോനനിക്കുന.  7-1-2017-നസ്റ്റ്  നനിയമനികകണ  കവകന്സനി  വരുയ.  സുപ്രസ്പീയ
കകേക്കോടതനിയലട ഡയറകന്സസ്റ്റ് സയബനനിചസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ് പേറഞ്ഞു.  സുപ്രസ്പീയ കകേക്കോടതനിയലട
ഡയറകന്  പ്രകേക്കോരയ  ഇതുകപേക്കോലല  പ്രധക്കോനലപട്ട  കേമസ്പീഷനുകേള്  അവരുലട
പ്രവര്തനലത  ഒരു  തരതനിലുയ  ബക്കോധനികക്കോത  തരതനില്  തലന്ന
നനിയമനങ്ങളുമക്കോയനി  ബനലപട്ട  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്  സമയബനനിതമക്കോയനി,  as  and  when
vacancy  arises  ആ  സമയത്തുതലന്ന  കപേക്കോസനിയഗസ്റ്റ്  നടതണെലമന്ന  കൃതഗ്യമക്കോയ
ഡയറകന്  സുപ്രസ്പീയ  കകേക്കോടതനി  നല്കേനിയനിടള്ളതസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  മറചവയ്ക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ആ
ഡയറകന് പ്രകേക്കോരയ ഇവനിലട നനിയമനയ നടതക്കോന് കേഴനിയമക്കോയനിരുന്ന സക്കോഹൈചരഗ്യയ
30-11-2016-നസ്റ്റ് അവസക്കോനനിച കനക്കോട്ടനിഫനികകഷന് പ്രകേക്കോരയ ലഭനിച അകപേകകേളനില്
വളലര  കൃതഗ്യമക്കോയനി  പേറയനണസ്റ്റ്.  7-1-2017-നസ്റ്റ്  അവസക്കോനനിക്കുമക്കോയനിരുന്ന
കേക്കോലക്കോവധനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ആദഗ്യലത  കനക്കോട്ടനിഫനികകഷന്  പ്രകേക്കോരയ  ആളുകേലള
നനിയമനികക്കോമക്കോയനിരുനലവന്നസ്റ്റ്  അറനിഞ്ഞെനിടകപേക്കോലുയ  അതസ്റ്റ്  ലചയ്യക്കോലത  10-ാംതസ്പീയതനി
മനനി തലന്ന,  without disclosing any reason/ഒരു കേക്കോരഗ്യവയ വഗ്യക്തമക്കോകക്കോലത,
without  mentioning  any  clarity/ഒരു  കക്കോരനിറനിയയ  വരുതക്കോലത   തസ്പീയതനി
ദസ്പീര്ഘനിപനികക്കോന്  വസ്പീണ്ടുയ  ഫയലനില്  എഴുതുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  12-ാം  തസ്പീയതനി  വസ്പീണ്ടുയ
കനക്കോട്ടനിഫനികകഷന് ഇറക്കുകേയയ  20-ാം തസ്പീയതനിവലര ആപനികകഷന് കണെനിക്കുകേയയ
ലചയ്തനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  20-ാം  തസ്പീയതനിവലര  ആപനികകഷന്  കണെനിചതസ്റ്റ്
എന്തനിനുകവണനിയക്കോകണെക്കോ,  ആലര  ഉകദ്ദേശനിചക്കോകണെക്കോ  അവര്  കൃതഗ്യമക്കോയനി  അകപേക
ലകേക്കോടുക്കുന,  അവര്ക്കുതലന്ന  ഏറവയകൂടുതല്  മക്കോര്ക്കുയ  ലകേക്കോടുതസ്റ്റ്  ഇതനിനകേതസ്റ്റ്
ലകേക്കോണ്ടുവരക്കോന്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തസ്പീരുമക്കോനനിക്കുന.   അങ്ങലന  ലകേക്കോണ്ടുവന്നതസ്റ്റ്
ആലരയക്കോണെസ്റ്റ്? ലലചല്ഡസ്റ്റ് ലവല്ലഫയറനിലന്റെയയ കുട്ടനികേളുലട അവകേക്കോശങ്ങളുലടയലമക്കോലക
കേക്കോരഗ്യതനില്  കൃതഗ്യമക്കോയ  പ്രവര്തനവയ  പേരനിചയസമത്തുമുള്ള,  ഒരു  തരതനിലുള്ള
ആകകപേങ്ങളുയ ഉയര്നകകേള്കക്കോത, കകേസുകേളനില് പ്രതനികേളക്കോകേക്കോത, ഹൈപ്യൂമന് ലലററസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
വയകലഷന്സനില് പ്രതനികേളക്കോകേക്കോത ആളുകേളുമക്കോയനിരനികണെലമന്നക്കോണെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്ലപേര്ടകേള് 
പേറയന്നതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള് ലതരലഞ്ഞെടുത സനി.പേനി.ലഎ  (എയ)-ലന്റെ ജനില്ലെക്കോ കേമനിറനി  അയഗയ
ലകേക്കോട്ടനിയൂര് കകേസനില് ബക്കോലക്കോവകേക്കോശ കേമസ്പീഷലന്റെ പ്രവര്തനതനിലല അനക്കോസമൂലയ
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സര്കക്കോര് ഉതരവനിലൂലട ആ സക്കോനത്തുനനിനയ മക്കോറനിനനിര്തലപട്ടവരനില് ഒരക്കോളക്കോണെസ്റ്റ്
എനള്ളതസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  വഗ്യക്തമക്കോകക്കോതതസ്റ്റ്  എന്തുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്?  ഗുരുതരമക്കോയ  ഒരു
സക്കോഹൈചരഗ്യലത  അനക്കോസകയക്കോലട  സമസ്പീപേനിചലവനയ  കൃതഗ്യവനികലക്കോപേയ
നടതനിലയനമുളളതനിലന്റെ   അടനിസക്കോനതനില്  മൂന്നയഗങ്ങലള  മക്കോറനിനനിര്തക്കോനുയ
ലചയര്കപേഴ്സലണെ  പേനിരനിചവനിടക്കോനുയ  കകേക്കോടതനിയയ  സര്കക്കോരനിലന്റെ  അകനസ്വഷണെ
കേമസ്പീഷനുയ പേറഞ്ഞെതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  മക്കോറനിനനിര്തലപട്ട ഒരക്കോലള ഏറവയകൂടുതല് മക്കോര്ക്കുയ
നല്കേനി  ഇതനിനകേതസ്റ്റ്  അയഗമക്കോകക്കോന്  നടതനിയ  നക്കോടകേലത  എങ്ങലന
നഗ്യക്കോയസ്പീകേരനികക്കോന്  ശമനിചക്കോലുയ  അതസ്റ്റ്  വനിലകപക്കോകേനില്ലെ   എനള്ളതസ്റ്റ്  കകേരളതനിലല
ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  കൃതഗ്യമക്കോയനിട്ടറനിയക്കോയ.  ഗുരുതരമക്കോയ   കൃതഗ്യവനികലക്കോപേയ  നടതനിയ
ഒരക്കോളക്കോണെസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി  വളലര  വഗ്യക്തമക്കോയനി  പേറയനണസ്റ്റ്.  12  കകേസ്സുകേളനിലല
പ്രതനിയക്കോണെസ്റ്റ്.  6  കകേസ്സുകേളനില്   ലവറുലത  വനിടലവന  പേറയന.  ചനില  കകേസ്സുകേള്
കകേക്കോമഇൗണസ്റ്റ് ലചയ്തനിടലണനയ  ചനില കകേസ്സുകേളനില് ശനികനികലപടലവനയ  പേറയന.
ഹൈപ്യൂമന്  ലലററസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  വയകലഷന്  വലര  നടതനിയ  ആളക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  പേറയനണസ്റ്റ്.
ബക്കോലക്കോവകേക്കോശ  കേമസ്പീഷനനിലല  ഒരയഗമക്കോകക്കോന്  നനിങ്ങള്  അതസ്പീവ  തക്കോല്പരഗ്യയ
കേക്കോണെനിച  ആള്  ഒരു  പേഞക്കോയതസ്റ്റ്  ലമമലറ  തട്ടനിലകക്കോണ്ടുകപേക്കോയ   കകേസനില്
68  ദനിവസയ  റനിമക്കോന്റെനിലക്കോയ  ആളക്കോണെസ്റ്റ്  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്  ഒടുവനില്  അറനിയക്കോന്  കേഴനിഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
അങ്ങലന  കരഖകേള്  സയസക്കോരനിക്കുകമക്കോള്  ധക്കോര്മനികേതയലട  കപേരനില്  നനിങ്ങള്
ഉയര്തനിയനിരുന്ന  മുദക്കോവക്കോകേഗ്യങ്ങള്  എവനിലട?  ശസ്പീ.  ഇ.  പേനി.  ജയരക്കോജലന്റെ  രക്കോജനി
എഴുതനിവക്കോങ്ങുകമക്കോള് ഉയര്തനിപനിടനിച ഡനിഗനിറനി എന്തുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ് ഈ മനനിയലട
കേക്കോരഗ്യതനിലുണക്കോകേക്കോതതസ്റ്റ്;  എന്തുലകേക്കോണസ്റ്റ് ശസ്പീമതനി  ലകേ.  ലകേ.  ലലശലജ ടസ്പീചറനിലന്റെ
കേക്കോരഗ്യതനിലുണക്കോകുന്നനില്ലെ?  ഒരു  കേക്കോരഗ്യയ  പേറയക്കോതനിരനികക്കോന്  നനിര്വ്വക്കോഹൈമനില്ലെ.
കകേക്കോടതനിയലട ജഡ്ജ് ലമന്റെനില് പേറയന്ന  പ്രധക്കോനലപട്ട കേക്കോരഗ്യയ, 'If the files do not
disclose any reason, the courts would only presume that the decision is not
one taken bona fide in such cases.  Since the files in the instant case do not
disclose  the  reason,  on  the  basis  of  which  the  outer  time  limit  for
submission  of  the  applications  has  been  extended  by  the  Minister'.  ആ
വനിധനിയലട അവസക്കോനതനില്  കകേക്കോടതനി പേറയന്നതസ്റ്റ്, 'the only inference possible
is  to  hold  that  the  enlargement  of  the  time  limit  by  the  Minister  was
intended to appoint the additional third respondent as the Member of the
Commission and the same was not an exercise of power in good faith for
the  purpose  for  which  power  was  conferred  on  the  Minister'.
'സയസക്കോനലത  ഒരു  മനനി  എന്ന  നനിലയനിലുള്ള  എലന്റെ  കേര്തവഗ്യങ്ങള്
വനിശസ്വസ്തതകയക്കോടുയ  മനസക്കോകനിലയ  മുന്നനിര്തനിയയ  നനിര്വ്വഹൈനിക്കുലമനയ
ഭരണെഘടനയയ  നനിയമവമനുസരനിചസ്റ്റ്   ഭസ്പീതനികയക്കോ  പേകപേക്കോതകമക്കോ  പ്രസ്പീതനികയക്കോ
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വനികദസ്വഷകമക്കോ കൂടക്കോലത  എല്ലെക്കോതരതനിലുള്ള ജനങ്ങള്ക്കുയ നസ്പീതനി ലചയയ'   എന്നസ്റ്റ്
സഗഇൗരവയ  പ്രതനിജ  ലചയ്ത  ഒരു  മനനിലയപറനി  കകേക്കോടതനി  പേറഞ്ഞെനിരനിക്കുന.
I  repeat  it.   'the  Minister  was intended to  appoint  the  additional  third
respondent as the Member of the Commission and the same was not an
exercise  of  power  in  good  faith  for  the  purpose  for  which  power  was
conferred  on  the  Minister'.   സതഗ്യപ്രതനിജയലട  നഗമക്കോയ  ലയഘനയ  ഒരു
കകേക്കോടതനിയലട  ജഡ്ജ് ലമന്റെനില്,  ഒരു  വനിധനികകേതസ്റ്റ്  കൃതഗ്യമക്കോയനി  പ്രതനിപേക്കോദനിചനിട്ടസ്റ്റ്
അതനിലനയയ  നഗ്യക്കോയസ്പീകേരനികക്കോന്  നടത്തുന്ന  ശമങ്ങള്   കേക്കോണുകമക്കോള്   ഈ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ,  പേക്കോര്ട്ടനിയലട  ഒരുതരതനിലുയ  നഗ്യക്കോയസ്പീകേരനികക്കോന്  കേഴനിയക്കോത
നടപേടനികേലളകപക്കോലുയ നഗ്യക്കോയസ്പീകേരനികക്കോന് ലവപ്രക്കോളലപടുന്ന ചനില ലലസബര് സഖക്കോകളുലട
നനിലവക്കോരതനികലയസ്റ്റ് കകേരളതനിലന്റെ മുഖഗ്യമനനി തരയതക്കോഴരുതസ്റ്റ് എന്നക്കോണെസ്റ്റ് ഞങ്ങള്കസ്റ്റ്
വനിനസ്പീതമക്കോയനി  അഭഗ്യര്തനികക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.  അകങ്ങയ്ലകതനിലര  ആയനിരുന  ഇതരലമക്കോരു
പേരക്കോമര്ശലമങനില്  അങ്ങസ്റ്റ്  തുടരുകമക്കോ;  ഒരു  മനിനനിട്ടസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  തുടരുകമക്കോ;  കേക്കോരണെയ
ഇലതക്കോരു പേരക്കോമര്ശമല്ലെ,  ഇലതക്കോരു ഒബ്സര്കവഷനല്ലെ,  ഇലതക്കോരു ഹഫന്ഡനിയഗ്സസ്റ്റ്
ആണെസ്റ്റ്.  ജഡ്ജ് ലമന്റെനിനകേതക്കോണെസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  വന്നനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഭക്കോവനിയനികലയ്ക്കുള്ള
കേളലമക്കോരുകലക്കോകണെക്കോ  എനകപേക്കോലുയ  കകേരളതനിലല  ജനങ്ങള്  സയശയനിചക്കോല്
ആര്ലകങനിലുയ കുറയ പേറയക്കോന് സക്കോധനിക്കുകമക്കോ? 30 കപേജുള്ള ഈ കകേക്കോടതനി വനിധനിയലട
ഓകരക്കോ  കപേജുയ  അങ്ങസ്റ്റ്  വക്കോയനികണെയ.  ലലചല്ഡസ്റ്റ്  ലലററസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  പ്രവര്തനങ്ങളനില്
പേനി.എചസ്റ്റ്.ഡനി.  ഉള്ള  ഒരയഗലത  95  മക്കോര്കസ്റ്റ് ലകേക്കോടുതസ്റ്റ് മക്കോറനിനനിര്ത്തുകേയയ ഒരക്കോലള
തട്ടനിലകക്കോണ്ടുകപേക്കോയ കകേസനില് 68 ദനിവസയ റനിമക്കോന്റെനില് കേനിടന്ന ആള്കസ്റ്റ് 205 മക്കോര്കസ്റ്റ്
ലകേക്കോടുക്കുകേയയ  ലചയന്ന  ഇന്റെര്വപ്യൂ  കബക്കോര്ഡസ്റ്റ്   എന്തസ്റ്റ്  കനക്കോകനിയക്കോണെസ്റ്റ്  മക്കോര്കസ്റ്റ്
നല്കേനിയതസ്റ്റ്?  കകേക്കോടതനി ഇകക്കോരഗ്യയ സയബനനിചസ്റ്റ് സൂചനിപനിചതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
പേറഞ്ഞു.  കകേക്കോടതനി പേറയന്നതനിനുയ കേക്കോരണെങ്ങളുണസ്റ്റ്.  ഈ കകേസനിലന്റെ നടതനിപനിനസ്റ്റ്
ഒരുതരതനിലുള്ള ഗഇൗരവവയ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് കേക്കോണെനിചനിട്ടനില്ലെ.  

മനി  .   സസ്പീകര്: ശസ്പീ. ഷക്കോഫനി പേറമനില്.....പസ്പീസസ്റ്റ് കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്....

ശസ്പീ  .    ഷക്കോഫനി  പേറമനില്:  സര്,  ഞക്കോന്  വനിഷയതനില്നനിനയ  മക്കോറനി  ഒനയ
പേറയന്നനില്ലെ.   ഈ  കകേസസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനിയനില്  വന്നകപക്കോലഴക്കോനയ  ഒരു  ഗഇൗരവവയ
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കേക്കോണെനിചനിട്ടനില്ലെ.   ആദഗ്യയ  കകേക്കോടതനിയനില്നനിനയ  കസ ഓര്ഡര് വന.
രണ്ടുമക്കോസകതയസ്റ്റ്  രണക്കോമലത  ലനിസനില്നനിനയ  ആലള  എടുക്കുന്നതനിനുയ
ലലഫനലലലസസ്റ്റ്  ലചയന്നതനിനുയ  മക്കോത്രയ   കകേക്കോടതനി  ആദഗ്യയ  കസ  നല്കേനി.  ഈ
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആ  കസ  കമക്കോഡനിലലഫ  ലചയന്ന  കേക്കോരഗ്യതനില്   ഇടലപേടുന്നനില്ലെ.
രണ്ടുമക്കോസകതയസ്റ്റ് കസ ലകേക്കോടുതസ്റ്റ് 10 ദനിവസതനിനകേയ  കകേസസ്റ്റ് കപേക്കോസസ്റ്റ് ലചയ.  ആ
10  ദനിവസതനിനകേയ  കകേസസ്റ്റ്  കപേക്കോസസ്റ്റ്  ലചയ്തകപക്കോഴുയ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അവനിലട  ഒരു
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കേക്കോരഗ്യവയ പേറയന്നനില്ലെ. നമളനില് നനിലന്നക്കോലക മറചവച ഒരു പ്രധക്കോനലപട്ട കേക്കോരഗ്യമുണസ്റ്റ്.
ഞക്കോനുയ  നനിങ്ങളുലമക്കോലക  അറനിയക്കോലത  കപേക്കോയതുയ  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസങ്ങളനില്
പുറത്തുവന്നതുമക്കോയ ഒരു കേക്കോരഗ്യമുണസ്റ്റ്.  സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ്  വനികേസനമുലണനള്ള കേക്കോരഗ്യതനില്
ഒരു സയശയവയ കവണ.  കേക്കോരണെയ  ശസ്പീ.  ടനി.  പേനി.  ലസന്കുമക്കോര് കകേസനില് 25,000
രൂപേയക്കോണെസ്റ്റ് സര്കക്കോര് പേനിഴയടചലതങനില് ഈ കേമസ്പീഷനയഗങ്ങള് ഉള്ലപലടയള്ളവലര
നനിയമനികക്കോതതനിലന്റെ  കപേരനില്  സുപ്രസ്പീയ  കകേക്കോടതനി  50,000  രൂപേ   പേനിഴയടയക്കോന്
സര്കക്കോരനികനക്കോടസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഒരക്കോളുയ  അറനിഞ്ഞെനില്ലെ.  ഇതുവലര
പുറത്തുപേറഞ്ഞെനിട്ടനില്ലെ.  സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ്  വനികേസനമനില്ലെ,  സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ്  പുകരക്കോഗതനിയനില്ലെ
എനപേറയക്കോന്  കേഴനിയനില്ലെ.  കേക്കോരണെയ  ശസ്പീ.  ടനി.  പേനി.  ലസന്കുമക്കോറനിലന്റെ  കകേസനില്
25,000  രൂപേയക്കോയനിരുന  പേനിഴലയങനില്  ബക്കോലക്കോവകേക്കോശ  കേമസ്പീഷന്  അയഗങ്ങലള
നനിയമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ലലവകേനിപനിചതനിലന്റെ  കപേരനില്  50,000  രൂപേ  പേനിഴ  അടയ്കകണനി
വന്നനിടണസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ് കക്കോരനിറനി കചക്കോദനിചസ്റ്റ് ഒരു ലകയ രൂപേയക്കോകനി ഉയര്തക്കോന്  ഈ
സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയലമനള്ള  കേക്കോരഗ്യതനില്  കകേരളതനിലല  ജനങ്ങലള
സയബനനിചനിടകതക്കോളയ സയശയമനില്ലെ. ഇതസ്റ്റ് ലപേക്കോളനിറനികലനി കമക്കോട്ടനികവറഡസ്റ്റ് ആയനിടള്ള
ഒരു ഇഷപ്യൂ അല്ലെ.  ബക്കോലക്കോവകേക്കോശ കേമസ്പീഷനസ്റ്റ് എത്രകതക്കോളയ പ്രക്കോധക്കോനഗ്യമര്ഹൈനിക്കുന
ലവനള്ളതസ്റ്റ് സക്കോറനിനുയ നമുലകല്ലെക്കോവര്ക്കുയ അനുഭവലപട്ടതസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസമക്കോണെസ്റ്റ്.

മനി  .    സസ്പീകര്:  അങ്ങസ്റ്റ്  കപേക്കോയനിലന്റെല്ലെക്കോയ  ഭയഗനിയക്കോയനി  അവതരനിപനിചകേഴനിഞ്ഞു.
കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ് ലചയ... 

ശസ്പീ  .    ഷക്കോഫനി പേറമനില്: സര്,  ഈ രക്കോജഗ്യതസ്റ്റ് നല്ലെ ദനിനങ്ങള്  ലകേക്കോണ്ടുവരുലമന്നസ്റ്റ്
പേറഞ്ഞെവര്  72  പേനിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുലട മരണെതനിനസ്റ്റ് ഉതരവക്കോദനികേളക്കോയനി.  ഒരു ലതറ്റുയ
ലചയ്യക്കോത,  രക്കോജഗ്യകദക്കോഹൈക്കുറയ  ലചയ്യക്കോത  72  പേനികഞക്കോമനകേളുലട  മരണെതനിനസ്റ്റ്
കേക്കോരണെമക്കോയ  അനക്കോസയസ്റ്റ്  ലകേക്കോടനിപേനിടനിക്കുന്നവരക്കോണെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്കക്കോരുയ  യ.പേനി.
സര്കക്കോരുയ.  72  കുഞ്ഞുങ്ങലള  തനിരനിലകേ  വസ്പീട്ടനികലയസ്റ്റ്  ലകേക്കോണ്ടുകപേക്കോകേക്കോന്  ഒരു
ആയബുലന്സസ്റ്റ്  കപേക്കോലുയ  ലകേക്കോടുകക്കോലത  ആ  പേനിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങലള  മക്കോകറക്കോടണെചസ്റ്റ്
ആകട്ടക്കോറനികയസ്റ്റ്  ലലകേകേക്കോണെനികകണനിവരുന്ന  അമയലട  ഗതനികകേടസ്റ്റ്  ഈ
രക്കോജഗ്യത്തുണക്കോകുകമക്കോള്  അതരയ  സയഭവങ്ങള്  കകേരളതനിലന്റെ  മണനില്
ആവര്തനികക്കോതനിരനികക്കോനുള്ള  ജക്കോഗ്രത  വചപുലര്തക്കോന്  ഈ  കേമസ്പീഷലന
സമയബനനിതമക്കോയനി  നനിയമനികക്കോന്  കേഴനിയമക്കോയനിരുന്ന  സക്കോഹൈചരഗ്യലത  അട്ടനിമറനിച
ലകേക്കോണസ്റ്റ്  പേനകണക്കോളയ  കകേസ്സുകേളനില്   പ്രതനിയക്കോയ  ഒരക്കോലള  ഇതനില്  അയഗമക്കോയനി
ലകേക്കോണ്ടുവരക്കോനുള്ള  വൃതനിലകേട്ട  നക്കോടകേയ  കകേരളതനിലന്റെ  മണനില്  അരകങ്ങറനിയതസ്റ്റ്
തസ്പീര്ചയക്കോയയ നമുകസ്റ്റ് ഒരു കേക്കോരണെവശക്കോലുയ ഉള്ലകക്കോള്ളക്കോന് കേഴനിയന്ന ഒന്നല്ലെ. 
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മനി  .   സസ്പീകര്: ശസ്പീ. ഷക്കോഫനി പേറമനില്, പസ്പീസസ്റ്റ് കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്....

ശസ്പീ  .    ഷക്കോഫനി പേറമനില്: സര്,  ഞക്കോന് അവസക്കോനനിപനിക്കുന. ലകേ.  എയ.  മക്കോണെനി
സക്കോറനിലന്റെ കേക്കോരഗ്യതനില്  'സസ്പീസറനിലന്റെ ഭക്കോരഗ്യയയ സയശയതനിനതസ്പീതയക്കോയനിരനികണെയ'
എലന്നക്കോരു  കസറസ്റ്റ്ലമന്റെനിലന്റെ  കപേരനില്  രക്കോജനികസ്റ്റ്  മുറവനിളനി  കൂട്ടനിയവകര,
ഒരു പേരക്കോമര്ശതനിലന്റെ കപേരനില്,  ഒരു ഒബ്സര്കവഷലന്റെ കപേരനില് ലകേ.  കേരുണെക്കോകേരലന്റെയയ
ശസ്പീ.  ആര്.  ബക്കോലകൃഷ്ണപേനിള്ളയലടയയ  ലകേ.പേനി.  വനിശസ്വനക്കോഥലന്റെയലമക്കോലക രക്കോജനിക്കുകവണനി
മുറവനിളനി കൂട്ടനിയവകര,  ശസ്പീ.  ഇ.  പേനി.  ജയരക്കോജന് എന്ന ബഹുമക്കോനലപട്ട അയഗലത
ഒരു  പേരക്കോമര്ശയ  വരുന്നതനിനുമുമസ്റ്റ്  രക്കോജനി  വയനിചവകര,  ഈ  മനനി  അധനികേക്കോര
ദുര്വനിനനികയക്കോഗയ  നടതനിയനിരനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനിയനില്  ഒരു  ജഡ്ജ് ലമന്റെസ്റ്റ്
വന്നനിരനിക്കുന.   ഒരു  നനിമനിഷയ  ആ  കേകസരയനില്  ഇരനികക്കോന്  അര്ഹൈയല്ലെ  എന്നസ്റ്റ്
സസ്വയയ  മനനികസ്റ്റ്  കതക്കോനന്നപേകയ  അതസ്റ്റ്  ഒഴനിഞ്ഞുകപേക്കോകേക്കോന്  തയ്യക്കോറക്കോകേണെയ.
അലല്ലെങനില്    ശസ്പീ.   കുമനയ  രക്കോജകശഖരനുമക്കോയള്ള  വട്ടകമശചര്ച  മക്കോധഗ്യമങ്ങള്
പേകേര്തക്കോതനിരനികക്കോന്കവണനി അവകരക്കോടസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെ  'കേടക്കൂ പുറതസ്റ്റ്'  എന്ന വക്കോചകേയ
ഈ  മനനികയക്കോടസ്റ്റ്  പേറയക്കോന്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മുഖഗ്യമനനി  തയ്യക്കോറക്കോകേണെയ.  ഈ
ഗുരുതരമക്കോയ പ്രശയ സഭക്കോനടപേടനികേള് നനിര്തനിവചസ്റ്റ്  ചര്ച ലചയ്യക്കോന്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
തയ്യക്കോറക്കോകേണെലമന്നസ്റ്റ്  അഭഗ്യര്തനിക്കുന.

മുഖഗ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പേനിണെറക്കോയനി  വനിജയന്  ):  സര്,  കകേക്കോടതനികേള്  സര്കക്കോര്
നടപേടനികേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  അഭനിപ്രക്കോയയ  പേറയന്നതസ്റ്റ്  പുതനിലയക്കോരു  കേക്കോരഗ്യമല്ലെ.   എത്രകയക്കോ
തവണെ  ഏലതക്കോലക  സര്കക്കോരുകേളുലട  കേക്കോലതസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ഉണക്കോയനിടലണന്നസ്റ്റ്
പേരനികശക്കോധനിചക്കോല്  നമുകസ്റ്റ്  ഒകട്ടലറ  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്  കേക്കോണെക്കോന്  കേഴനിയയ.   അങ്ങലന
വരുകമക്കോള്  യഥക്കോര്ത  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്  കകേക്കോടതനിലയ  ധരനിപനിക്കുകേയയ  സതഗ്യയ
കബക്കോദഗ്യലപടുത്തുകേയയ ലചയകേലയന്നതക്കോണെസ്റ്റ് കപേക്കോയവഴനി.  ആ സക്കോധഗ്യത തസ്പീര്ചയക്കോയയ
ആരക്കോയകേതലന്ന  ലചയയ.  കകേക്കോടതനിലയ  സതഗ്യയ  കബക്കോധഗ്യലപടുതക്കോന്  കേഴനിയക്കോതതനിനക്കോല്
അതനിനസ്റ്റ്  ശമനികക്കോതനിരനിക്കുകേയയ  കകേക്കോടതനി  പേരക്കോമര്ശയ  കപേറനിതലന്ന
തുടര്ഘട്ടങ്ങളനില്  കേഴനിയകേയയ  ലചയ്ത  അനുഭവങ്ങള്  മുന്കേക്കോലങ്ങളനില്  ധക്കോരക്കോളയ
ഉണക്കോയതക്കോയനി നമുകറനിയക്കോവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.  ഏതക്കോയക്കോലുയ ആ വഴനിയല്ലെ സസ്വസ്പീകേരനികക്കോന്
കപേക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.  കകേക്കോടതനിലയ  യക്കോഥക്കോര്തഗ്യയ  കബക്കോദഗ്യമക്കോക്കുകേതലന്ന  ലചയയ.
അകപേകക്കോ  കേക്കോലക്കോവധനി  നസ്പീടന്നതസ്റ്റ്  കൂടുതല്  കപേര്കസ്റ്റ്  അകപേകനികക്കോന്  അവസരയ
നല്കേലക്കോണെസ്റ്റ്.  കവണത്ര  കയക്കോഗഗ്യരക്കോയവര്കസ്റ്റ്  അകപേകനികക്കോന്  കേഴനിയക്കോലത
വന്നനിടലണനയ  പേല  ജനില്ലെകേളനില്നനിനയ  ഒരു  അകപേകകപേക്കോലുയ  കേനിട്ടക്കോലത
വന്നനിടലണനയ  വന്നക്കോല്  അതനിനര്തയ  അവസരങ്ങളുലണന്നസ്റ്റ്  ജനങ്ങള്
അറനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ലെക്കോലയന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.   അങ്ങലന വരുകമക്കോള് കൂടുതല് കപേര്കസ്റ്റ്  അകപേക
സമര്പനികക്കോന്  അവസരയ  നല്കുന്നതക്കോണെസ്റ്റ്  ലപേക്കോതുതക്കോല്പരഗ്യമുള്ള  നടപേടനി.
അതക്കോണെസ്റ്റ് സര്കക്കോര് സസ്വസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  
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ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന്: കഗക്കോവനിനചക്കോമനിക്കുകൂടനി അവസരയ ലകേക്കോടുകക്കോമക്കോയനിരുന.

മനി  .   സസ്പീകര്: .... പസ്പീസസ്റ്റ്..... പസ്പീസസ്റ്റ്....

ശസ്പീ  .    പേനിണെറക്കോയനി  വനിജയന്:  കേക്കോസര്കഗക്കോഡസ്റ്റ്,  പേതനയതനിട്ട,  തൃശ്ശൂര്
ജനില്ലെകേളനില്നനിനയ  അകപേകകേകള   ഉണക്കോയനിരുന്നനില്ലെ.   അവനിലട  കയക്കോഗഗ്യതയള്ള
ആരുയ ഇല്ലെ എന്നക്കോകണെക്കോ കേണെകക്കോകകണതസ്റ്റ്.  ഈ സക്കോഹൈചരഗ്യതനിലക്കോണെസ്റ്റ്......

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റക്കോയ: എല്ലെക്കോ ജനില്ലെയനില്നനിനയ അകപേകകേള് കവകണെക്കോ?

മനി  .    സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  ഷക്കോഫനി പേറമനില് സയസക്കോരനിചകപക്കോള് എല്ലെക്കോവരുയ വളലര
നനിശ്ശബ്ദരക്കോയനിരുന്നസ്റ്റ്  കകേട്ടനികല്ലെ;  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മുഖഗ്യമനനി  മറുപേടനി  പേറയകമക്കോള്
നനിങ്ങള് കകേള്കകണ? 

പേട്ടനികേജക്കോതനി  പേട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പേനികന്നക്കോക  സമുദക്കോയകകമവയ  നനിയമവയ
സക്കോയസക്കോരനികേവയ  പേക്കോര്ലലമന്റെറനികേക്കോരഗ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബക്കോലന്  ):
(ഹമകസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്) മുഖഗ്യമനനി സയസക്കോരനിക്കുകമക്കോള് അധനികേയ കേമന്റെസ്റ്റ് കവണ.

ശസ്പീ  .   റനി  .   വനി  .   രക്കോകജഷസ്റ്റ്: മുഖഗ്യമനനി സയസക്കോരനിക്കുകമക്കോള് അവനിലട നനിന്നസ്റ്റ് ഓകരക്കോ
കേമന്റുകേള് പേറയകേയക്കോണെസ്റ്റ്.

മനി.  സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  ഷക്കോഫനി  പേറമനില്  വനിശദമക്കോയനി  സയസക്കോരനിചകപക്കോള്  ഒരു
കുഴപവമനില്ലെക്കോലത എല്ലെക്കോവരുയ നനിശബ്ദരക്കോയനിരുന്നസ്റ്റ് കകേട.  ഇകപക്കോള് നനിങ്ങളക്കോണെസ്റ്റ് കേമന്റെസ്റ്റ്
ലചയ്തസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയതസ്റ്റ്.  ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്കോയ മനിണക്കോതനിരനിക്കൂ....

ശസ്പീ  .    പേനിണെറക്കോയനി വനിജയന്:  ഈ സക്കോഹൈചരഗ്യതനിലക്കോണെസ്റ്റ് എല്ലെക്കോ കമഖലകേളനിലുമുള്ള
അര്ഹൈരക്കോയ  എല്ലെക്കോവര്ക്കുയ  അകപേകനികക്കോന്  അവസരയ  ലഭനികലട്ടലയനകേരുതനി
കേക്കോലക്കോവധനി  നസ്പീട്ടനിയതസ്റ്റ്.  കനരലത  അകപേകനിചവരുലട  സക്കോധഗ്യത  പൂര്ണമക്കോയനി
നനിലനനിര്തനിലകക്കോണ്ടുതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ലചയ്തതസ്റ്റ്.  അര്ഹൈരക്കോയവരുലട  സക്കോധഗ്യതകേള്
അടഞ്ഞുകപേക്കോകേക്കോതനിരനികക്കോന്കവണനിതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്  നടപേടനികേലളടുതതസ്റ്റ്.  അകപേക
സമര്പനികകണ തസ്പീയതനി നസ്പീട്ടലല്ലെ മറനിചസ്റ്റ് അവസക്കോന തസ്പീയതനികസ്റ്റ് വളലര മുകമതലന്ന
അകപേക  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  നനിര്തനിവയലക്കോണെസ്റ്റ്  ക്രമകകടസ്റ്റ്.  അകപേകനികക്കോനുള്ള
നനിരവധനികപേര്  പുറത്തുനനില്ലക  തങ്ങള്കസ്റ്റ്  കവണവരുലട  അകപേക  ലഭനിക്കുന്ന
മുറയസ്റ്റ് അകപേക സസ്വസ്പീകേരനികല് നനിര്തനിവയ്ക്കുകേലയന്നതസ്റ്റ് ഈ രക്കോജഗ്യതസ്റ്റ് മുമണക്കോയതസ്റ്റ്
നമുലകല്ലെക്കോവര്ക്കുയ ഓര്മയള്ള കേക്കോരഗ്യമക്കോണെകല്ലെക്കോ; 

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്കോധക്കോകൃഷ്ണന്: ഞങ്ങള്കസ്റ്റ് ഓര്മയനില്ലെ.

ശസ്പീ.  പേനിണെറക്കോയനി  വനിജയന്:  ഓര്മയനിലല്ലെങനില്  2 ജനി  ലസകയ ഓര്മനിചക്കോല്
മതനി.  എന്നക്കോല് ഇവനിലട എല്ലെക്കോ അര്ഹൈലരയയ അകപേകനികക്കോന് അനുവദനിചസ്റ്റ് ഏറവയ
കയക്കോഗഗ്യരക്കോയവലര  ലതരലഞ്ഞെടുകക്കോന്  അവസരമുണക്കോക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്  ലചയ്തതസ്റ്റ്.
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അകപക്കോള്  സക്കോധഗ്യത  അടചകേളയലല്ലെ.  സക്കോധഗ്യത  തുറനവയ്ക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്  ലചയ്തതസ്റ്റ്.
കനരലത  അകപേകനിച  ആളുകേളുലട  സക്കോധഗ്യത  നനികഷധനിചലകേക്കോണല്ലെ,  അവരുലട
സക്കോധഗ്യത  സക്കോധുവക്കോകനി  നനിലനനിര്തനിലകക്കോണ്ടുതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്  പുതനിയ  അകപേക
സസ്വസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.   കകേരളതനിലുള്ളവരക്കോലകേ  രക്കോഷസ്പീയ  കബക്കോധമുള്ളവരുയ  രക്കോഷസ്പീയ
നനിലപേക്കോടുള്ളവരുമക്കോണെസ്റ്റ്.  അവലരലയക്കോനയ  സര്കക്കോര്  തസ്തനികേകേളനികലയസ്റ്റ്  പേരനിഗണെനി
കനിലല്ലെനവന്നക്കോല്  അതസ്റ്റ്  വലനിലയക്കോരു  വനിഭക്കോഗതനിനുമുമനില്  സക്കോധഗ്യത
അടചകേളയലക്കോകുയ.  സര് സനി.  പേനി.-യലടലയക്കോലക കേക്കോലതസ്റ്റ് അങ്ങലന ലചയ്തനിടണസ്റ്റ്.
സസ്വക്കോതനഗ്യയ  ലഭനിചതനിലനത്തുടര്നള്ള  ഘട്ടതനിലുയ  ഇതസ്റ്റ്  ഉണക്കോയനിടലണന്നസ്റ്റ്
നമുകറനിയക്കോയ.   മലയക്കോറ്റൂര്  രക്കോമകൃഷ്ണന്  മുതല്  ഒ.എന്.വനി.  കുറുപസ്റ്റ്  വലര
കേമപ്യൂണെനിസക്കോലണെന്നതനിലന്റെ കപേരനില് ലതക്കോഴനില് നനികഷധനികലപട്ട അനുഭവമുള്ളവരക്കോണെസ്റ്റ്.
ജനക്കോധനിപേതഗ്യ സമ്പ്രദക്കോയയ സക്കോപേനിതമക്കോയതുമുതല് ഭരണെഘടനക്കോപേരമക്കോയ നനിലയനില്
പേക്കോര്ലലമന്റെറനി  പ്രക്രനിയയനില്  ഇടലപേടകപേക്കോരുന്നവരക്കോണെസ്റ്റ്  കേമപ്യൂണെനിസ്റ്റുകേക്കോര്.
പ്രകതഗ്യകേനിചസ്റ്റ്, സനി.പേനി.ഐ.,  സനി.പേനി.ഐ. (എയ) പേക്കോര്ട്ടനികേള്.   സക്കോധക്കോരണെ ലതക്കോഴനില്
തസ്തനികേകേള്  മുതല്  ഭരണെഘടനക്കോ  തസ്തനികേകേള്വലര  അവര്  വഹൈനിചനിടണസ്റ്റ്.
മനുഷഗ്യക്കോവകേക്കോശ  കേമസ്പീഷന്,  വനനിതക്കോ  കേമസ്പീഷന്,  പേബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമസ്പീഷന്
തുടങ്ങനിയ  സക്കോപേനങ്ങളനില്  ഭരണെ-പ്രതനിപേക  കഭദമനില്ലെക്കോലത  എത്രകയക്കോകപേര്
സക്കോനങ്ങള്  വഹൈനിചനിടണസ്റ്റ്.  ആ  നനിലയസ്റ്റ്  ബക്കോലക്കോവകേക്കോശ  കേമസ്പീഷനനില്
രക്കോഷസ്പീയമുള്ളയക്കോള് നനിയമനിതനക്കോകുന്നതനില് ഒരു നനിയമതടസവമനില്ലെ,  അനഇൗചനിതഗ്യവമനില്ലെ.
രക്കോഷസ്പീയലമന്നതസ്റ്റ് എകന്തക്കോ അധമമക്കോയ കേക്കോരഗ്യമക്കോലണെന്ന സകനശയ രക്കോഷസ്പീയപേക്കോര്ട്ടനികേളുലട
ഉതരവക്കോദലപട്ട ആളുകേള്തലന്ന നടത്തുന്നതസ്റ്റ് ഉചനിതമക്കോകണെക്കോലയന്നസ്റ്റ് പേരനികശക്കോധനികണെയ.
ഇവനിലടയക്കോലണെങനില്  സസ്വയയ  അതസ്റ്റ്  ലചയ്തവരക്കോയനിരുന  തങ്ങലളന്നസ്റ്റ്  ഓര്കകണ
തക്കോയനിടണസ്റ്റ്.  അങ്ങലനയള്ളവര്  ഇതരയ  പ്രചരണെയ  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്  കൂടുതല്
അനുചനിതമക്കോയക്കോണെസ്റ്റ്  വരനികേ.   കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കക്കോര്  മനുഷഗ്യക്കോവകേക്കോശ
കേമസ്പീഷന്  അയഗമക്കോയനി  ശസ്പീ.  ലകേ.  കമക്കോഹൈന്  കുമക്കോറനിലന  നനിയമനിച.  അകദ്ദേഹൈയ
ഡനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെക്കോയനിരനിലക  ആയനിരുന  അതസ്റ്റ്.   അന്നസ്റ്റ്  അതക്കോര്ക്കുയ
തടസമക്കോയനി കതക്കോന്നനിയനിട്ടനില്ലെ.  ......ബഹൈളയ......

മനി  .    സസ്പീകര്:  ലയസസ്റ്റ്....  പസ്പീസസ്റ്റ്....  അകദ്ദേഹൈയ  പേറയലട്ട.   ബഹുമക്കോനലപട്ട
പ്രതനിപേക  കനതക്കോവനിനസ്റ്റ്   സയസക്കോരനികക്കോയ.  നനിങ്ങള്  ഇങ്ങലന  കേമന്റെസ്റ്റ്
ലചയലകേക്കോണനിരനികകണ.  

ശസ്പീ  .   പേനിണെറക്കോയനി വനിജയന്: ഒരുവശതസ്റ്റ് ഇങ്ങലന ലചയകേയയ മറുവശതസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ്
രക്കോഷസ്പീയ  നനിയമനമക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  ആകകപേനിക്കുകേയയ  ലചയന്നതസ്റ്റ്  ഉചനിതമക്കോകണെക്കോലയന്നസ്റ്റ്
ആകലക്കോചനികകണതക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇവനിലട  സനി.ഡബബ.എ.-യനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  മക്കോറനിനനിര്തനിയ
ആലരയയ  ലതരലഞ്ഞെടുതനിട്ടനില്ലെ.  ലകേക്കോട്ടനിയൂര്  കകേസനില് നനിങ്ങള് പേരക്കോമര്ശനിചയക്കോള്
പ്രതനിയല്ലെക്കോലയന്നതക്കോണെസ്റ്റ്  വസ്തുത.   വയനക്കോടസ്റ്റ്  ജനില്ലെക്കോ  സനി.ഡബബ.എ.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്
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കചകരണതനിലല്ലെന്നസ്റ്റ്  ആ  ഘട്ടതനില്  തസ്പീരുമക്കോനനിചതസ്റ്റ്  നമുലകല്ലെക്കോയ  അറനിവള്ള
കേക്കോരഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്.   ഇവനിലട  ലതര ലഞ്ഞെടുത  എല്ലെക്കോ  അയഗങ്ങള്ക്കുയ  വനിജനിലന്സസ്റ്റ്
കനിയറന്സസ്റ്റ്  ലഭനിചനിടണസ്റ്റ്.  മക്കോത്രമല്ലെ,  ആവശഗ്യമക്കോയ  എല്ലെക്കോ  കനിയറന്സുയ
ലഭനിചതനിനുകശഷമക്കോണെസ്റ്റ്  നനിയമനികല്  നടപേടനികേളനികലയസ്റ്റ്  കേടന്നനിരുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതരലമക്കോരു  സക്കോഹൈചരഗ്യതനില്  നല്ലെ  ഉകദ്ദേശഗ്യശുദനികയക്കോടുകൂടനി  ലചയ്ലതക്കോരു
കേക്കോരഗ്യലത  സയബനനിചസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഒരു  പേരക്കോമര്ശമുണക്കോയനി  എന്നതസ്റ്റ്
വസ്തുതയക്കോണെസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റക്കോയ:  ഇതസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനിയലട  ലവറുലമക്കോരു  പേരക്കോമര്ശമല്ലെ,
കകേക്കോടതനി വനിധനിയനിലക്കോണെസ്റ്റ് പേറയന്നതസ്റ്റ്. ..(… ബഹൈളയ).....

Mr. Speaker: Yes please...... Get in serious.... please...... 

ശസ്പീ  .    പേനിണെറക്കോയനി  വനിജയന്:  ആ  വനിധനിയനിലുള്ള  പേരക്കോമര്ശമക്കോണെസ്റ്റ്.   ആ
പേരക്കോമര്ശയ  സസ്വക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയയ  കകേക്കോടതനിലയ  തലന്ന  ഏതസ്റ്റ്  തരതനില്  ഇതസ്റ്റ്
ബക്കോധനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ് കബക്കോദഗ്യലപടുതക്കോന് ശമനിക്കുയ.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റക്കോയ:  കകേക്കോടതനിലയ  ഏതസ്റ്റ്  തരതനില്  ബക്കോധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
കബക്കോദഗ്യലപടുത്തുലമന്നക്കോണെസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .    പേനിണെറക്കോയനി  വനിജയന്:  ഇങ്ങലനലയക്കോരു  വശയ  കകേക്കോടതനിതലന്ന
പ്രതസ്പീകനിചനിടണക്കോവനില്ലെ.  സസ്വക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയയ  കകേക്കോടതനിലയ  അകക്കോരഗ്യയ  കബക്കോദഗ്യ
ലപടുത്തുന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.  അതുലകേക്കോണ്ടുതലന്ന സഭ നനിര്തനിവചസ്റ്റ് ചര്ച ലചയ്യതക ഒരു
സക്കോഹൈചരഗ്യവയ  ഉദനിക്കുന്നനില്ലെ.  മനനി  രക്കോജനിവയ്കകണ  ഒരു  പ്രശവയ  ഇതനില്
അടങ്ങനിയനിടമനില്ലെ.  

മനി  .    സസ്പീകര്:  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മുഖഗ്യമനനിയലട  വനിശദസ്പീകേരണെതനിലന്റെ
അടനിസക്കോനതനില് അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനസ്റ്റ് അവതരണെക്കോനുമതനി നനികഷധനിചനിരനിക്കുന.  

(അടനിയന്തരപ്രകമയക്കോവതരണെതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നനികഷധനിച.)

പ്രതനിപേകകനതക്കോവസ്റ്റ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചന്നനിതല  ):  സര്,  ബഹുമക്കോനഗ്യനക്കോയ
മുഖഗ്യമനനിയലട  വനിശദസ്പീകേരണെയ  കകേട്ടകപക്കോള്  മനനിയല്ലെ  ഹഹൈകകക്കോടതനിയനിലല
ജഡ്ജനിയക്കോണെസ്റ്റ്  രക്കോജനിവയ്കകണലതന്നസ്റ്റ് കതക്കോനന.  എലന്റെ കേയ്യനിലുള്ളതസ്റ്റ്  (കപേപര്
ഉയര്തനികക്കോണെനിച.)  യശനഃശരസ്പീരനക്കോയ  എലന്റെ  സുഹൃത്തുയ  മുന്  ലമമറുമക്കോയനിരുന്ന
മതക്കോയനി  ചക്കോകകക്കോ  2005  ലഫബ്രുവരനി  10-നസ്റ്റ്  ഈ  നനിയമസഭയനില്  ഒരു
അടനിയന്തരപ്രകമയയ അവതരനിപനിചലകേക്കോണസ്റ്റ് പേറഞ്ഞെതക്കോണെസ്റ്റ്. സനി.പേനി.ഐ. (എയ)-ലല
മതക്കോയനി ചക്കോകകക്കോയലട കനതൃതസ്വതനിലക്കോണെസ്റ്റ് അടനിയന്തരപ്രകമയ കനക്കോട്ടസ്പീസസ്റ്റ് വന്നതസ്റ്റ്.
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ഹഹൈകകക്കോടതനിയലട പേരക്കോമര്ശമുണക്കോയനിടയ രക്കോജനി വലചക്കോഴനിയക്കോലത മനനി സക്കോനതസ്റ്റ്
തുടരുന്നതസ്റ്റ്  ഭരണെഘടനക്കോവനിരുദവയ  കകേരള  രക്കോഷസ്പീയതനിലല  ഇതുവലരയള്ള
കേസ്പീഴസ്റ്റ് വഴകങ്ങളുലട ലയഘനവമക്കോലണെന്നസ്റ്റ് മതക്കോയനി ചക്കോകകക്കോ ചൂണനികക്കോണെനിക്കുന.  

ശസ്പീ  .   റനി  .   വനി  .   രക്കോകജഷസ്റ്റ്: ആരക്കോയനിരുന ആ മനനി?

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചന്നനിതല:  ലകേ.  പേനി.  വനിശസ്വനക്കോഥനക്കോയനിരുന  ആ  മനനി.
25  കപേജുള്ള  ഹഹൈകകക്കോടതനി  ജഡ്ജ സ്റ്റ്ലമന്റെക്കോണെസ്റ്റ്  എലന്റെ  കേയ്യനിലുള്ളതസ്റ്റ്.   (കപേപര്
ഉയര്തനികക്കോണെനിച.)   25  കപേജുള്ള  ജഡ്ജ സ്റ്റ്ലമന്റെനിലല  ഓകരക്കോ  കപേജനിലുയ  വളലര
നനിശനിതമക്കോയ വനിമര്ശനമക്കോണെസ്റ്റ് ഹഹൈകകക്കോടതനി പുറലപടുവനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  സര്കക്കോരനിലന്റെ
ഭക്കോഗയ  കകേട്ടനിലല്ലെന്നസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനഗ്യനക്കോയ  മുഖഗ്യമനനി  മറുപേടനി  പേറഞ്ഞെകപക്കോള്  പേറഞ്ഞു.
പേനിലന്ന  അഡസ്പീഷണെല്  അഡസ്വകകറസ്റ്റ്  ജനറല്  അവനിലടകപക്കോയനി  വക്കോദനിചതസ്റ്റ്
എന്തനിനക്കോയനിരുന;  ആര്ക്കുകവണനിയക്കോണെസ്റ്റ്?   അഡസ്പീഷണെല് അഡസ്വകകറസ്റ്റ്  ജനറല്
വക്കോദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെനിനുകവണനിയകല്ലെ?  അഡസ്പീഷണെല്  അഡസ്വകകറസ്റ്റ്  ജനറല്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ വക്കോദമുഖങ്ങലളല്ലെക്കോയ  അവതരനിപനിചസ്റ്റ്  മനനിക്കുകവണനി പേറകയണതസ്റ്റ്
മുഴുവന്  പേറഞ്ഞു.   എന്നനിടയ  കകേക്കോടതനി  വക്കോകക്കോലുള്ള  പേരക്കോമര്ശമല്ലെ  നടതനിയതസ്റ്റ്.
ബഹുമക്കോനഗ്യനക്കോയ മുഖഗ്യമനനി ഈ സഭലയ ലതറനിദരനിപനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  വക്കോകക്കോലുള്ള
പേരക്കോമര്ശമല്ലെ,  ജഡ്ജസ്റ്റ് ലമന്റെക്കോണെസ്റ്റ്.  25  കപേജുള്ള  ഈ  ജഡ്ജസ്റ്റ് ലമന്റെനില്  ഓകരക്കോ
പേക്കോരഗ്രക്കോഫനിലുയ  മനനിയലട  കകേക്കോണ്ഡകനിലന  സയബനനിചയ  മനനിയലട
തസ്പീരുമക്കോനലത  സയബനനിചയ  എടുതയക്കോളനിലന്റെ  നനിയമനയ  റദ്ദേക്കോകനിലകക്കോണ്ടുമുള്ള
ഏറവയ  സുപ്രധക്കോനമക്കോയ  ഒരു  വനിധനിനഗ്യക്കോയമക്കോണെസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  ഹഹൈകകക്കോടതനി
പുറലപടുവനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ബഹുമക്കോനഗ്യനക്കോയ മുഖഗ്യമനനി വസ്പീണെനിടതസ്റ്റ് കേനിടനരുളുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.
അകദ്ദേഹൈയ പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ് എല്ലെക്കോ ജനില്ലെകേളനില്നനിനയ അകപേകകേര് ഇല്ലെക്കോയനിരുനലവന്നക്കോണെസ്റ്റ്.
അഡസ്വകകറസ്റ്റ്  ജനറലുയ  ഇതുതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനിയനില്  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്,
' ....Additional Advocate General was also not in a position to state the…
rationale  behind the  stand taken by the Government in the second counter
affidavit that  40 applicants  were not sufficient for a competitive selection
based on interview for   appointment of  six persons as Members of the
Commission. It is beyond  dispute that there is no requirement under law
that  there  should  be applicants  from every  district  for  the  selection for
appointment  of  Members  of  the  Commission'.  ഇഇൗ  കേമസ്പീഷനനികലയസ്റ്റ്
അയഗങ്ങളക്കോയനി അകപേകനിക്കുന്നവര് എല്ലെക്കോ ജനില്ലെകേളനിലുയ  നനിനള്ളവരക്കോയനിരനികണെലമന്നസ്റ്റ്
എവനിലടയയ പേറയന്നനില്ലെ.  'No explanation,  whatsoever,  was offered by the
Learned Additional Advocate General as to the rationale behind the stand
taken by the Government as regards the applications from all districts also'.
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അഡസ്പീഷണെല് അഡസ്വകകറസ്റ്റ് ജനറലനിനസ്റ്റ് കകേക്കോടതനിയലട മുമനില് തൃപനികേരമക്കോയ മറുപേടനി
പേറയക്കോന് കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനിലല്ലെന്നക്കോണെസ്റ്റ് ഇഇൗ വനിധനിനഗ്യക്കോയതനില് പേറയന്നതസ്റ്റ്.  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേക്കോലതസ്റ്റ്  സമയയ  നസ്പീട്ടനിലകക്കോടുത്തുലവന്നസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനഗ്യനക്കോയ
മുഖഗ്യമനനി  പേറഞ്ഞു.  അന്നസ്റ്റ്  സമയയ  നസ്പീട്ടനിലകക്കോടുതതസ്റ്റ്  ആദഗ്യലത കേമസ്പീഷനക്കോയനി
രുന്നതുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്.  ശസ്പീമതനി  നസ്പീലക്കോ  ഗയഗക്കോധരന്  എന്ന  ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്.
ഉകദഗ്യക്കോഗസലയയക്കോയനിരുന  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേക്കോലതസ്റ്റ്
ലചയര്കപേഴ്സണെക്കോയനി നനിയമനിചതസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോഴുയ അവര് തുടരുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ആ നനിയമനയ
കകേക്കോടതനിയനില്  കചക്കോദഗ്യയ  ലചയ്തകപക്കോള്  കകേക്കോടതനി  അതസ്റ്റ്  പൂര്ണമക്കോയയ
അയഗസ്പീകേരനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  കസ്പീന്  ചനിറസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  കേക്കോരഗ്യയ  ഇഇൗ  അവസരതനില്
എടുത്തുപേറയക്കോന് ഞക്കോന് ആഗ്രഹൈനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.   25 കപേജുളള ഇഇൗ ജഡ്ജുലമന്റെനിലന്റെ
ഓകരക്കോ ഭക്കോഗവയ പേരനികശക്കോധനിചക്കോല് ഇഇൗ കേക്കോരഗ്യതനിലലടുത നനിലപേക്കോടസ്റ്റ്  വഗ്യക്തമക്കോകുയ.
ബഹുമക്കോനഗ്യയക്കോയ മനനിയക്കോണെസ്റ്റ് ഇതനിലന്റെ ലസലകന് കേമനിറനിയലട ലചയര്കപേഴ്സണ്.
ഇഇൗ  കേമനിറനിയലട  ഭരണെഘടനയനുസരനിചസ്റ്റ്  ആറസ്റ്റ്  ലമമര്മക്കോരക്കോണെസ്റ്റ്  കവണതസ്റ്റ്.
ബഹുമക്കോനലപട്ട  മുഖഗ്യമനനി  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്,  പേനി.എസസ്റ്റ്.സനി.ലയകപക്കോലല  ഒരു  കപേക്കോസനിനസ്റ്റ്
ആറസ്റ്റ് കപേര് കവണെലമന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  അങ്ങലന  ഒരു സലത്തുയ   പേറയന്നനില്ലെ.  ആലകേ
ആറസ്റ്റ്  കപേര്  മതനി.   ആറുകപേര്ക്കുകവണനി  പേതനിനക്കോലസ്റ്റ്  ജനില്ലെകേളനില്നനിനയ  ആളുകേള്
കവണെലമന്നസ്റ്റ് പേറയന്നതസ്റ്റ് എവനിടലത നഗ്യക്കോയമക്കോലണെന്നസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് മനസനിലക്കോകുന്നനില്ലെ.
ഏതസ്റ്റ് അഡസ്വകകറസ്റ്റ് ജനറലക്കോണെസ്റ്റ് ഇഇൗ കേക്കോരഗ്യലമല്ലെക്കോയ ഇവലര കബക്കോദഗ്യലപടുത്തുന്നതസ്റ്റ്?
മക്കോത്രമല്ലെ,  ആറുകപേലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനക്കോയനി 150-ഓളയ അകപേകകേളക്കോണെസ്റ്റ് ലഭനിചതസ്റ്റ്,
അതനില് നക്കോല്പതുകപേലര  കഷക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  ലചയ്തകപക്കോള്  അതനിനകേതസ്റ്റ്  തങ്ങളുലട
ഇഷ്ടകക്കോര്  വന്നനിലല്ലെന്നസ്റ്റ്  കബക്കോധഗ്യമക്കോയകപക്കോഴക്കോണെസ്റ്റ്  നഗമക്കോയ  അധനികേക്കോര
ദുര്വനിനനികയക്കോഗയ  നടതനിയതസ്റ്റ്.  ബഹുമക്കോനഗ്യയക്കോയ  മനനി  പേറഞ്ഞെ  കേക്കോരഗ്യയ
ജഡ്ജുലമന്റെനില്  വഗ്യക്തമക്കോയനി  സൂചനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഒരു  കേക്കോരഗ്യവയ  ചൂണനികക്കോണെനി
കക്കോലതയക്കോണെസ്റ്റ് മനനി ഇഇൗ കേക്കോരഗ്യതനില് ഉതരവനിടുന്നതസ്റ്റ്. സയസക്കോന ബക്കോലക്കോവകേക്കോശ
കേമസ്പീഷലന്റെ  ലവബ്ലലസറനിലടകയ  അകപേകക്കോ  തസ്പീയതനി  ജനുവരനി  20  വലര
ദസ്പീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പേത്രപരസഗ്യയ  നല്കകേണതുണസ്റ്റ്.   രണസ്റ്റ്,  ജനുവരനി  25-നകേയ
കേനിട്ടനിയ  അകപേകകേലളല്ലെക്കോയ  പേരനികശക്കോധനിചസ്റ്റ്  കഷക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേ.  മൂന്നസ്റ്റ്,
ലഫബ്രുവരനി  7-നസ്റ്റ്  ഇന്റെര്വപ്യൂ  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപേടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേ.
ബഹുമക്കോനഗ്യയക്കോയ മനനി ഇഇൗ കേക്കോരഗ്യങ്ങളനിലലക്കോനയ കേക്കോരണെയ ചൂണനികക്കോണെനിക്കുന്നനില്ലെ.
അതക്കോണെസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  കകേക്കോടതനി   എന്തുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ലചയ്തലതന്നസ്റ്റ്
വഗ്യക്തമക്കോകുന്നനിലല്ലെന്നസ്റ്റ് പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.   എന്തനിനസ്റ്റ് തസ്പീയതനി ദസ്പീര്ഘനിപനിച എനളളതനിലന്റെ
കേക്കോരണെയ  കബക്കോധനിപനിക്കുന്നനില്ലെ.  ഏലതങനിലുയ  രക്കോഷസ്പീയ  പ്രവര്തകേലര  ഇഇൗ
കേമസ്പീഷനനില് അയഗങ്ങളക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്  ലതറക്കോകണെക്കോലയന്നസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനഗ്യനക്കോയ മുഖഗ്യമനനി
കചക്കോദനിച.  ഒരു  ലതറ്റുമനില്ലെ,   പേലക  ലകേക്കോട്ടനിയൂര്  പേസ്പീഡനകകസനിലല  പ്രതനിലയ
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സയരകനിക്കുന്ന ആലള ഒരനികലുയ നനിയമനികക്കോന് പേക്കോടനില്ലെക്കോയനിരുന.  (...ബഹൈളയ...)
രക്കോഷസ്പീയതനിലന്റെ  കപേരനില്  12-ഓളയ  ക്രനിമനിനല്  കകേസ്സുകേളനില്  പ്രതനിയക്കോയ  ഒരക്കോലള
നനിയമനികക്കോന് പേക്കോടനില്ലെ.   ഒരു പേഞക്കോയതസ്റ്റ് ലമമലറ തട്ടനിലകക്കോണ്ടുകപേക്കോയനി 68 ദനിവസയ
ഒളനിവനില്  പേക്കോര്പനിച  ഒരക്കോലള  നനിയമനികക്കോന്  പേക്കോടനില്ലെ.  ശസ്പീ.  ലകേ.  കമക്കോഹൈന്  കുമക്കോര്
ജനില്ലെക്കോ  കകേക്കോണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  കേമനിറനിയലട   പ്രസനിഡന്റുയ    എയ.എല്.എ.യയ  ആയനിരുന.
അകദ്ദേഹൈതനിലന്റെ കപേരനില് ഒരു ലപേറനികകസ്സുകപേക്കോലുയ ഉണക്കോയനിരുന്നനിലല്ലെന്ന  കേക്കോരഗ്യയ
അങ്ങസ്റ്റ് മനസനിലക്കോകണെയ.  അഡസ്വകകറ്റുയ സനിന്ഡനികകറസ്റ്റ് അയഗവയ എയ.എല്.എ.യയ
കകേരളതനിലല  അറനിയലപടുന്ന  ഒരു  ലപേക്കോതുപ്രവര്തകേനുമക്കോയതുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്
അകദ്ദേഹൈലത നനിയമനിചതസ്റ്റ്.   ശസ്പീ.  ലകേ.  കമക്കോഹൈന് കുമക്കോറുയ ഇകപക്കോള് ബഹുമക്കോനലപട്ട
സുപ്രസ്പീയ  കകേക്കോടതനി  റദ്ദേക്കോകനിയ  സുകരഷയ  തമനില്  ഒരു  സക്കോമഗ്യവമനില്ലെ.
രക്കോഷസ്പീയപ്രവര്തകേരക്കോയ  ആളുകേള്  ഇഇൗ  കേമസ്പീഷനനില്   അയഗങ്ങളക്കോകുന്നതനിലന
ഞങ്ങള്  കചക്കോദഗ്യയ  ലചയ്തനിട്ടനില്ലെ.  പേലക  അവര്കസ്റ്റ്  അതനിനുള്ള  കേഴനിവയ
കയക്കോഗഗ്യതയമുണക്കോകേണെയ.  നനിങ്ങള്  ഉകദ്ദേശനിച  ആള്  കഷക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്  ലനിസനില്  ഇല്ലെക്കോലത
വന്നകപക്കോഴക്കോണെസ്റ്റ്  തസ്പീയതനി  നസ്പീട്ടനിലകക്കോടുകക്കോനുള്ള  സക്കോഹൈചരഗ്യമുണക്കോയതസ്റ്റ്.  സദുകദ്ദേശഗ്യ
കതക്കോലടയല്ലെ  മനനി  പ്രവര്തനിചലതന്നസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  ലലഹൈകകക്കോടതനി   വളലര
വഗ്യക്തമക്കോയനി കപേജസ്റ്റ് 22-ല് പേറയനണസ്റ്റ്. ' .. the files should disclose the reason…
on the basis of which such a decision was taken by the Minister.  If the
files do not disclose any reason, the courts would only presume that the
decision is not one taken bona fide in such cases'.  ഇതനിലനകക്കോള് കൂടുതല്
സദുകദ്ദേശഗ്യപേരമക്കോയ  പേരക്കോമര്ശയ  ലലഹൈകകക്കോടതനി  എങ്ങലന  നടത്തുയ?   അകപേക
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ കേക്കോലക്കോവധനി നസ്പീട്ടനിലകക്കോടുതതനിലന്റെ കേക്കോരണെയ വഗ്യക്തമക്കോകേക്കോതകപക്കോള്
സദുകദ്ദേശഗ്യകതക്കോലടയല്ലെ  സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനി  വകുപ്പുമനനി  പ്രവര്തനിചലതന്നസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി
വനിശസ്വസനിക്കുന.  ഇഇൗ സയഭവലതപറനി കകേള്ക്കുകമക്കോള് ആളുകേള് മൂകതസ്റ്റ് വനിരല്
വചകപേക്കോകുയ.  ഇങ്ങലനയക്കോകണെക്കോ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനി നടപക്കോകകണതസ്റ്റ്?  ഇവനിലട ശസ്പീമതനി
ലകേ.  ലകേ.   ലലശലജ  ടസ്പീചര്  സദുകദ്ദേശഗ്യകതക്കോലട  പ്രവര്തനിചനിലല്ലെനമക്കോത്രമല്ലെ,
ജഡ്ജുലമന്റെനിലന്റെ  അവസക്കോനഭക്കോഗതസ്റ്റ്  പേറയന്നതസ്റ്റ്,  ' ...as  a  Member  of  the…
Commission is an active worker of the political party which is in power in
the State, the only inference possible is to hold that the enlargement of the
time limit  by the  Minister  was  intended to  appoint  the  additional  third
respondent as the Member of the Commission and the same was not an
exercise  of  power  in  good  faith  for  the  purpose  for  which  power  was
conferred  on  the  Minister'  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  മനനിയലട  അധനികേക്കോരയ  ഉപേകയക്കോഗനിച
ലകേക്കോണസ്റ്റ്  സസ്വന്തയ  രക്കോഷസ്പീയ  പേക്കോര്ട്ടനിയനില്ലപട്ട  ഒരക്കോളനിലന  നനിയമനികക്കോന്കവണനി
കേക്കോലക്കോവധനി  നസ്പീട്ടനിലകക്കോടുതതസ്റ്റ്  അധനികേക്കോര  ദുര്വനിനനികയക്കോഗമക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  വഗ്യക്തമക്കോയനി
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സൂചനിപനിക്കുന.   ഇഇൗ  വഗ്യക്തനിലയപറനി  നനിരവധനി  ആകകപേങ്ങളക്കോണെസ്റ്റ്  ഇകപക്കോള്
ഉയര്നവരുന്നതസ്റ്റ്.  ബഹുമക്കോനലപട്ട  കകേക്കോടതനികസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  കബക്കോധഗ്യലപട്ടതനിലന്റെ
അടനിസക്കോനതനിലക്കോണെസ്റ്റ് ഇഇൗ രണസ്റ്റ് നനിയമനങ്ങളുയ റദ്ദേക്കോകക്കോനുള്ള തസ്പീരുമക്കോനലമടുതതസ്റ്റ്.
ഇഇൗ  നനിയമനങ്ങള്  റദ്ദേക്കോകക്കോനുള്ള  തസ്പീരുമക്കോനലമടുതതനിലന്റെ  പേനിന്നനിലുളള
കേക്കോരണെലമന്തക്കോലണെന്നസ്റ്റ് ബഹുമക്കോനലപട്ട മുഖഗ്യമനനികസ്റ്റ് എന്തുലകേക്കോണസ്റ്റ് പേരനികശക്കോധനിചകൂടക്കോ?
ഇഇൗ  പേരക്കോമര്ശങ്ങള്  നസ്പീട്ടനികനിട്ടക്കോന്കവണനി  കമല്കകക്കോടതനിലയ  സമസ്പീപേനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
അങ്ങസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  നല്ലെ കേക്കോരഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്.   പേലക കകേക്കോടതനി  പേറഞ്ഞെനിടള്ള കേക്കോരഗ്യങ്ങള്
എന്തക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  പേരനികശക്കോധനികക്കോനുള്ള  ഉതരവക്കോദനിതസ്വയ  അകങ്ങയനികല്ലെ?
അങ്ങലനയക്കോലണെങനില് ശസ്പീ. ഇ.  പേനി.  ജയരക്കോജന് എന്തനിനക്കോണെസ്റ്റ് രക്കോജനിവചതസ്റ്റ്?   ഇതസ്റ്റ്
യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അല്ലെ   എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ആലണെന്നക്കോണെസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  അന്നസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
ശസ്പീ.  ഇ.  പേനി.  ജയരക്കോജനസ്റ്റ്  ഒരു നസ്പീതനിയയ  ശസ്പീമതനി  ലകേ.  ലകേ.  ലലശലജ ടസ്പീചര്കസ്റ്റ്
കവലറക്കോരു  നസ്പീതനിയമക്കോകണെക്കോ  നനിങ്ങള്  നടപക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്?  ലസക്രകട്ടറനിയറനിലുള്ള
ശസ്പീ.  ഇ.  പേനി.  ജയരക്കോജനസ്റ്റ് ഒരു നസ്പീതനിയയ ലസന്ട്രല് കേമനിറനിയനിലുള്ള ശസ്പീമതനി ലകേ.  ലകേ.
ലലശലജ ടസ്പീചര്കസ്റ്റ്  മലറക്കോരു  നസ്പീതനിയമക്കോകണെക്കോ  ഇവനിലട  നടപക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്?
ശസ്പീ. ലകേ. എയ. മക്കോണെനിലയപറനിയയ  ശസ്പീ. ലകേ. പേനി. വനിശസ്വനക്കോഥലനപറനിയയ ശസ്പീ. ലകേ.
ലകേ.  രക്കോമചന്ദ്രന്  മക്കോസലറപറനിയയ  ഒരു  പേരക്കോമര്ശയ  മക്കോത്രമക്കോണുണക്കോയതസ്റ്റ്,
ജഡ്ജുലമന്റെല്ലെ.  ആ  സമയതസ്റ്റ്  ഉന്നതമക്കോയ  ജനക്കോധനിപേതഗ്യമൂലഗ്യയ  ഉയര്തനിപനിടനിച
ലകേക്കോണസ്റ്റ്  അവലരല്ലെക്കോയ  രക്കോജനിവച.  പേലക  ഇഇൗ  മനനിലയ  സയരകനികക്കോനുള്ള
മുഖഗ്യമനനിയലട  നസ്പീകയ  ജനക്കോധനിപേതഗ്യ  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  അപേമക്കോനകേരമക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  പേറയക്കോന്
ഞക്കോന് ആഗ്രഹൈനിക്കുന.  ഒരനികലുയ നഗ്യക്കോയസ്പീകേരനികക്കോന് കേഴനിയക്കോത പേകപേക്കോതപേരമക്കോയ
പ്രവര്തനമക്കോണെനിതസ്റ്റ്.  സസ്വന്തയ പേക്കോര്ട്ടനിയനില്ലപട്ട  ആളുകേലള അധനികേക്കോരസക്കോനങ്ങളനില്
കുതനിനനിറയക്കോന് അവനിഹൈനിതമക്കോയ മക്കോര്ഗ്ഗതനിലൂലട ശമനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  മലയക്കോറ്റൂര്
രക്കോമകൃഷ്ണലന്റെ  കേക്കോരഗ്യയ  പേറഞ്ഞു,  മലയക്കോറ്റൂര്  രക്കോമകൃഷ്ണലന  കപേക്കോസസ്റ്റ്  ലചയ്തതനിലന
സയബനനിചസ്റ്റ്  പേരക്കോതനി  പേറയന്നവര്കസ്റ്റ്  യക്കോലതക്കോരു  സക്കോനവയ  കകേരള  സമൂഹൈയ
ലകേക്കോടുതനില്ലെ.   മലയക്കോറ്റൂര്  രക്കോമകൃഷ്ണലന്റെ  സക്കോനലമവനിലട,  കകേക്കോടതനി  പേരക്കോമര്ശനിച
സുകരഷനിലന്റെ  സക്കോനലമവനിലട?  മലയക്കോറ്റൂര്  രക്കോമകൃഷ്ണകനക്കോടസ്റ്റ്  സുകരഷനിലന
തക്കോരതമഗ്യലപടുതനിയതസ്റ്റ് വലനിയ കേഷ്ടമക്കോയനികപക്കോലയന്നക്കോണെസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് പേറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.
ബക്കോലക്കോവകേക്കോശ  കേമസ്പീഷലന്റെ  എല്ലെക്കോ  തതസ്വങ്ങളുയ  നനിയമങ്ങളുയ  ലയഘനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്
നടതനിയ ഇഇൗ നനിയമനയ ബഹുമക്കോനലപട്ട കകേക്കോടതനി തള്ളനികളഞ്ഞെതനിലനപറനി കഖദയ
പ്രകേടനിപനികക്കോന്  സര്കക്കോര്  തയ്യക്കോറക്കോയനില്ലെകല്ലെക്കോ  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  പേറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇകക്കോരഗ്യതനില്  സക്കോമക്കോനഗ്യകബക്കോധവയ  ധക്കോര്മനികേകബക്കോധവയ  ഉണക്കോയനിരുലന്നങനില്
കഖദയ  പ്രകേടനിപനികക്കോന്  കേഴനിയമക്കോയനിരുന.   മക്കോയക്കോദക്കോസന്  എന്ന   പേഴലയക്കോരു
കേഥയണസ്റ്റ്.  അതനിലല കേഥക്കോപേക്കോത്രയ  എന്തസ്റ്റ്  ലതക്കോട്ടക്കോലുയ  സസ്വര്ണമക്കോകുയ.  അതുകപേക്കോലല
ശസ്പീമതനി ലകേ.  ലകേ.  ലലശലജ  ടസ്പീചര്  എന്തുലതക്കോട്ടക്കോലുയ  കുളമക്കോകുയ  എന്നക്കോണെനികപക്കോള്



അടനിയന്തരപ്രകമയയ 423

കേണ്ടുലകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സസ്വക്കോശയതനിലന്റെ  കേക്കോരഗ്യതനിലുയ  അതസ്റ്റ്  കേണ്ടു.
കകേരളതനിലല  ആയനിരകണെകനിനസ്റ്റ്  വനിദഗ്യക്കോര്തനികേള്  അനുഭവനിക്കുന്ന  മക്കോനസനികേ
പ്രയക്കോസവയ പേസ്പീഡനവയ ഇകപക്കോഴുയ അവസക്കോനനിചനിട്ടനില്ലെ.  അകപക്കോഴക്കോണെസ്റ്റ് ബക്കോലക്കോവകേക്കോശ
കേമസ്പീഷലന്റെ കേക്കോരഗ്യയ ഉണക്കോയനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതുകപേക്കോലല എത്രലയത്ര സയഭവങ്ങളക്കോയനിരനിക്കുയ
ഇനനിയയ  ഈ  വകുപനില്  ഉണക്കോകുന്നതസ്റ്റ്  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്  പേരനികശക്കോധനികകണതസ്റ്റ്.
ബഹുമക്കോനലപട്ട ലലഹൈകകക്കോടതനി  മനനിലയയയ സര്കക്കോരനിലനയയ വളലര നനിശനിതമക്കോയനി
വനിമര്ശനിചനിരനിക്കുന.  ഈ  സക്കോഹൈചരഗ്യതനില്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനികസ്റ്റ്  ഒരു
നനിമനിഷയകപേക്കോലുയ  അധനികേക്കോരതനില്  തുടരക്കോനുള്ള  അവകേക്കോശമനില്ലെ.  മനനി
രക്കോജനിവയ്ക്കുന്നനിലല്ലെങനില്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മുഖഗ്യമനനി  രക്കോജനി  വക്കോങ്ങണെലമന്നസ്റ്റ്
അഭഗ്യര്തനികക്കോന്  ഈ  അവസരയ  വനിനനികയക്കോഗനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  തസ്പീര്ചയക്കോയയ  കകേരള
സമൂഹൈതനികനറ  ഏറവയ  വലനിലയക്കോരു  പ്രഹൈരമക്കോയനി  മക്കോത്രലമ   ഇതനിലന  കേക്കോണെക്കോന്
കേഴനിയകേയള.

50,000  രൂപേയലട  പേനിഴലയ  സയബനനിചകൂടനി  ഞക്കോനനിവനിലട  സൂചനിപനികലട്ട.
ശസ്പീ. ടനി. പേനി. ലസന്കുമക്കോറനിലന്റെ കേക്കോരഗ്യതനില് 25,000 രൂപേയക്കോണെസ്റ്റ് സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ് പേനിഴ
ഒടുകകണനി വന്നതസ്റ്റ്. ഇകപക്കോള് 50,000 രൂപേയക്കോയനി. ഇനനി അടുത  കകേസനില്  എത്ര
ലകയ  രൂപേയക്കോയനിരനിക്കുയ  കകേരള  സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ്  പേനിഴ  ഒടുകകണനി  വരനികേലയന്നസ്റ്റ്
അറനിയനില്ലെ.  മക്കോപ്പുയ പേനിഴയയ ഈ സര്കക്കോരനിലന്റെ മുഖമുദയക്കോയനി മക്കോറനിയനിരനിക്കുന.  ഈ
സര്കക്കോര്  ജനക്കോധനിപേതഗ്യവനിരുദവയ  ഭരണെഘടനക്കോവനിരുദവയ  ചട്ടവനിരുദവമക്കോയ
നടപേടനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ് ബഹുമക്കോനലപട്ട ലലഹൈകകക്കോടതനി ഇത്രയയ
രൂകമക്കോയനി പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന്: സര്, ബഹുമക്കോനലപട്ട പ്രതനിപേകകനതക്കോവസ്റ്റ് ഇവനിലട
പേരക്കോമര്ശനിച  പേല  കേക്കോരഗ്യങ്ങളുയ  വസ്തുതകേളുമക്കോയനി  യക്കോലതക്കോരു  വനിധതനിലുയ
കയക്കോജനിക്കുന്നവയല്ലെ.  രക്കോഷസ്പീയ പ്രവര്തകേരുലട കപേരനില് കകേസുകേളുണസ്റ്റ്.  അലതല്ലെക്കോയ
ബഹുമക്കോനലപട്ട  കകേക്കോടതനി  ലവറുലത  വനിട്ടവയക്കോണെസ്റ്റ്.  ലകേക്കോട്ടനിയൂര്  സയഭവയ  നടക്കുന്ന
സനര്ഭതനില് ഇവനിലട പേരക്കോമര്ശനികലപട്ട വഗ്യക്തനി ലഫബ്രുവരനി  20 മുതല് 23  വലര
പേക്കോര്ട്ടനി  സയഘടനിപനിച  കക്കോസനില്  പേലങടുക്കുകേയക്കോയനിരുന.  ലഫബ്രുവരനി  20-ാം
തസ്പീയതനിയക്കോണെസ്റ്റ് കയക്കോഗയ കചരുന്നതസ്റ്റ്.  ആ കയക്കോഗതനില് അകദ്ദേഹൈയ പേലങടുതനിട്ടനില്ലെ.
ഒരു  പേരക്കോമര്ശവമനില്ലെ.   കജക്കോസഫസ്റ്റ്  കതരകേതസ്റ്റ്,  കഡക്കോ.  ലബറനി  എന്നനിവരുലട
കപേരനിലക്കോണെസ്റ്റ്  അവനിലട  കകേലസടുതനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   പേരക്കോമര്ശമനില്ലെക്കോത  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്
പേറഞ്ഞെസ്റ്റ്  സഭലയ  ലതറനിദരനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ശരനിയല്ലെ.   അതസ്റ്റ്  പേനിന്വലനികണെലമന്നസ്റ്റ്
ആവശഗ്യലപടുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.

421/2020.
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ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചന്നനിതല:  സര്,  ഏതക്കോയക്കോലുയ സുകരഷനിലന്റെ കപേരസ്റ്റ്  ആരക്കോണെസ്റ്റ്
ലകേക്കോടുതലതന്നസ്റ്റ് ഇകപക്കോള് വളലര വഗ്യക്തമക്കോയനി.  ശസ്പീ. സനി. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് നലല്ലെക്കോരു
ആളക്കോണെസ്റ്റ്.  എനനികസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുലള്ളക്കോരു ആളക്കോണെസ്റ്റ്.  ലചരുപ്പുകപേക്കോലുമനിടക്കോലത നടക്കുന്ന ഒരു
നല്ലെ  രക്കോഷസ്പീയ  പ്രവര്തകേനക്കോണെസ്റ്റ്.  അങ്ങലയകപക്കോലുള്ള  ആളുകേള്  ഇങ്ങലനയള്ള
ആളുകേലള  സയരകനികരുലതകന്ന എനനികസ്റ്റ്  പേറയക്കോനുള.  ഒരു കേല്ലെനില് തട്ടനി  രണസ്റ്റ്
തവണെ വസ്പീഴരുതസ്റ്റ്.  പേലക ഇവനിലട അങ്ങലന വസ്പീണെനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  ഇ.  പേനി.
ജയരക്കോജലന്റെ  കേക്കോരഗ്യതനില്  ഇങ്ങലന  ഉണക്കോയകപക്കോലഴങനിലുയ  ഈ  സര്കക്കോര്
പേഠനികകണതക്കോയനിരുന.  ബന്ധുകലളയയ  സസ്വന്തകക്കോലരയയ  ഇഷ്ടകക്കോലരയയ
നനിയമനികരുലതന്ന  പേക്കോഠയ  ഇനനി  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്  പേഠനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?  സയസക്കോനതസ്റ്റ്  നടന്ന
ഏറവയ വലനിയ ലനകപക്കോട്ടനിസതനിലന്റെ കേഥയക്കോണെസ്റ്റ് ഇവനിലട  പുറത്തുവന്നനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനഗ്യയക്കോയ  ആകരക്കോഗഗ്യവയ  സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ  വകുപ്പുമനനിയലട
കേയ്യനില്നനിന്നസ്റ്റ്  രക്കോജനി  വക്കോങ്ങണെലമന്ന  ആവശഗ്യയ  വസ്പീണ്ടുയ  ഞക്കോന്  ആവര്തനിക്കുന.
കകേക്കോടതനിവനിധനിയയ  പേരക്കോമര്ശങ്ങളുയ  വരുന്ന  ഇങ്ങലനയള്ള  സനര്ഭങ്ങളനില്
ബഹുമക്കോനഗ്യനക്കോയ മുഖഗ്യമനനി ഇതരയ സയരകണെവമക്കോയനി മുകന്നക്കോടകപേക്കോയക്കോല് നക്കോലള
ഇതനില്ക്കൂടുതല് സയഭവങ്ങള്കസ്റ്റ് പൂര്ണമക്കോയനി സയരകണെയ നല്കകേണനി വരുലമന്നസ്റ്റ്
അങ്ങലയ  ഓര്മനിപനികക്കോന്  ഞക്കോനക്കോഗ്രഹൈനിക്കുന.  ഇലതക്കോരനികലുയ  നസ്പീതസ്പീകേരനികക്കോന്
കേഴനിയന്നതല്ലെ.  ഇകക്കോരഗ്യതനില്  ശക്തമക്കോയ  പ്രതനികഷധയ  ഞക്കോന്  കരഖലപടുത്തുന.
മനനിയലട  രക്കോജനി  വക്കോങ്ങണെലമനള്ള  ആവശഗ്യയ  വസ്പീണ്ടുയ  ബഹുമക്കോനലപട്ട
മുഖഗ്യമനനിയലട മുമനില് വചലകേക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോലനലന്റെ വക്കോക്കുകേള് നനിര്ത്തുന.

(ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നനിലപേക്കോടനില്  പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അയഗങ്ങള്
സസ്പീകറുലട  ഡയസനിനസ്റ്റ്  മുന്നനില് വനനനിന്നസ്റ്റ്  മുദക്കോവക്കോകേഗ്യയ  വനിളനിചസ്റ്റ്  സഭക്കോനടപേടനികേള്
തടസലപടുതനിലകക്കോണനിരുന.)

III അറനിയനിപസ്റ്റ്

സമയയ ദസ്പീര്ഘനിപനിചതസ്റ്റ് സയബനനിചസ്റ്റ്

മനി  .   സസ്പീകര്: 23-8-2017-നസ്റ്റ് സഭയലട പേരനിഗണെനയസ്റ്റ് വരക്കോനനിരനിക്കുന്ന സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  2017-ലല  കകേരള  മക്കോരനിലലടയ  കബക്കോര്ഡസ്റ്റ്
ബനില്ലെനിലന്റെ വകുപ്പുകേള്ക്കുള്ള കഭദഗതനികേള് നല്കേക്കോനുള്ള അവസക്കോന സമയയ ഇന്നസ്റ്റ്
ഉചയസ്റ്റ്  12  മണെനി  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്  തസ്പീരുമക്കോനനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്  ബഹുമക്കോനലപട്ട
അയഗങ്ങളുലട സഇൗകേരഗ്യക്കോര്തയ  12  മണെനി എന്നതസ്റ്റ് ഇന്നസ്റ്റ് ഉചയ്ക്കുകശഷയ  3  മണെനിവലര
ദസ്പീര്ഘനിപനിചനിടള്ള വനിവരയ ബഹുമക്കോനലപട്ട അയഗങ്ങലള അറനിയനിക്കുന. 

[അദഗ്യകകവദനിയനില് മനി. ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്]
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IV ശദ കണെനികല്

റവനപ്യൂ-വനയ വകുപ്പുകേളുലട സര്കവ്വ

ശസ്പീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  റവനപ്യൂ,  വനയ  വകുപ്പുകേള്  കജക്കോയനിന്റെസ്റ്റ്
ലവരനിഫനികകഷന്  നടതക്കോതതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  കകേരളതനിലല  പേതനിനക്കോയനിരകണെകനിനസ്റ്റ്
കേര്ഷകേര്  അവരുലട  ഭൂമനിയലട  അവകേക്കോശയ  കേനിട്ടക്കോലത  പ്രയക്കോസലപടുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.
ഇടുകനി,  പേതനയതനിട്ട,  തൃശ്ശൂര്,  എറണെക്കോകുളയ,  ലകേക്കോല്ലെയ  എന്നസ്പീ അഞസ്റ്റ്  ജനില്ലെകേളനില്
മക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ്   സയയക്ത  സര്കവ്വ  ഇതുവലര  പൂര്തനിയക്കോകനിയനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ബക്കോകനിയള്ള
ഒന്പേതസ്റ്റ്  ജനില്ലെകേളനില്  സയയക്ത  സര്കവ്വ  പൂര്തനിയക്കോകക്കോതതനിനക്കോല്   കേര്ഷകേര്
വലനിയ ബുദനിമുട്ടസ്റ്റ് അനുഭവനിചലകേക്കോണനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ഈ അഞസ്റ്റ് ജനില്ലെകേളനിലക്കോകേലട്ട
28588  ലഹൈകര്  സലയ  ലറഗുലലലറസസ്റ്റ്  ലചയലകേക്കോടുക്കുകേയയ  ലചയ്തനിടണസ്റ്റ്.  ആ
ജനില്ലെയനിലല  കേര്ഷകേര്ക്കുയ  ഭൂമനി  പേതനിചലകേക്കോടുകക്കോന്  കേഴനിയന്നനില്ലെ.  മറസ്റ്റ്  ഒന്പേതസ്റ്റ്
ജനില്ലെകേളനില്  സയയക്ത  സര്കവ്വ  പൂര്തനിയക്കോകക്കോലത  ഈ  പ്രശയ  പേരനിഹൈരനികക്കോന്
കേഴനിയനിലല്ലെന്നക്കോണെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര സര്കക്കോര് സയസക്കോന സര്കക്കോരനിലന അറനിയനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
കകേരളലത ഒറ യൂണെനിറക്കോയനി കേണെകക്കോകനിയനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ഓകരക്കോ ജനില്ലെകേളനിലലയയ
വഗ്യതഗ്യസ്ത  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്  അവതരനിപനിചക്കോല്  അതക്കോതസ്റ്റ്  ജനില്ലെകേളനിലുള്ള
കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ്  പേട്ടയയ  ലകേക്കോടുകക്കോന്  കേഴനിയയ.  കകേന്ദ്രസര്കക്കോരനിലന്റെ  ഈ  തടസയ
ഒഴനിവക്കോക്കുന്നതനിനക്കോയനി  ഇടലപേടക്കോന്  കേഴനിയണെയ.  വയനക്കോടസ്റ്റ്  ജനില്ലെയനില്  നക്കോലസ്റ്റ്
പേഞക്കോയത്തുകേലളക്കോഴനിലകേ എല്ലെക്കോ പേഞക്കോയത്തുകേളനിലുയ വനമുണസ്റ്റ്.  വയനക്കോടസ്റ്റ് ജനില്ലെയനില്
40  ശതമക്കോനവയ  വനമക്കോണെസ്റ്റ്.  അവനിലട  ആയനിരകണെകനിനസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്  ഈ
പ്രയക്കോസങ്ങള്  ഇകപക്കോഴുയ  അനുഭവനിചലകേക്കോണനിരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  1-1-1977-നുമുന്പേസ്റ്റ്
അവനിലട  വസ്പീടുവയ്ക്കുകേയയ  തക്കോമസനിക്കുകേയയ  കൃഷനി  ലചയവരുന്നവരുമക്കോയ
ജനവനിഭക്കോഗങ്ങളക്കോണെസ്റ്റ്  യക്കോലതക്കോരുവനിധ  കേക്കോരണെവമനില്ലെക്കോലത  നസ്പീതനി  നനികഷധനികലപട്ടസ്റ്റ്
പ്രയക്കോസങ്ങള് അനുഭവനിചലകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അവരുലട മകലള പേഠനിപനികക്കോകനക്കോ
ഭൂമനി വനില്കക്കോകനക്കോ കേടലമടുകക്കോകനക്കോ കേഴനിയന്നനില്ലെ.  ഭൂമനിയണസ്റ്റ്,  അവനിലട നനിന്നനിറകനി
വനിടുന്നനില്ലെ എന്നല്ലെക്കോലത മറസ്റ്റ് യക്കോലതക്കോരുവനിധ ആനുകൂലഗ്യങ്ങളുയ ആ ജനവനിഭക്കോഗങ്ങള്കസ്റ്റ്
ലഭഗ്യമക്കോകുന്നനില്ലെ.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ് റവനപ്യൂ-വനയ വകുപ്പുകേള്  അടനിയന്തരമക്കോയനി സയയക്ത
സര്കവ്വ  നടതനി  ബക്കോകനിയള്ളവര്ക്കുകൂടനി  അവരുലട  ഭൂമനിയലട  കരഖകേള്
ലലകേമക്കോറക്കോനക്കോവശഗ്യമക്കോയ നടപേടനി സസ്വസ്പീകേരനികണെയ.  ഇതസ്റ്റ്  2010-ല് ആരയഭനിചതക്കോണെസ്റ്റ്.
ഏഴസ്റ്റ്  വര്ഷമക്കോയനിടയ  അഞസ്റ്റ്  ജനില്ലെകേള്  മക്കോത്രലമ  പൂര്തസ്പീകേരനികക്കോന്  കേഴനിഞ്ഞെനിടള.
ബക്കോകനി  ഒന്പേതസ്റ്റ്  ജനില്ലെകേളനില്  ഭക്കോഗനികേമക്കോയനി  നടക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  വനയ,  റവനപ്യൂ
വകുപ്പുകേളുലട  തര്കങ്ങളുലട  ഫലമക്കോയനി  ഒകട്ടലറ  സങസ്പീര്ണ  പ്രശങ്ങള്
നനിലനനില്ക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് പേരനിഹൈരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി അടനിയന്തരമക്കോയനി സയയക്ത
സര്കവ്വ  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുയ  സര്കവ്വ  പൂര്തസ്പീകേരനിച  ജനില്ലെകേളനിലല  ഭൂമനി
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ലലകേമക്കോറക്കോനക്കോവശഗ്യമക്കോയ നടപേടനി സസ്വസ്പീകേരനിചസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ് അവരുലട ഭൂമനി നല്കേണെയ
എന്നതക്കോണെസ്റ്റ്  ഈ  സഭയലട  മുമനില്  ശദകണെനികലക്കോയനി  അവതരനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അതനിനക്കോവശഗ്യമക്കോയ അടനിയന്തര നടപേടനിയണക്കോകേണെലമന്നസ്റ്റ് അഭഗ്യര്തനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്. 

റവനപ്യൂവയ  ഭവനനനിര്മക്കോണെവയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  സര്,
1-1-1977-നുമുമസ്റ്റ്  വനഭൂമനി  ലലകേവശയ  ഉണക്കോയനിരുന്നവര്കസ്റ്റ്  1993-ലല  വനഭൂമനി
കുടനികയറയ  ക്രമസ്പീകേരനികല്  പ്രകതഗ്യകേ  ചട്ടപ്രകേക്കോരമക്കോണെസ്റ്റ്  പേട്ടയയ  നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്.
ഇപ്രകേക്കോരയ പേട്ടയയ നല്കുകമക്കോള് റവനപ്യൂ-വനയ വകുപ്പുകേള് സയയക്ത പേരനികശക്കോധന
നടതനി  അര്ഹൈരക്കോയ ലലകേവശകക്കോലര  കേലണത്തുകേയയ  അപ്രകേക്കോരയ  തയ്യക്കോറക്കോക്കുന്ന
ലനിസസ്റ്റ്  1980-ലല  വനസയരകണെ  നനിയമയ  ലസകന്  II  പ്രകേക്കോരയ  കകേന്ദ്ര
സര്കക്കോരനിലന്റെ  അനുമതനികക്കോയനി  സമര്പനിചസ്റ്റ്  സര്കക്കോരനിലന്റെ  അനുമതനികയക്കോടുകൂടനി
മക്കോത്രലമ ഭൂമനികസ്റ്റ് പേട്ടയയ നല്കേക്കോന് സക്കോധനിക്കുകേയള. (...ബഹൈളയ......)  കകേന്ദ്ര സര്കക്കോരനിലന്റെ
18-9-1990-ലല  13-1/90-FPI  നമര് കേതസ്റ്റ്  പ്രകേക്കോരയ  സയസക്കോനലതക്കോട്ടക്കോലകേ  ഒറ
ലപ്രക്കോകപക്കോസലക്കോണെസ്റ്റ്  സമര്പനികകണലതന്നസ്റ്റ്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിടണസ്റ്റ്.  സയയക്ത
പേരനികശക്കോധന  പൂര്തനിയക്കോകനിയ  അഞസ്റ്റ്  ജനില്ലെകേളനിലക്കോയനി  അയഗസ്പീകേരനികലപട്ടനിടള്ള
28588.159 ലഹൈകര് ഭൂമനികസ്റ്റ് പേട്ടയയ നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപേടനി സസ്വസ്പീകേരനിചവരുന. 

1-1-1977-നുമുമസ്റ്റ്  വനഭൂമനി ലലകേവശയ വചവരുന്നവര്കസ്റ്റ്  1993-ലല പ്രകതഗ്യകേ
ഭൂമനി  പേതനിവസ്റ്റ്  ചട്ടപ്രകേക്കോരയ  പേട്ടയയ  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  സയബനനിച  കേക്കോലതക്കോമസയ
ഒഴനിവക്കോക്കുന്നതനിനക്കോയനി  എല്ലെക്കോ  ജനില്ലെകേളനിലുയ  തസ്വരനിതഗതനിയനില്  തുടര്നടപേടനികേള്
നടനവരനികേയക്കോണെസ്റ്റ്.  സയയക്ത  പേരനികശക്കോധന  നടതനിയ  വനിസ്തസ്പീര്ണതനില്
അര്ഹൈരക്കോയ അകപേകകേലര കേലണത്തുകേ,  കകേന്ദ്രക്കോനുമതനി  ലഭനിച വനിസ്തസ്പീര്ണതനില്
അര്ഹൈരക്കോയ  അകപേകകേലര  കേലണതനി  പേട്ടയയ  അനുവദനിക്കുകേ,  സയയക്ത
പേരനികശക്കോധന  നടതക്കോന്  കശഷനിക്കുന്ന  വനിസ്തസ്പീര്ണതനില്  പേരനികശക്കോധന  നടത്തുകേ,
സയയക്ത  പേരനികശക്കോധന  പൂര്തനിയക്കോകനി  കകേന്ദ്രക്കോനുമതനികസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേ  എന്നനിവ
സമയബനനിതമക്കോയനി  പൂര്തനിയക്കോകക്കോന്  റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമനനിയലട  15.06.2017-ല്
കൂടനിയ കയക്കോഗതനില് നനിര്കദ്ദേശനിചതനുസരനിചസ്റ്റ്  എല്ലെക്കോ  ജനില്ലെക്കോ  കേളകര്മക്കോര്ക്കുയ ലക്കോന്റെസ്റ്റ്
റവനപ്യൂ കേമസ്പീഷണെര് നനിര്കദ്ദേശയ നല്കുകേയയ ആയതനുസരനിചള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്
നടനവരുന്നതുമക്കോണെസ്റ്റ്.  സയയക്ത  പേരനികശക്കോധന  നടതക്കോന്  കശഷനിക്കുന്ന
വനിസ്തസ്പീര്ണതനില്  31-12-2017-നകേയ പേരനികശക്കോധന പൂര്തനിയക്കോകണെലമന്നസ്റ്റ്  റവനപ്യൂ
വകുപ്പുമനനിയലട  അദഗ്യകതയനില്  കൂടനിയ  16-8-2014-ലല  കയക്കോഗതനില്
തസ്പീരുമക്കോനലമടുതനിടള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്.  (...ബഹൈളയ......)  ഇനനിയയ  സയയക്ത  പേരനികശക്കോധന
പൂര്തനിയക്കോകേക്കോത  ജനില്ലെകേളനില്  കമല്സമയപേരനിധനിക്കുള്ളനില്  പേരനികശക്കോധന
പൂര്തനിയക്കോകനി  കകേന്ദ്രസര്കക്കോരനിലന്റെ  അനുമതനികക്കോയനി  സമര്പനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രക്കോനുമതനി
കയക്കോടുകൂടനി പേട്ടയയ നല്കുന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.  
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ശസ്പീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  സയസക്കോനലത  ഒറ  യൂണെനിറക്കോയനി
കേണെകക്കോക്കുന്നതനിനുപേകേരയ  സയയക്ത  പേരനികശക്കോധന  പൂര്തസ്പീകേരനിച  ജനില്ലെകേളനില്
പേട്ടയയ  ലകേക്കോടുക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനില്  സമര്ദ്ദേയ  ലചലുത്തുകമക്കോ;
ജസ്പീവനകക്കോരനില്ലെക്കോതതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  സര്കവ്വ  നടതക്കോന്  കേഴനിയക്കോത  വനിഷയവമുണസ്റ്റ്,
അതനിനക്കോയനി ഒരു ലസഷഗ്യല് ടസ്പീമനിലന നനിയമനിക്കുകമക്കോ? 

ശസ്പീ  .    ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്: സര്, സയസക്കോനതക്കോലകേ ഒറ യൂണെനിറക്കോകനി സയയക്ത
പേരനികശക്കോധന പൂര്തനിയക്കോകനി സമര്പനികണെലമന്ന നനിര്കദ്ദേശമക്കോണെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്കക്കോര്
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഇകപക്കോള് അനുവക്കോദതനിനക്കോയനി  ഓണ്ലലലന് മുകഖനയക്കോണെസ്റ്റ്
അകപേകകേള് സമര്പനികകണതസ്റ്റ്.  ഇതുവലര സയയക്ത പേരനികശക്കോധന പൂര്തനിയക്കോകനിയ
വനിസ്തസ്പീര്ണയ  സയബനനിച  വനിവരങ്ങള്  ഉള്ലപടുതനി  കകേന്ദ്ര  സര്കക്കോരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുതനി  പൂര്തസ്പീകേരനിച  ജനില്ലെകേളുലട  അനുവക്കോദയ  ലഭനികണെലമന്ന
രസ്പീതനിയനിലുളള  ആവശഗ്യയ  നമള്  ഉന്നയനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അകതക്കോലടക്കോപയതലന്ന
പൂര്തസ്പീകേരനികക്കോന്  അവകശഷനിക്കുന്നവ  31-12-2017-നകേയ  പൂര്തസ്പീകേരനികക്കോനുളള
നടപേടനികേളുയ  സസ്വസ്പീകേരനിചനിടണസ്റ്റ്.  തസ്പീര്ചയക്കോയയ  അതനിനുമുന്പേസ്റ്റ്  പൂര്തസ്പീകേരനിചവയ്ക്കുള്ള
അനുവക്കോദതനിനക്കോയനി  കകേന്ദ്രസര്കക്കോരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തുന്നതക്കോയനിരനിക്കുയ.

(ബഹുമക്കോനലപട്ട പ്രതനിപേകക്കോയഗങ്ങള് മുദക്കോവക്കോകേഗ്യയ വനിളനിചലകേക്കോണസ്റ്റ് സസ്പീകറുലട
ഡയസനിനസ്റ്റ് മുന്നനില്വന്നസ്റ്റ് ബഹുളയ വചലകേക്കോണനിരുന.)

(ശസ്പീ.  ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  സസ്പീറനിലനില്ലെക്കോതനിരുന്നതനിനക്കോല് രണക്കോമലത ശദ
കണെനികല് അവതരനിപനിചനില്ലെ.)

V  സബ്മനിഷന്

(1) റനിന്സനി ബനിജുവനിലന്റെ ദുരൂഹൈമരണെയ

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണെഷസ്റ്റ്  കുമക്കോര് :  സര്,  എലന്റെ നനികയക്കോജകേമണ്ഡലതനില്
പേതനക്കോപുരതസ്റ്റ് പേനിറവന്തൂര് പേഞക്കോയതനിലല നല്ലെങ്കുളയ ഗ്രക്കോമതനില്  ജൂലലല മക്കോസയ
29-ാം  തസ്പീയതനി  പേതനിലനക്കോന്നക്കോയ  കക്കോസനില്  പേഠനിക്കുന്ന  റനിന്സനി  ബനിജുലവന്ന
ലപേണ്കുട്ടനിലയ മരനിചകേനിടക്കുന്ന നനിലയനില് കേലണതനി. ശസ്പീ. ബനിജു കതക്കോമസനിലന്റെയയ
ശസ്പീമതനി  ബസ്പീനയലടയയ  മകേളക്കോയ  ഇഇൗ  കുട്ടനി  കേലഞ്ഞൂര്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഹൈയര്
ലസകന്റെറനി സ്കൂളനില് പേഠനിക്കുകേയക്കോയനിരുന.  തകലദനിവസയ രക്കോത്രനി ഉറങ്ങക്കോന്കേനിടന്ന
കുട്ടനി  കനരയ  പുലര്ന്നകപക്കോള്  മരനിചകേനിടക്കുന്നതക്കോണെസ്റ്റ്  കേണതസ്റ്റ്.  ആ  വസ്പീട്ടനില്  ഞക്കോന്
കപേക്കോയനിരുന.  കപേക്കോലസ്പീസുയ  കഫക്കോറന്സനികേസ്റ്റ്  വനിദഗ്ദ്ധരുയ  കഡക്കോഗ്സസ്വക്കോഡയ  വന്നസ്റ്റ്
പേരനികശക്കോധനിച.  കുട്ടനി കേട്ടനിലനില് മരനിചകേനിടക്കുന്നതക്കോയനിട്ടക്കോണെസ്റ്റ് കേണതസ്റ്റ്.  ഞക്കോനുയ ആ
മൃതകദഹൈയ  കേണതക്കോണെസ്റ്റ്.  മുഖത്തുയ  കേഴുതനിലുയ  മുറനിവണക്കോയനിരുന.  കേഴുതനിലുണക്കോയനിരുന്ന
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രണസ്റ്റ് പേവലന്റെ മക്കോല കേക്കോണെക്കോലതകപേക്കോയനി എന്നസ്റ്റ് രകനിതക്കോകള് പേറഞ്ഞു.  മക്കോത്രമല്ലെ കുട്ടനി
കേനിടന്ന മുറനിയലട പുറകേനിലുളള കേതകേസ്റ്റ് ലപേക്കോളനിചനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  കുട്ടനി കേനിടന്ന മുറനിയലട
കേതകുയ  അടുകളഭക്കോഗത്തുളള  കേതകുയ  തുറനകേനിടക്കുകേയക്കോയനിരുനലവന്നക്കോണെസ്റ്റ്
അറനിയക്കോന്  കേഴനിഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  മരനിചകേനിടന്ന  കുട്ടനിയലട  വസ്ത്രങ്ങലളക്കോലക  അഴനിഞ്ഞുല
ഞ്ഞെനിടണക്കോയനിരുന.   കൂടക്കോലത  കുട്ടനിയലട  രണസ്റ്റ്  ലലകേകേക്കോലുകേളുയ  മടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്ന
അവസയനിലക്കോയനിരുന.  കുട്ടനി  ആത്മഹൈതഗ്യ  ലചയലവന്നക്കോണെസ്റ്റ്  പ്രക്കോകദശനികേ
കപേക്കോലസ്പീസനിലന്റെ  നനിഗമനയ.  അതസ്റ്റ്  വനിശസ്വസനികക്കോന്  ആ  നക്കോട്ടനിലല  ജനങ്ങള്ക്കുയ
കേക്കോണുന്ന ഒരക്കോള്ക്കുയ കേഴനിയനില്ലെ. ഇഇൗ അകനസ്വഷണെതനില്  ആ നക്കോട്ടനിലല ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആശങയളളതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  എല്ലെക്കോ  രക്കോഷസ്പീയകേകനികേളുയ  കചര്നലകേക്കോണസ്റ്റ്  ആകന്
കേഇൗണ്സനില്  രൂപേസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രതനികഷധ  സമരപേരനിപേക്കോടനികേള്  സയഘടനിപനിക്കുകേയയ
മുഖഗ്യമനനികസ്റ്റ് നനികവദനവയ മറ്റുയ നല്കുകേയമക്കോ ണെസ്റ്റ്.   ഞക്കോന് അവനിലടകപക്കോയനി സയഭവയ
കേണതക്കോണെസ്റ്റ്,  എനനിക്കുകപേക്കോലുയ  അതസ്റ്റ്   ആത്മഹൈതഗ്യയക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  അയഗസ്പീകേരനികക്കോന്
കേഴനിയനില്ലെ.   ആത്മഹൈതഗ്യയക്കോലണെങനില്  തൂങ്ങനിയ  കേയകറക്കോ  സക്കോരനികയക്കോ  ഷക്കോകളക്കോ
എലന്തങനിലുയ കേക്കോണുയ,  അലതക്കോനമനില്ലെ.  ഇഇൗ കുട്ടനി മരനിചകേനിടന്നതസ്റ്റ് കേട്ടനിലനിലക്കോണെസ്റ്റ്,
തൂങ്ങനിമരനിച  ആളനിലനകപക്കോലല  ലലകേ  നനിവര്ന്നനിരനിക്കുകേയല്ലെ,  കേയയ  കേക്കോലുയ
മടങ്ങനിയനിരനിക്കുന, കേഴുതനില് അടയക്കോളവമുണസ്റ്റ്, മക്കോല ലപേക്കോട്ടനിചനിരനിക്കുന,  വസ്ത്രങ്ങള്
അഴനിഞ്ഞുലഞ്ഞെനിരനിക്കുന. അങ്ങലനലയക്കോലക വരുകമക്കോള് കേക്കോണുന്ന ഒരക്കോള്ക്കുയ ഇതസ്റ്റ്
ആത്മഹൈതഗ്യയക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  കപേക്കോലസ്പീസസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെക്കോല്  വനിശസ്വസനികക്കോന്  കേഴനിയക്കോത
അവസയക്കോണെസ്റ്റ്.   അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്   ഇകക്കോരഗ്യതനില്  അടനിയന്തരമക്കോയനി  ഇടലപേട്ടസ്റ്റ്  ആ
നക്കോട്ടനിലല  ജനങ്ങളുലട  സയശയയ  ദൂരസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സുതക്കോരഗ്യമക്കോയ
ഒരകനസ്വഷണെതനിനസ്റ്റ്  പ്രകതഗ്യകേ  സയഘലത  രൂപേസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണെയ
ലലക്രയബക്കോഞനിനസ്റ്റ്  നല്കേണെലമന്നസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മുഖഗ്യമനനികയക്കോടസ്റ്റ്  വളലര
തക്കോഴ്മയക്കോയനി ഞക്കോന് അഭഗ്യര്തനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.   

മുഖഗ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പേനിണെറക്കോയനി  വനിജയന്  ):  സര്,  ലകേക്കോല്ലെയ  പേനിറവന്തൂര്
വനികല്ലെജനില്, നല്ലെങങ്കുളയ പേരമൂട്ടനില് വസ്പീട്ടനില് ബനിജുവനിലന്റെ മകേള് 17 വയസ്സുളള റനിന്സനി
ബനിജു  തലന്റെ  വസ്പീട്ടനില്  29-7-2017-നസ്റ്റ്  മരനിചകേനിടക്കുന്നതക്കോയനി  കേലണതനിയനിരുന.
ഇതുമക്കോയനി ബനലപട്ടസ്റ്റ്  ലലക്രയ നമര്  1466/17  ആയനി പുനലൂര് കപേക്കോലസ്പീസസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്
രജനിസര്  ലചയ്തസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണെയ  നടതനിവരനികേയക്കോണെസ്റ്റ്.   ഇഇൗ  കകേസനില്  മരണെലപട്ട
റനിന്സനിയലട മക്കോതക്കോപേനിതക്കോകലള ലലസകകക്കോളജനിസനിലന്റെ സക്കോന്നനിദഗ്യതനില് കചക്കോദഗ്യയ
ലചയ്തതനില്  പേരസരവനിരുദമക്കോയനി  വസ്തുതകേള്കസ്റ്റ്  നനിരകക്കോത  രസ്പീതനിയനിലുളള
കേക്കോരഗ്യങ്ങളക്കോണെസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെനിടളളതസ്റ്റ്.   അതനിനക്കോല്  മരണെകേക്കോരണെവമക്കോയനി  ബനലപട്ടസ്റ്റ്
കൂടുതല് വഗ്യക്തത വരുത്തുന്നതനികലയക്കോയനി  കപേക്കോസ്റ്റുകമക്കോര്ട്ടയ  പേരനികശക്കോധന നടതനിയ
കഡക്കോകര്മക്കോരുലട ടസ്പീമനികനക്കോലടക്കോപയ ജനില്ലെക്കോ കപേക്കോലസ്പീസസ്റ്റ് കമധക്കോവനിയയ പുനലൂര് ലഡപേപ്യൂട്ടനി
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കപേക്കോലസ്പീസസ്റ്റ്  സൂപ്രണ്ടുമടകയ   കൃതഗ്യസലയ  വനിശദമക്കോയനി  പേരനികശക്കോധനിചനിടളളതക്കോണെസ്റ്റ്.
ഇകപക്കോള്  ഇഇൗ  കകേസനിലന്റെ  അകനസ്വഷണെയ  പുനലൂര്  കപേക്കോലസ്പീസസ്റ്റ്  ഇന്ലസകറുലട
കനതൃതസ്വതനില്  ജനില്ലെക്കോ  ലലക്രയ  സസ്വക്കോഡസ്റ്റ്  സബസ്റ്റ്  ഇന്ലസകര്  ഉള്ലപലടയളള
അയഗങ്ങളുളള  ഒരു  ടസ്പീയ  രൂപേസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  ഗഇൗരവ  സസ്വഭക്കോവകതക്കോലട  എല്ലെക്കോവനിധ
സക്കോധഗ്യതകേളുയ  പേരനികശക്കോധനിചസ്റ്റ്  ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനക്കോയനി  കൃതഗ്യതകയക്കോടുകൂടനിയ
സമഗ്രക്കോകനസ്വഷണെയ നടതനിവരനികേയക്കോണെസ്റ്റ്. അകനസ്വഷണെയ ഒരു പ്രകതഗ്യകേ ടസ്പീമക്കോയനിട്ടക്കോണെസ്റ്റ്
നടക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിലുയ  കൂടുതല്  എലന്തങനിലുയ  കവണതുലണങനില്  അതുയ
പേരനികശക്കോധനികക്കോവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്. 

(2)  ജസ്പീവനകക്കോരുലട ശമളയ

ശസ്പീ  .    കകേക്കോവൂര് കുഞ്ഞുകമക്കോന്: സര്,  കകേരള അകഗ്രക്കോ ലമഷനിനറനി കകേക്കോര്പകറഷനനില്
പേനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുകഖന കജക്കോലനി ലഭനിച ധക്കോരക്കോളയ ജസ്പീവനകക്കോര്കസ്റ്റ് ഇകപക്കോഴുയ തുച്ഛമക്കോയ
ശമളമക്കോണെസ്റ്റ്  ലഭനിചലകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനസ്പീയര്,  ലടകനികല്
അസനിസന്റെസ്റ്റ്,  ലപേയനിന്റെര്,  ഡക്കോഫസ്റ്റ്സക്കോന്,  ലമകക്കോനനികേസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവര്കസ്റ്റ്  പ്രതനിമക്കോസയ
4750  രൂപേയക്കോണെസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  തക്കോത്കേക്കോലനികേ ജസ്പീവനകക്കോരുലട  ഒരു ദനിവസലത
ശമളയ  650  രൂപേയക്കോണെസ്റ്റ്.  സനിരജസ്പീവനകക്കോര്കസ്റ്റ്  തുച്ഛമക്കോയ  വരുമക്കോനവയ
തക്കോല്കക്കോലനികേ ജസ്പീവനകക്കോര്കസ്റ്റ് ഉയര്ന്ന ശമളവമക്കോണെസ്റ്റ് കകേരള അകഗ്രക്കോ ലമഷനിനറനി
കകേക്കോര്പകറഷനനില് ഇകപക്കോള് ലഭനിചലകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. അതുലകേക്കോണസ്റ്റ് പേനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
നനിയമനയ  ലഭനിചനിടളളവര്കസ്റ്റ്  ശമളവര്ദനവയ  മറക്കോനുകൂലഗ്യങ്ങളുയ  നല്കുന്നതനി
നക്കോവശഗ്യമക്കോയ നടപേടനി സസ്വസ്പീകേരനികണെയ.  സനിരയ ജസ്പീവനകക്കോര്കസ്റ്റ് ഒരു ദനിവസയ  160  രൂപേയയ
തക്കോല്കക്കോലനികേ   ജസ്പീവകക്കോര്കസ്റ്റ്  650  രൂപേയയ  എനളള  വലനിയ  വഗ്യതഗ്യക്കോസമക്കോണെസ്റ്റ്
ഇവനിലട  കേക്കോണുന്നതസ്റ്റ്.   അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  മക്കോനുഷനികേ  പേരനിഗണെന  നല്കേനി  സനിരയ
ജസ്പീവനകക്കോരുലട  ദനിവസകവതനയ  160  രൂപേയനില്നനിനയ  വര്ദനിപനികണെയ.
അതനിനുളള  ശക്കോശസ്വത  പേരനിഹൈക്കോരയ  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനിയനില്  നനിനയ
ഉണക്കോകേണെലമന്നക്കോണെസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂലട ഉന്നയനികക്കോനുളളതസ്റ്റ്. 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില് കുമക്കോര്  ):  സര്,  കകേരള അകഗ്രക്കോ
ലമഷനിനറനി  കകേക്കോര്പകറഷലന്റെ  കഗ്രഡസ്റ്റ്  I,  II  ഓഫസ്പീസര്  തസ്തനികേകേള്  ഒഴനിലകേയളള
നനിയമനങ്ങലളല്ലെക്കോയ  പേനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-കസ്റ്റ്   വനിട്ടനിടളളതക്കോണെസ്റ്റ്.   അവയലട  ലസഷഗ്യല്
റൂളുകേള് പേനി.എസസ്റ്റ്.സനി. അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയയ നനിയമനങ്ങള് നടത്തുകേയയ ലചയനണസ്റ്റ്.
മനിനനിസസ്പീരനിയല്  സക്കോഫനിലന്റെ  നനിയമനങ്ങള്  കേമനനി/കകേക്കോര്പകറഷന്/കബക്കോര്ഡസ്റ്റ്
എന്നനിവയനികലയ്ക്കുളള  പേനി.എസസ്റ്റ്.സനി.യലട  ലപേക്കോതു  റക്കോങസ്റ്റ്  ലനിസനില്  നനിന്നക്കോണെസ്റ്റ്
നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.    അതതസ്റ്റ്  തസ്തനികേകേള്കസ്റ്റ്  ബക്കോധകേമക്കോയ  ശമള  ലസയനിലനിലക്കോണെസ്റ്റ്
നനിയമനയ  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്  ലപ്രക്കോഡകന്  വനിഭക്കോഗതനിലല  ലമകക്കോനനികേസ്റ്റ്,
ലപേയനിന്റെര്,  വര്കസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്,  ഡക്കോഫസ്റ്റ്സക്കോന്  എന്നസ്പീ  തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുയ
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സൂപര്ലലവസറനി  ഓഫസ്പീസര് തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുമുളള  നനിയമനങ്ങള്  കകേരള  അകഗ്രക്കോ
ലമഷനിനറനി  കകേക്കോര്പകറഷനസ്റ്റ്  മക്കോത്രമക്കോയക്കോണെസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനിനക്കോല്
കകേക്കോര്പകറഷനനില് നനിലവനിലുളളതുയ പേനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  അയഗസ്പീകേരനിചതുമക്കോയ ലസഷഗ്യല്
റൂളുകേള് പ്രകേക്കോരയ രണ്ടുവര്ഷയ ലട്രയനിനനിയഗുയ ആ സമയതസ്റ്റ് അവര്കസ്റ്റ് ബക്കോധകേമക്കോയ
ലലസപേന്റുയ മക്കോത്രമക്കോയനിരനിക്കുയ ലഭനിക്കുകേ.  കകേരള അകഗ്രക്കോ ലമഷനിനറനി കകേക്കോര്പകറഷനനിലല
ലട്രയനിനനി  ജസ്പീവനകക്കോര്  ഉള്ലപലടയളള  ലതക്കോഴനിലക്കോളനി  വനിഭക്കോഗതനിലല  എല്ലെക്കോ
ജസ്പീവനകക്കോര്ക്കുയ  നല്കേനിവന്നനിരുന്നതസ്റ്റ്  1-7-2008-ല്  നനിര്ണയനിച  ശമളമക്കോണെസ്റ്റ്.
കേക്കോയകകേക്കോയനിലല  ജസ്പീവനകക്കോരുലട  ശമളയ  പേരനിഷ്കരനികക്കോന്  കേഴനിഞ്ഞെ  മനനിസഭക്കോ
കയക്കോഗതനില് തസ്പീരുമക്കോനനിചനിരുന.  ശമള പേരനിഷ്കരണെയ ലലവകുന്ന സക്കോഹൈചരഗ്യതനില്
ലട്രയനിനനികേള് ഉള്ലപലടയളള ലതക്കോഴനിലക്കോളനി വനിഭക്കോഗതനിലല എല്ലെക്കോ ജസ്പീവനകക്കോര്ക്കുയ
3500  രൂപേ  ഇടകക്കോലക്കോശസ്വക്കോസയ  നല്കുനണസ്റ്റ്.  അതനിനുപുറലമ  അറന്ഡന്സസ്റ്റ്
കബക്കോണെസസ്റ്റ്,  ഇന്ലസന്റെസ്പീവസ്റ്റ്  കബക്കോണെസസ്റ്റ്,  ലമഡനികല് ആനുകൂലഗ്യങ്ങള് എന്നനിവയയ
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.   പ്രതനിദനിന  കവതനയ  159  രൂപേ  എന്നസ്റ്റ്  കേക്കോണെനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
ശരനിയല്ലെ.  നനിയമന വഗ്യവസകേളനിലല അന്തരയ പേരനിഹൈരനികണെലമന്നസ്റ്റ്    ജസ്പീവനകക്കോര്
ആവശഗ്യലപട്ടതനിലന്റെ    അടനിസക്കോനതനില്   20-6-2017-ല്  കചര്ന്ന  ഡയറകര്
കബക്കോര്ഡസ്റ്റ്  കയക്കോഗയ  ലട്രയനിനനിയഗസ്റ്റ്  കേക്കോലക്കോവധനി ഒരു വര്ഷമക്കോയനി  നനിശയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ശനിപേക്കോര്ശ  ലചയ്തനിടണസ്റ്റ്.   ആയതനിലന്റെ  അടനിസക്കോനതനില്  ലസഷഗ്യല്  റൂള്സനില്
കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശയ  സര്കക്കോര് പേരനിഗണെനിചവരുന.  കൂടക്കോലത
പേനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി നനിയമനയ ലഭനിക്കുന്ന തസ്പീയതനി മുതല് ലടകനികല് തസ്തനികേയനില്
നനിയമനയ  ലഭനിക്കുന്ന ജസ്പീവനകക്കോര്ക്കുകൂടനി  നനിശനിത ശമള ലസയനിലനില് കവതനയ
ലഭനിക്കുന്ന തരതനില് ലസഷഗ്യല് റൂള്സസ്റ്റ്  കഭദഗതനി വരുത്തുന്ന കേക്കോരഗ്യയ ഗഇൗരവമക്കോയനി
പേരനിഗണെനിക്കുന്നതക്കോണെസ്റ്റ്. (........ബഹൈളയ......)

[അദഗ്യകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീകര്] 

മനി  .    സസ്പീകര്:  ബക്കോകനി  സബ്മനിഷനുകേളുലട  ഉതരങ്ങള്  സഭക്കോയഗങ്ങള്കസ്റ്റ്
ലഭഗ്യമക്കോകകണതക്കോണെസ്റ്റ്.  സഭക്കോനടപേടനികേള് തക്കോല്കക്കോലനികേമക്കോയനി നനിര്തനിവയ്ക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.
(......ബഹൈളയ........)

(പ്രതനിപേകക്കോയഗങ്ങള് സസ്പീകറുലട ഡയസനിനുമുന്നനില്  വനനനിന്നസ്റ്റ് മുദക്കോവക്കോകേഗ്യയ
വനിളനിചസ്റ്റ് ബഹൈളയ വചലകേക്കോണനിരുന്നതനിനക്കോല് രക്കോവനിലല 10.29-നസ്റ്റ് തക്കോല്കക്കോലനികേമക്കോയനി
നനിര്തനിവച സഭ 11.14-നസ്റ്റ് പുനരക്കോരയഭനിച.)

11.14 A.M.]

മനി  .    സസ്പീകര്:  ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്.....സഭക്കോനടപേടനികേള്  അലകങക്കോലലപട്ട
സക്കോഹൈചരഗ്യതനില്  കേകനികനതക്കോകളുലട  ഒരു  കയക്കോഗയ  വനിളനിചകചര്തനിരുന.
സഹൈകേരണെ  രയഗവമക്കോയനി  ബനലപട്ട  വളലര  പ്രധക്കോനലപട്ട  ഒരു  നനിയമയ  ഇന്നസ്റ്റ്
സഭയനില് പേക്കോസക്കോകകണതുണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് സബസ്റ്റ് ജകേസ്റ്റ് ടസ്റ്റ് കേമനിറനികസ്റ്റ് വനിടുന്ന
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സനര്ഭതനിലുയ  വനിശദമക്കോയ  ചര്ച  നടതക്കോന്  നമുകസ്റ്റ്  സക്കോധനികക്കോലത  വന്നനിടണസ്റ്റ്.
ഇകക്കോരഗ്യതനില്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  പ്രതനിപേകക്കോയഗങ്ങളുലട  സഹൈകേരണെയ  അഭഗ്യര്തനി
ക്കുകേയണക്കോയനി.  ആ അഭഗ്യര്തന സസ്വസ്പീകേരനിചസ്റ്റ് സഭക്കോനടപേടനികേളുമക്കോയനി സഹൈകേരനികക്കോലമന്നസ്റ്റ്
പ്രതനിപേകയ  സമതനിചനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  

പ്രതനിപേകകനതക്കോവസ്റ്റ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചന്നനിതല  ):  സര്,  ബഹുമക്കോനലപട്ട
സസ്പീകര് ഞങ്ങലള വനിളനിച,  ഞങ്ങള്  ചര്ചയസ്റ്റ്  വന.  കകേരള  സഹൈകേരണെ സയഘ
(കഭദഗതനി)  ബനില്  ഏറവയ  പ്രധക്കോനലപട്ടതക്കോണെസ്റ്റ്,  അതുമക്കോയനി  സഹൈകേരനികക്കോന്
തയ്യക്കോറക്കോണെസ്റ്റ്.  പേകക ലമഡനികല് ബനില്ലുമക്കോയനി ബനലപട്ട നനിയമനനിര്മക്കോണെതനില്
ഞങ്ങള്കസ്റ്റ് സഹൈകേരനികക്കോന് ബുദനിമുടണസ്റ്റ്. കേക്കോരണെയ കകേക്കോടതനിയലട വളലര കനിയറക്കോയ
ജഡ്ജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  വന്ന സക്കോഹൈചരഗ്യതനില് മനനി രക്കോജനിവയണെലമന്ന ആവശഗ്യയ ഞങ്ങള്
ഇകപക്കോഴുയ  നനിലനനിര്ത്തുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അലല്ലെങനില്  ഇഇൗ  ബനില്  നനിയമ  വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപനികണെലമന്നതക്കോണെസ്റ്റ്  ഞങ്ങളുലട  ആവശഗ്യയ.  അതുകൂടനി  ഞങ്ങള്
മുകന്നക്കോടവയ്ക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.                                                          

VI  റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പണെയ

1. സകബക്കോര്ഡനികനറസ്റ്റ് ലലജനികസ്ലേഷന് കേമനിറനിയലട   XI  -  ാാ  മതസ്റ്റ് റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   മുരളനി ലപേരുലനല്ലെനി: സര്, സകബക്കോര്ഡനികനറസ്റ്റ് ലലജനികസ്ലേഷന് കേമനിറനിയലട
അദഗ്യകനക്കോയ ഞക്കോന്  സമനിതനിയലട XI-ാാമതസ്റ്റ് റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുന.

2. സ്ത്രസ്പീകേളുലടയയ കുട്ടനികേളുലടയയ വനികേലക്കോയഗരുലടയയ കകമയ      സയബനനിച   
സമനിതനിയലട നക്കോലുയ അഞ്ചുയ റനികപക്കോര്ടകേള്

ശസ്പീമതനി  പേനി  .    അയനിഷക്കോ  കപേക്കോറനി:   സര്,   സ്ത്രസ്പീകേളുലടയയ  കുട്ടനികേളുലടയയ
വനികേലക്കോയഗരുലടയയ  കകമയ  സയബനനിച  സമനിതനിയലട  അദഗ്യകയക്കോയ  ഞക്കോന്
സമനിതനിയലട നക്കോലുയ അഞ്ചുയ റനികപക്കോര്ടകേള് സമര്പനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീകര്:  റനികപക്കോര്ടകേള് സമര്പനിചനിരനിക്കുന.

VII ചട്ടയ 300 അനുസരനിചള്ള പ്രസ്തക്കോവന

മഴക്കുറവമൂലമുളള പ്രശങ്ങള്കസ്റ്റ് പേരനിഹൈക്കോരയ

മുഖഗ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പേനിണെറക്കോയനി  വനിജയന്  ):   സര്,  കേക്കോലക്കോവസക്കോ നനിരസ്പീകണെ
കകേന്ദ്രതനിലന്റെ  ഇലകക്കോല്ലെയ  ജൂണ്  1  മുതല്  ആഗസസ്റ്റ്  16  വലരയള്ള  കേണെക്കുകേള്
പ്രകേക്കോരയ  കകേരളതനില്  കേക്കോലവര്ഷതനില്  29.1%  കുറവക്കോണെസ്റ്റ്  കരഖലപടുതനിയതസ്റ്റ്.
പ്രധക്കോന  ജലലലവദബത  പേദതനികേളുള്ള  ഇടുകനിയനില്  36  ശതമക്കോനവയ  വയനക്കോട്ടനില്
59  ശതമക്കോനവയ  തനിരുവനന്തപുരതസ്റ്റ്  35  ശതമക്കോനവയ  മഴക്കുറവസ്റ്റ്  കരഖലപടുതനിയ
തക്കോയക്കോണെസ്റ്റ് കേണെകസ്റ്റ്.  
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കകേരളതനിലന്റെ പ്രധക്കോന ലലവദബകതക്കോത്പേക്കോദന ജലസയഭരണെനികേളനില് ഇകപക്കോള്
35  ശതമക്കോനയ  ജലകമയള.  ഇതസ്റ്റ്  സക്കോധക്കോരണെ ആഗസസ്റ്റ്  മക്കോസയ ഉണക്കോകകേണതനിലുയ
ശരക്കോശരനി  20  മുതല്  30  ശതമക്കോനയ  വലര  കുറവക്കോണെസ്റ്റ്.  ലസപയബര്  വലരയള്ള
കേക്കോലവര്ഷ സമയതസ്റ്റ് നല്ലെ മഴ കേനിട്ടനിയനിലല്ലെങനില് നനിലവനിലല പ്രതനിസനനി അതസ്പീവ
രൂകമക്കോകുയ.

കേഴനിഞ്ഞെ  ഒരു  ദശക്കോബ്ദതനിനനിലട  ഏഴുലകേക്കോല്ലെയ  കേക്കോലവര്ഷയ  ശരക്കോശരനിയനിലുയ
കുറവക്കോയനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞെവര്ഷയ  അനുഭവനിച  അതനിരൂകമക്കോയ  മഴക്കുറവനിലന്റെ
ആഘക്കോതയ  നലമ  വനിലട്ടക്കോഴനിയന്നതനിനുമുമതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്  ലവള്ളനിടനികപേക്കോലല  ഇഇൗ
വര്ഷവയ കേക്കോലവര്ഷയ ദുര്ബലമക്കോയതസ്റ്റ്.  ആകഗക്കോള കേക്കോലക്കോവസക്കോ വഗ്യതനിയക്കോനതനിലന്റെ
തനിക്തക്കോനുഭവങ്ങള്  കകേരളതനിലുയ  രൂകമക്കോയനി  അനുഭവലപടതുടങ്ങനി  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്
തുടര്ചയക്കോയ മഴക്കുറവസ്റ്റ്  സൂചനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ സക്കോഹൈചരഗ്യലത അതനിജസ്പീവനികക്കോന്
ദസ്പീര്ഘകേക്കോല നയരൂപേസ്പീകേരണെ നടപേടനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികകണതുണസ്റ്റ്.

ഹൈരനിത  കകേരളയ  മനിഷലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയനി  നനിലവനിലുള്ള  ജലകസക്കോതസ്സുകേളുലട
നവസ്പീകേരണെവയ  ശുചസ്പീകേരണെവയ  നടതനി  ജലസുരക  പേരമക്കോവധനി  ഉറപക്കോകക്കോനുള്ള
സതസ്വര നടപേടനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിചവരനികേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇതനിനകേയ  3931  ലപേക്കോതുകേനിണെറുകേള്
നനിര്മനിക്കുകേയയ  15022  എണയ മഴലവള്ള റസ്പീചക്കോര്ജനിനുതകുയവനിധയ വൃതനിയക്കോക്കുകേയയ
ലചയ. 3855  പുതനിയ കുളങ്ങള് നനിര്മനിക്കുകേയയ  13247  എണയ പുനരുജസ്പീവനിപനി
ക്കുകേയയ ലചയ.  ഇകതക്കോലടക്കോപയ  2467  കേനികലക്കോമസ്പീറര് കതക്കോടുകേളുയ  1481  കേനികലക്കോമസ്പീറര്
കേനക്കോലുകേളുയ  വൃതനിയക്കോകനി.  ജലസയരകണെതനിനക്കോയള്ള ഇതരയ പ്രവര്തനങ്ങളനില്
ജനങ്ങളുലടയയ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയയ  അകേമഴനിഞ്ഞെ  പേങക്കോളനിതതനിലന്റെ
ആവശഗ്യയ ഇഇൗ അവസരതനില് സഭയലട ശദയനില് ലകേക്കോണ്ടുവരുന.  

മഴക്കുറവസ്റ്റ്  സയബനനിച  അവകലക്കോകേനതനിലന്റെ  അടനിസക്കോനതനില്
മുന്കേരുതല്  നടപേടനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ജനില്ലെക്കോ  ദുരന്ത  നനിവക്കോരണെ
അകതക്കോറനിറനിക്കുയ കൃഷനി,  ജലവനിഭവയ,  ഭൂഗര്ഭജലയ എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേള്ക്കുയ സയസക്കോന
ദുരന്ത  നനിവക്കോരണെ  അകതക്കോറനിറനി  ഇതനിനകേയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കേനിയനിടണസ്റ്റ്.   ഇഇൗ
മക്കോസയതലന്ന  ജനില്ലെക്കോ  ദുരന്ത  നനിവക്കോരണെ  അകതക്കോറനിറനി  കയക്കോഗങ്ങള്  വനിളനിചകചര്തസ്റ്റ്
മഴക്കുറവസ്റ്റ്,  ജലലഭഗ്യത, ഭൂജല സനിതനി,  കൃഷനി എന്നനിവ സയബനനിചസ്റ്റ് അവകലക്കോകേനയ
നടതനി സയസക്കോന അകതക്കോറനിറനിലയ അറനിയനിക്കുവക്കോനുയ നനിര്കദ്ദേശനിചനിടണസ്റ്റ്. 

മുഖഗ്യമനനിയലട  അദഗ്യകതയനില്  10-8-2017-നുകചര്ന്ന  കയക്കോഗതനില്
ബനലപട്ട മനനിമക്കോരുയ ഉകദഗ്യക്കോഗസരുയ മഴയലട കുറവമൂലയ സയസക്കോനയ കനരനിടക്കോന്
സക്കോധഗ്യതയള്ള  ഗുരുതരമക്കോയ  പ്രതനിസനനി  സയബനനിചസ്റ്റ്  ചര്ചലചയ.  പ്രതനിസനനി
കനരനിടുന്നതനിനസ്റ്റ് യദകേക്കോലക്കോടനിസക്കോനതനില് മുന്കേരുതല് നടപേടനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികക്കോന്
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തസ്പീരുമക്കോനനിക്കുകേയയ ലചയ. ലവള്ളയ കേരുതകലക്കോലട ഉപേകയക്കോഗനിക്കുന്നതനിനുയ മഴലവള്ളയ
പേരമക്കോവധനി കശഖരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള പ്രവര്തനയ അടനിയന്തരമക്കോയനി നടതണെലമന്നസ്റ്റ്
തസ്പീരുമക്കോനനിച.  ഇതനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയനി  മഴലവള്ള  സയഭരണെയ  ലകഗ്യമക്കോകനി  മൂന്നസ്റ്റ്
കേര്മകസനകേള് (ടക്കോസസ്റ്റ് കഫക്കോഴ്സസ്റ്റ്) രൂപേസ്പീകേരനികക്കോന് തസ്പീരുമക്കോനനിചനിടണസ്റ്റ്.

തൃശ്ശൂരനില്  വനിജയകേരമക്കോയനി  നടപനിലക്കോകനിയ  'മഴലപക്കോലനിമ'യലട  മക്കോതൃകേയനില്
മഴലവള്ള  സയഭരണെയ  സയസക്കോന  വഗ്യക്കോപേകേമക്കോയനി  ജനങ്ങള്  ഏലറടുതസ്റ്റ്  നടത്തുകേ;
തടയണെകേള്,  ലറഗുകലററുകേള്  എന്നനിവ  അടനിയന്തരമക്കോയനി  അറകുറപണെനി
ലചയന്നതനിനുയ  തക്കോല്കക്കോലനികേ  തടയണെകേള്  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുയ  നടപേടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേ; കേനക്കോലുകേള്, കുളങ്ങള് എന്നനിവ വൃതനിയക്കോകനി പേരമക്കോവധനി മഴലവള്ളയ
സയഭരനിക്കുകേ  എന്നനിവയക്കോണെസ്റ്റ്  കേര്മകസനകേള്  രൂപേസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.   ഇഇൗ
കേര്മകസനകേള് അവയലട പ്രവര്തന പേദതനികേള് ഉടന് സമര്പനിക്കുയ.

വനതനിനുള്ളനില്  പേടുതക്കോകുളങ്ങളുയ,  തക്കോത്കേക്കോലനികേ  തടയണെകേളുയ  മറ്റുയ
നനിര്മനിചസ്റ്റ്  വനഗ്യമൃഗങ്ങള്കസ്റ്റ്  ജലലഭഗ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുവക്കോന്  വനയ  വകുപസ്റ്റ്
അടനിയന്തരനടപേടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുയ.

സര്കക്കോര്  ഓഫസ്പീസുകേളനില്  ഹപേപ്പുകേളുയ  മറ്റുയ  കചക്കോര്ന്നസ്റ്റ്  ജലയ  പേക്കോഴക്കോകുന്നതസ്റ്റ്
തടയവക്കോന് അടനിയന്തര നടപേടനി അതതസ്റ്റ് വകുപ്പുകേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്കോണെസ്റ്റ്. സര്കക്കോര്
ഓഫസ്പീസുകേളനിലല മഴലവള്ള സയഭരണെനികേള് അടനിയന്തരമക്കോയനി,  പ്രവര്തനകമമക്കോകക്കോനുയ
നനിര്കദ്ദേശനിചനിടണസ്റ്റ്.  ജലസയരകണെതനില്  ഉഇൗന്നനിയള്ള  കബക്കോധവല്കരണെ
പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതക്കോന്  സയസക്കോന  ദുരന്തനനിവക്കോരണെ  അകതക്കോറനിറനിലയ
ചുമതലലപടുതനിയനിടണസ്റ്റ്.

പ്രകൃതനിലയ  സയരകനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  മക്കോത്രലമ   മനുഷഗ്യനുയ  നനിലനനില്കക്കോനക്കോവൂ
എന്ന കേക്കോഴപക്കോടസ്റ്റ് ജനങ്ങളനില് രൂപേലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള ഇടലപേടലുകേളക്കോണെസ്റ്റ് സര്കക്കോര്
നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.   ഇഇൗ  കബക്കോധയ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനില്  ഏലറ  മുകന്നക്കോടകപേക്കോകേക്കോനുയ
സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞെനിടണസ്റ്റ്.  ഹൈരനിത കകേരളയ മനിഷന് കപേക്കോലുള്ളവ ഇകക്കോരഗ്യതനില്
പ്രകതഗ്യകേ ശദ ലചലുത്തുനണസ്റ്റ്.

ലഭഗ്യമക്കോകുന്ന മഴലവള്ളയ ഒഴുകേനികപക്കോകേക്കോലത മണനില്തലന്ന നനിലനനിര്ത്തുന്നതനി
നുതകുയവനിധയ  മഴക്കുഴനികേള്  നനിര്മനികക്കോനുയ  ജല  വനിനനികയക്കോഗതനില്  മനിതതസ്വയ
പേക്കോലനികക്കോനുയ  നനിര്മക്കോണെക്കോവശഗ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്  ശുദസ്പീകേരനിച  ജലയ  ഉപേകയക്കോഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
ഒഴനിവക്കോകക്കോനുയ  ജലകസക്കോതസ്സുകേള്  മക്കോലനിനഗ്യമുക്തമക്കോക്കുന്നതനിനുമുള്ള  പ്രവൃതനികേള്
ജനപേങക്കോളനിതകതക്കോലട  ഏലറടുതസ്റ്റ്  നടപനിലക്കോക്കുന്നതനിനുയ  അങ്ങലന  എല്ലെക്കോ
തലതനിലുയ നമുകസ്റ്റ് കൂട്ടക്കോയനി പ്രവര്തനികകണതുണസ്റ്റ്.

ഫലപ്രദവയ  സതസ്വരവമക്കോയ  നടപേടനികേളനിലൂലട  മഴക്കുറവമൂലമുള്ള  പ്രതനിസനനി
കനരനിടക്കോന്  സര്കക്കോര്  പ്രതനിജക്കോബദമക്കോണെസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  ഇഇൗ  സഭലയ
അറനിയനിക്കുന. 
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സര്ഫക്കോസനി ആകനിലല വഗ്യവസകേള് ബക്കോധകേമക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്  
ഒഴനിവക്കോകണെലമന്ന ആവശഗ്യയ

മുഖഗ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പേനിണെറക്കോയനി വനിജയന്  ):  സര്,  സസ്വന്തയ കൃഷനിഭൂമനി പേണെയലപടുതനി
കേക്കോര്ഷനികേ  വക്കോയലയടുക്കുന്ന  ലചറുകേനിട  കൃഷനികക്കോലര  സയബനനിചനിടകതക്കോളയ  പേല
കേക്കോരണെങ്ങളക്കോല്  യഥക്കോസമയയ  വക്കോയ  തനിരനിചടയക്കോന്  കേഴനിയക്കോലതവരുന്ന
സക്കോഹൈചരഗ്യതനില്  റവനപ്യൂ  റനികവറനി  നടപേടനികേലള  അഭനിമുഖസ്പീകേരനികകണനിവരുന്ന
അവസയണസ്റ്റ്.   അതുമക്കോയനി  ബനലപട്ടതക്കോണെസ്റ്റ്  പ്രകമയയ.   പേലകപക്കോഴുയ  അവരുലട
കൃഷനിഭൂമനി പേണെയവസ്തു എന്ന നനിലയനില് സര്കക്കോര് റവനപ്യൂ റനികവറനി നനിയമപ്രകേക്കോരയ
ഏലറടുക്കുന്നതക്കോയനി  കേക്കോണുന.   സസ്വന്തമക്കോയനി  കൃഷനിഭൂമനി  നഷ്ടലപടുന്ന  കേര്ഷകേന്
ഇകതക്കോലട  നനിതഗ്യദുരനിതതനികലയക്കോണെസ്റ്റ്  തള്ളനിവനിടലപടുന്നതസ്റ്റ്.  ഏറവയ  തക്കോലഴകനിടയനിലുള്ള
കേര്ഷകേലരയയ  ഇതരലമക്കോരു  അവസയനില്നനിനയ  കമക്കോചനിപനികകണതക്കോവശഗ്യ
മക്കോലണെന്നസ്റ്റ് സര്കക്കോര് കേരുതുന.  ബക്കോങസ്റ്റ് വക്കോയയലട കേക്കോരഗ്യതനില് ലസകേപ്യൂരനിഹറകസഷന്
ആന്റെസ്റ്റ്  റസ്പീകേണ്സ്ട്രകന്  ഓഫസ്റ്റ്  ഫനിനക്കോന്ഷഗ്യല്  അസറസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  എന്കഫക്കോഴ്സസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഓഫസ്റ്റ്  ലസകേപ്യൂരനിറനി  ഇന്റെറസസ്റ്റ്  ആകനിലന  (SARFAESI  ACT)  ഒഴനിവക്കോകനിയനിടണസ്റ്റ്.
കൂടക്കോലത  കകേന്ദ്ര  സര്കക്കോരുയ  കകേരള  സര്കക്കോരുയ  ഭവനരഹൈനിതര്കസ്റ്റ്  ഭവനങ്ങള്
നനിര്മനിചലകേക്കോടുക്കുന്ന തസ്പീവ്രയത്ന പേരനിപേക്കോടനികസ്റ്റ് തുടകയ കുറനിചനിടണസ്റ്റ്.  ഒരുഭക്കോഗതസ്റ്റ്
ഭവനരഹൈനിതര്കസ്റ്റ്  സര്കക്കോര്  ലചലവനില്  വസ്പീടസ്റ്റ്  വചസ്റ്റ്  ലകേക്കോടുക്കുകമക്കോള്തലന്ന
അവരുലട  ഏകേ  കേനിടപക്കോടയ  റവനപ്യൂ  റനികവറനി  നടപേടനി  പ്രകേക്കോരയ  ജപനിലചയന്ന
സനിതനിവനികശഷയ നനിലവനിലുണസ്റ്റ്. ഇഇൗ പേശക്കോതലതനില് റവനപ്യൂ റനികവറനി ആകനിലല
ലസകന് 34-ല് ആവശഗ്യമക്കോയ കഭദഗതനിവരുതനി കുടനിശ്ശനികേകക്കോരലന്റെ ഏകേ കേനിടപക്കോടയ
1000  ചതുരശ അടനിയനില് തക്കോലഴയക്കോലണെങനില് അവലര ജപനിനടപേടനിയനില് നനിനയ
ഒഴനിവക്കോകക്കോന് നടപേടനി എടുകകണതക്കോണെസ്റ്റ്. കൂടക്കോലത, സര്ഫക്കോസനി ആകനിലല ലസകന്
31-ല്  ആവശഗ്യമക്കോയ  കഭദഗതനിവരുതനി  സസ്വന്തയ  കേനിടപക്കോടയ  ജപനിയനില്നനിനയ
ഒഴനിവക്കോകണെലമന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്കക്കോരനികനക്കോടസ്റ്റ്  അഭഗ്യര്തനിക്കുന്ന  പ്രകമയയ  നനിയമസഭ
ഏകേകേണ്ഠമക്കോയനി  പേക്കോസക്കോകണെലമന്നസ്റ്റ്  അഭഗ്യര്തനിക്കുന.  ഇഇൗ  നനിലപേക്കോടനിലന്റെ
അടനിസക്കോനതനില്  കകേരളതനിലല  റവനപ്യൂ  റനികവറനി  ആകനിലല  ഏഴസ്റ്റ്,  എട്ടസ്റ്റ്
വകുപ്പുകേളനില്  ഉചനിതമക്കോയ  കഭദഗതനിവരുതനി  അഞസ്റ്റ്  ലകയ  രൂപേ  വലരയള്ള
വക്കോയക്കോത്തുകേയലട  തനിരനിചടവനില്നനിനയ  ഗ്രക്കോമപ്രകദശങ്ങളനില്  ഒകരകറുയ
നഗരപേരനിധനിയനില്  അന്പേതസ്റ്റ്  ലസന്റുയ  വലരയള്ള  കൃഷനിഭൂമനിലയ  റവനപ്യൂ  റനികവറനി
നടപേടനികേളനില്നനിനയ  ഒഴനിവക്കോകക്കോന് സര്കക്കോര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇഇൗ മനനിസഭ ഒരു
വര്ഷയ   പൂര്തനിയക്കോകനിയ   കവളയനില്   കകേരളതനിലല    ലചറുകേനിട  കൃഷനികക്കോര്കസ്റ്റ്
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ആശസ്വക്കോസയ  പേകേരുന്ന  ഇഇൗ  നടപേടനി  പ്രഖഗ്യക്കോപേനികക്കോന്  കേഴനിയന്നതനില്  അതനിയക്കോയ
സകന്തക്കോഷമുണസ്റ്റ്.  അതനിനക്കോല്  ഇനനി  പേറയന്ന പ്രകമയയ  ചട്ടയ  118  പ്രകേക്കോരയ  ഞക്കോന്
അവതരനിപനിക്കുന. 

''2002-ലല  ലസകേപ്യൂരനിലലറകസഷന്  ആന്റെസ്റ്റ്  റസ്പീകേണ്സ്ട്രകന്  ഓഫസ്റ്റ്
ഫനിനക്കോന്ഷഗ്യല്  അസറസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  എന്കഫക്കോഴ്സസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ലസകേപ്യൂരനിറനി  ഇന്റെറസസ്റ്റ്
ആകനിലന്റെ 31-ാം വകുപനിലന്റെ (ലഎ) ഖണ്ഡപ്രകേക്കോരയ, പ്രസ്തുത ആകനിലന്റെ വഗ്യവസകേള് ഒരു
കൃഷനിഭൂമനി  ലസകേപ്യൂരനിറനിയക്കോയനി  നല്കുകമക്കോള്  ഉണക്കോകുന്ന  ബക്കോദഗ്യതയസ്റ്റ്
ബക്കോധകേമക്കോകുന്നതല്ലെ എന്നസ്റ്റ് വഗ്യവസ ലചയ്തനിടള്ളതനിനക്കോലുയ; 

സമക്കോനമക്കോയനി  5  ലസന്റെനില് കേവനിയക്കോലതയള്ള ഭൂമനിയയ വസ്പീടുയ ലസകേപ്യൂരനിറനിയക്കോയനി
നല്കുകമക്കോള്  ഉണക്കോകുന്ന  ബക്കോദഗ്യതയസ്റ്റ്  പ്രസ്തങ്കുത  ആകനിലന്റെ  വഗ്യവസകേള്
ബക്കോധകേമക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്  ലകകണെകനിനസ്റ്റ്  നനിര്ദന  കുടുയബങ്ങലള  ദുരനിതതനികലയസ്റ്റ്
തള്ളനിവനിടുയ എന്നതനിനക്കോലുയ;

5 ലസന്റെനില് കേവനിയക്കോലതയള്ള ഭൂമനിയയ വസ്പീടുയ ലസകേപ്യൂരനിറനിയക്കോയനി നല്കുകമക്കോള്
ഉണക്കോകുന്ന ബക്കോദഗ്യതയസ്റ്റ്  2002-ലല ലസകേപ്യൂരനിലലറകസഷന് ആന്റെസ്റ്റ്  റസ്പീകേണ്സ്ട്രകന്
ഓഫസ്റ്റ്  ഫനിനക്കോന്ഷഗ്യല്  അസറസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  എന്കഫക്കോഴ്സസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ലസകേപ്യൂരനിറനി
ഇന്റെറസസ്റ്റ്  ആകനിലന്റെ  വഗ്യവസകേള്  ബക്കോധകേമക്കോകുന്നതല്ലെ  എന്നസ്റ്റ്  വഗ്യവസ
ലചയന്നതനിനക്കോയനി,  പ്രസ്തുത ആകനിലന്റെ 31-ാം വകുപസ്റ്റ് കഭദഗതനി ലചയന്നതനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര
സര്കക്കോരനികനക്കോടസ്റ്റ് ഇഇൗ സഭ ഇതനിനക്കോല് അഭഗ്യര്തനിക്കുന''.  

റവനപ്യൂവയ ഭവന നനിര്മക്കോണെവയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  സര്,
ഞക്കോന് പ്രകമയലത പേനിന്തക്കോങ്ങുന. 

മനി  .   സസ്പീകര് : പ്രകമയയ അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന.

പ്രതനിപേക കനതക്കോവസ്റ്റ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചന്നനിതല  ):  സര്,  വളലര നഗ്യക്കോയമക്കോയ
ഒരു  കേക്കോരഗ്യലത  സയബനനിചള്ള  ഇഇൗ  പ്രകമയലത  ഏകേകേണ്ഠമക്കോയനി
അയഗസ്പീകേരനികക്കോവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇതനില്  ഒരു  കപേക്കോയനിന്റെസ്റ്റ്  മക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ്  കഭദഗതനിയക്കോയനി
നനിര്കദ്ദേശനികക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനിലനക്കോരു  മുന്കേക്കോല  പ്രക്കോബലഗ്യയ,  സര്ഫക്കോസനി  ആകസ്റ്റ്
നടപക്കോകനിയതനിനുകശഷയ  അഞസ്റ്റ്  ലസന്റെനില്  കേവനിയക്കോലതയള്ള  ഭൂമനിയയ  വസ്പീടുയ
ലസകേപ്യൂരനിറനിയക്കോയനി  നല്കുകമക്കോള്  ഉണക്കോകുന്ന  ബക്കോദഗ്യതയസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ആകനിലന്റെ
വഗ്യവസകേള്  ബക്കോധകേമക്കോകനിയതുമൂലയ  ലകകണെകനിനസ്റ്റ്  നനിര്ദന  കുടുയബങ്ങള്
അനക്കോഥരക്കോയനിടണസ്റ്റ്.  അതനിനക്കോല്  ഇഇൗ  ആകസ്റ്റ്  നടപക്കോയതുവലരയള്ളതുകൂടനി
കചര്കണെലമനള്ള  അഭഗ്യര്തന  എനനിക്കുണസ്റ്റ്,  ഇതുകപേക്കോലല  ധക്കോരക്കോളയ  ആളുകേലള
ഏലറടുതനിടണസ്റ്റ്. 
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ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്കോധക്കോകൃഷ്ണന്:  സര്,   സര്ഫക്കോസനി ആകസ്റ്റ്  നമ്മുലട  നക്കോട്ടനില്
നടപക്കോക്കുകമക്കോള്  വളലര   ക്രൂരമക്കോയ  ചനില  നടപേടനികേളുണസ്റ്റ്.  നക്കോഷണെലലലസ്ഡസ്റ്റ്
ബക്കോങ്കുകേള്   സര്ഫക്കോസനി  ആകസ്റ്റ്  അനുസരനിചള്ള  നടപേടനി  നടപക്കോക്കുന്നതനിനുകവണനി
ചനില  സസ്വകേക്കോരഗ്യ  ഏജന്സനികേലള  ഏര്ലപടുത്തുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  റനിലയന്സസ്റ്റ്  കപേക്കോലുള്ളവ
ഇങ്ങലന  ഇതനിലന്റെ  ഏജന്സനി  ഏലറടുക്കുകമക്കോള്   ബക്കോങനിനസ്റ്റ്  ഇഇൗ  തുകേ  അവര്
കനരലത  ലകേക്കോടുക്കുന.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്   ഇഇൗ  തുകേ  പേനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള
നടപേടനികേള് ഇഇൗ ഏജന്സനികേളക്കോണെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതസ്റ്റ്. യഥക്കോര്തതനില് ലകേക്കോടുയക്രൂരമക്കോയ
നടപേടനികേളക്കോണെസ്റ്റ്  ചനില  സലങ്ങളനില്  നടക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
അവതരനിപനിച  ഇഇൗ  പ്രകമയതനിലന്റെ   സനിരനിറസ്റ്റ്  പൂര്ണമക്കോയനി  ഉള്ലകക്കോണ്ടുലകേക്കോണസ്റ്റ്
പ്രതനിപേകകനതക്കോവസ്റ്റ് പേറഞ്ഞെതുകപേക്കോലല  പ്രകമയലത പൂര്ണമക്കോയനി അയഗസ്പീകേരനിക്കുന.
ആളുകേളുലട കേയ്യനില്നനിനയ ക്രൂരമക്കോയനി തുകേ തനിരനിചസ്റ്റ് ഇഇൗടക്കോക്കുന്ന ഇതരയ നടപേടനികേള്
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള നനിയമ നടപേടനി നമ്മുലട സയസക്കോനത്തുണക്കോകേണെയ. 

ശസ്പീ  .    പേനി  .    സനി  .    കജക്കോര്ജസ്റ്റ്:  സര്,  ഇഇൗ  രക്കോജഗ്യലത  പേക്കോവങ്ങകളക്കോടസ്റ്റ്  ഏറവയ
മക്കോനഗ്യമക്കോയ സമസ്പീപേനമക്കോണെസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സസ്വസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എനപേറയന്നതനില്
വളലര സകന്തക്കോഷമുണസ്റ്റ്.  സര്ഫക്കോസനി ആകസ്റ്റ് നനിലവനില് വനലവന്നതസ്റ്റ് സതഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്.
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  വക്കോയലയടുതവലര  സയരകനികക്കോന്  ഒരു  നനിയമയ
ലകേക്കോണ്ടുവന,  ആ നനിയമയ ശരനിയക്കോയ രസ്പീതനിയനില് പ്രക്കോബലഗ്യതനിലക്കോകക്കോന് ഇതുവലര
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ലെ.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ് ഇകപക്കോള് ഇഇൗ സഭ ലഎകേകേകണ്ഠഗ്യന പേക്കോസക്കോക്കുന്ന ഇഇൗ
നനിയമതനില്  ലവള്ളയ  കചര്കക്കോതനിരനികക്കോനുയ  ഉകദഗ്യക്കോഗസന്മേക്കോലരലകക്കോണസ്റ്റ്
നടപക്കോക്കുന്നതനിനുയ ശക്തമക്കോയ നനിലപേക്കോടസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭക്കോഗത്തുനനിനണക്കോകേണെലമന്നസ്റ്റ്
ഞക്കോന് അഭഗ്യര്തനിക്കുന.  അതുകപേക്കോലല, 1000  സസ്വയര് ഫസ്പീറസ്റ്റ്  എനപേറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
1500  സസ്വയര് ഫസ്പീറസ്റ്റ് ആകനിയക്കോല് അലയകൂടനി ഗുണെകേരമക്കോകുയ എന്ന അഭനിപ്രക്കോയയകൂടനി
കരഖലപടുത്തുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.   

ശസ്പീ  .   പേനി  .   ടനി  .   കതക്കോമസസ്റ്റ് : സര്, സസ്വക്കോഗതക്കോര്ഹൈമക്കോയ ഒരു പ്രകമയമക്കോണെനിതസ്റ്റ്.  ഒരു
കേക്കോരഗ്യയ  എനനികസ്റ്റ്  ചൂണനികക്കോണെനികക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്,  കേളമകശ്ശരനിക്കുയ  ഇടപള്ളനിയ്ക്കുമനിടയനില്
രണര ലകയ രൂപേകയക്കോ മൂനലകയ രൂപേകയക്കോ വക്കോയലയടുലതക്കോരു പേക്കോവലപട്ട ആളനിനസ്റ്റ്
ഒരു കകേക്കോടനി രൂപേ കുടനിശ്ശനികേയണസ്റ്റ് എനപേറഞ്ഞെസ്റ്റ് അയക്കോളുലട സലയ ഏലറടുക്കുകേയയ
ഇകപക്കോള് ബഹുമക്കോനഗ്യനക്കോയ തനിരുവഞ്ചൂര് രക്കോധക്കോകൃഷ്ണന് ചൂണനികക്കോണെനിചതുകപേക്കോലല ഒരു
ഏജന്സനിലയ  പേനിരനിലചടുകക്കോന്  ഏല്പനിചസ്റ്റ്  അവര്  35  ലകയ  രൂപേയസ്റ്റ്  കലലയ
ലചയകേയമുണക്കോയനി.   ഇങ്ങലനയള്ള നനിരവധനി സയഭവങ്ങള് ഇവനിലട നടക്കുനണസ്റ്റ്.
യഥക്കോര്തതനില്  സര്ഫക്കോസനി  ആകനുസരനിചസ്റ്റ്  ഇങ്ങലന  ഭൂമനി  എടുക്കുലന്നങനില്
കകേസസ്റ്റ് പേരനിഗണെനിക്കുന്ന കവളയനില് ബനലപട്ട കകേക്കോടതനിയനില് കൃഷനിഭൂമനി  ആകണെക്കോ
എലന്നക്കോരു  കചക്കോദഗ്യയ  കചക്കോദനിക്കുകമക്കോള്  കൃഷനിഭൂമനി  അല്ലെ  എനപേറഞ്ഞെക്കോല്  മക്കോത്രകമ
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എടുകക്കോന്  നനിയമമുള.  ആ  കചക്കോദഗ്യയ  കചക്കോദനികക്കോതതുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
സയഭവനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  ഗഇൗരവതരമക്കോയനി  മുന്കേക്കോല  പ്രക്കോബലഗ്യയ
ലകേക്കോടുകണെലമനള്ള പ്രതനിപേക കനതക്കോവനിലന്റെ ആവശഗ്യയ അയഗസ്പീകേരനികണെലമനയ
ഇഇൗ പ്രകമയയ ഏകേകേണ്ഠമക്കോയനി അയഗസ്പീകേരനികണെലമനമക്കോണെസ്റ്റ് പേറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖക്കോദര്:  സര്,  സര്ഫക്കോസനി  ആകസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്
5  ലസന്റെനില് തക്കോലഴയള്ള ഭൂമനി  ചനില  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേള് ഹകേവശലപടുതനിയനിടണസ്റ്റ്.
അതുകൂടനി പേക്കോവങ്ങള്കസ്റ്റ്  വനിടലകേക്കോടുകക്കോന് കേഴനിയന്ന തരതനില് ഒരു കഭദഗതനി കൂടനി
ഉണക്കോകേണെലമന്നസ്റ്റ് അഭഗ്യര്തനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എയ  .    സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്:  സര്,  സര്ഫക്കോസനി  നനിയമയ  ദുരുപേകയക്കോഗയ  ലചയ്തസ്റ്റ്
സക്കോധക്കോരണെകക്കോലര  കദക്കോഹൈനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങലള  സയബനനിചസ്റ്റ്  ഇഇൗ
സഭമുമക്കോലകേ  മുമസ്റ്റ്  സബ്മനിഷന്  ഉന്നയനിക്കുകേയണക്കോയനി.  ആ  സബ്മനിഷനനില്
ചൂണനികക്കോണെനിച  വനിഷയങ്ങള്  പേരനിഹൈരനികക്കോന്  സര്കക്കോര്  മുന്കേലയ്യടുക്കുകേയയ
പേരനിഹൈരനിക്കുകേയയ  ലചയ്തനിടണസ്റ്റ്.  അതനിനുള്ള  നനനി  കരഖലപടുത്തുന്നകതക്കോലടക്കോപയ
അതരയ  വനിഷയങ്ങള്  സയസക്കോനതനിലന്റെ  പേലഭക്കോഗത്തുയ  നനിലവനില്
ഉയര്നവന്നനിടള്ളതക്കോയനി ശദയനില്ലപട്ടനിടള്ള  കേക്കോരഗ്യയ അറനിയനിക്കുകേയയ ലചയ്യലട്ട.
ഇതനിലന്റെ  പേനിന്നനില്  ചനില  പ്രകതഗ്യകേ  സയഘങ്ങള്  പ്രവര്തനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  തട്ടനിപസ്റ്റ്
നടതനിയനിടണസ്റ്റ്.  അതരയ  സയഘങ്ങലള  നനിയമതനിലന്റെ  മുന്നനില്ലകേക്കോണ്ടുവന്നസ്റ്റ്
മക്കോതൃകേക്കോപേരമക്കോയ  ശനികക്കോനടപേടനികേള്കസ്റ്റ്  വനികധയമക്കോകക്കോനുള്ള  നടപേടനികേള്കൂടനി
സസ്വസ്പീകേരനികണെലമന്നസ്റ്റ്  അഭഗ്യര്തനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.

കഡക്കോ  .    എയ  .    ലകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  പേക്കോവലപട്ടവര്കസ്റ്റ്  ഏലറ സഹൈക്കോയകേരമക്കോകുന്ന
ഇഇൗ പ്രകമയലത അനുകൂലനിക്കുന. പ്രതനിപേക കനതക്കോവസ്റ്റ് സൂചനിപനിച കേക്കോരഗ്യയ ഞക്കോന്
അടനിവരയനിടുകേയക്കോണെസ്റ്റ്;  ഇതനിനസ്റ്റ് മുന്കേക്കോല പ്രക്കോബലഗ്യയ ലകേക്കോടുത്തുലകേക്കോണസ്റ്റ് എനള്ളതസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ് ഫലപ്രദമക്കോയനി മക്കോറണെലമങനില് അതനിനസ്റ്റ് മുന്കേക്കോലപ്രക്കോബലഗ്യയകൂടനി ഉണക്കോകേണെലമന്നസ്റ്റ്
അഭനിപ്രക്കോയലപടുന. 

ശസ്പീ  .   അനനില് അകര: സര്, ഇകതക്കോടുകൂടനി ഗുരുതരമക്കോലയക്കോരു വനിഷയതനികലയസ്റ്റ്
ബക്കോങ്കുകേള് കപേക്കോകുയ. 5  ലസന്റെനിനസ്റ്റ് തക്കോലഴയള്ള ഭൂമനികസ്റ്റ് ഇനനി കലക്കോണ് ലകേക്കോടുകക്കോലതക്കോരു
സക്കോഹൈചരഗ്യമുണക്കോകുയ.   ഇകപക്കോള്  3  ലസന്റെനിനസ്റ്റ്  തക്കോലഴയള്ള ഭൂമനികസ്റ്റ്  ബക്കോങസ്റ്റ്  കലക്കോണ്
അനുവദനിചസ്റ്റ് ലകേക്കോടുക്കുന്നനില്ലെ.  ആയതനിനക്കോല് നനിര്ബനമക്കോയയ കലക്കോണ് അകപേകകേള്
നനിരസനികരുതസ്റ്റ്  എനള്ള  തസ്പീരുമക്കോനയകൂടനി  എടുതനിലല്ലെങനില്  ബക്കോങ്കുകേള്  കലക്കോണ്
അകപേകകപേക്കോലുയ  സസ്വസ്പീകേരനികക്കോലത  നനിരസനിക്കുന്ന  സക്കോഹൈചരഗ്യമുണക്കോകുയ.
ഇകക്കോരഗ്യതനികലയസ്റ്റ് സര്കക്കോരനിലന്റെ ശദ കണെനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.
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മുഖഗ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പേനിണെറക്കോയനി  വനിജയന്  ):  സര്,  കേടലമടുത ആള് ആ കേടയ
തനിരനിചടചനിലല്ലെങനില്  ആ  ഇഇൗടനികന്മേലുള്ള  ബക്കോദഗ്യത  ഒഴനിഞ്ഞുകപേക്കോകുന്നനില്ലെ.  ഇതസ്റ്റ്
ഹകേവശലപടുതക്കോന്  പേറനില്ലെ  എനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്  ഇവനിടലത  പ്രശയ.  ബക്കോദഗ്യത
ബക്കോദഗ്യതയക്കോയനിതലന്ന കേനിടക്കുയ.  ഇതുമക്കോയനി ബനലപട്ടസ്റ്റ് നമള് ഒനയ പേറയന്നനില്ലെ.
ഉദക്കോഹൈരണെമക്കോയനി,  ഒരു വസ്പീടസ്റ്റ്  ഉണസ്റ്റ്,  ആ വസ്പീട്ടനില്നനിനയ ഒഴനിവക്കോകനി വനിടുയ;  ലചറനിയ
സലമുണസ്റ്റ്,  അതനിലന്റെ  അവകേക്കോശയ  കേളയന.  അതസ്റ്റ്  പേക്കോടനില്ലെ.  അതസ്റ്റ്  മക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ്
പേറയന്നതസ്റ്റ്.  ഇഇൗടനിലന്റെ  കേക്കോരഗ്യതനില്  ആശങ  കവണ.  അതസ്റ്റ്  അങ്ങലനതലന്ന
നനിലനനില്ക്കുയ.  പ്രസ്തുത  വനിഷയയ  സയബനനിചസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  പ്രതനിപേക
കനതക്കോവയ മറസ്റ്റ് പ്രതനിപേകക്കോയഗങ്ങളുയ ഇവനിലട ചൂണനികക്കോണെനിക്കുകേയണക്കോയനി. അതനിലന്റെ
നനിയമപേരമക്കോയ വശങ്ങള്കൂടനി പേരനികശക്കോധനിചസ്റ്റ്  ആവശഗ്യമക്കോയ നടപേടനി സസ്വസ്പീകേരനികക്കോയ.
ഇകപക്കോള് ഇഇൗ പ്രകമയയ പേക്കോസക്കോകക്കോലമന്നക്കോണെസ്റ്റ് കതക്കോനന്നതസ്റ്റ്.

മനി  .    സസ്പീകര്:  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മുഖഗ്യമനനി  അവതരനിപനിച  പ്രകമയയ
പേക്കോസക്കോകണെലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്............

പ്രകമയയ സഭ ലഎകേകേകണ്ഠഗ്യന പേക്കോസക്കോകനിയനിരനിക്കുന. 

IX നനിയമനനിര്മക്കോണെകേക്കോരഗ്യയ

സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  തക്കോലഴപറയന്ന  ബനില്ലുകേള്
പേരനിഗണെനയസ്റ്റ് എടുകണെലമന്ന പ്രകമയവയ അനന്തരഘട്ടങ്ങളുയ

(i) 2017-ലല കകേരള സഹൈകേരണെ സയഘ (കഭദഗതനി) ബനില്

സഹൈകേരണെവയ  വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ  കദവസസ്വവയ  വകുപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .   കേടകേയപേള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ): സര്, സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ് ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള
2017-ലല  കകേരള  സഹൈകേരണെ  സയഘ  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പേരനിഗണെനയസ്റ്റ്
എടുകണെലമന്ന പ്രകമയയ ഞക്കോന്  അവതരനിപനിക്കുന.

പേട്ടനികേജക്കോതനി  പേട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പേനികന്നക്കോകസമുദക്കോയകകമവയ  നനിയമവയ
സക്കോയസക്കോരനികേവയ പേക്കോര്ലലമന്റെറനികേക്കോരഗ്യവയ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബക്കോലന്  ): സര്,
ഞക്കോന് പ്രകമയലത പേനിന്തക്കോങ്ങുന.

സഹൈകേരണെവയ  വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ  കദവസസ്വവയ  വകുപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  ):  സര്,  എനനികസ്റ്റ്  ചുരുകയ  ചനില  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്
പേറയക്കോനുണസ്റ്റ്. ഇഇൗ ബനില് അവതരനിപനിച ദനിവസയ ലചറനിയ ബഹൈളയ നടന്നതുലകേക്കോണസ്റ്റ്
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സഭയനില്  ഒനയ  പേറയക്കോലതയക്കോണെസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  പേക്കോസക്കോയനികപേക്കോയതസ്റ്റ്.  ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ
ബക്കോങ്കുകേളുലട  നനിര്വ്വചനയ,  ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേളനില്  കവക്കോട്ടവകേക്കോശമുള്ള
അയഗതസ്വയ, ജനില്ലെക്കോ സഹൈകേരണെ ബക്കോങസ്റ്റ് കേമനിറനിയനില് മറസ്റ്റ് തരതനില്ലപട്ട സഹൈകേരണെ
സയഘങ്ങള്ക്കുകവണനിയള്ള  സയവരണെയ  എന്നസ്പീ  കഭദഗതനികേളക്കോണെസ്റ്റ്  പ്രധക്കോനമക്കോയയ
ലകേക്കോണ്ടുവരക്കോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നമ്മുലട  സയസക്കോനതസ്റ്റ്  ത്രനിതല-ഹ്രസസ്വകേക്കോല
കേക്കോര്ഷനികേ  വക്കോയക്കോ  സയവനിധക്കോനയ,  പ്രക്കോഥമനികേ  തലതനില്  പ്രക്കോഥമനികേ  കേക്കോര്ഷനികേ
സഹൈകേരണെ  സയഘങ്ങളുയ  മദഗ്യതലതനില്  ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേളുയ
മുകേള്തട്ടനില് സയസക്കോന സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുയ എന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.  പ്രക്കോഥമനികേ കേക്കോര്ഷനികേ
സഹൈകേരണെ സയഘങ്ങളുലട അലപകസ്റ്റ് ബക്കോങക്കോയക്കോണെസ്റ്റ് ജനില്ലെക്കോ സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേലള
കേക്കോണുന്നതസ്റ്റ്.  ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേളുലട  അലപകസ്റ്റ്  ബക്കോങക്കോയനി  സയസക്കോന
സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുയ പ്രവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതക്കോണെസ്റ്റ് ത്രസ്പീ ടയര് സനിസതനിലന്റെ ഒരു
പ്രകതഗ്യകേത.   ഇങ്ങലനയള്ള  സയഘങ്ങള്  എന്ന  നനിലയനില്  പ്രവര്തനിക്കുകേ
എന്നതക്കോണെസ്റ്റ് നമള് ലകഗ്യമക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സയസക്കോനതസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് വനിഭക്കോഗതനിലുയ ധക്കോരക്കോളയ
സയഘങ്ങളുണസ്റ്റ്.   അതരതനിലുള്ള  സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ്  അവരുകടതക്കോയ  അലപകസ്റ്റ്
സയഘങ്ങള്  ഉണസ്റ്റ്.   ഉദക്കോഹൈരണെമക്കോയനി,  നമ്മുലട  സയസക്കോനതസ്റ്റ്  കേണ്സപ്യൂമര്
സയഘങ്ങള്  പ്രവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.   കേണ്സപ്യൂമര്  സയഘങ്ങളുലട    അലപകസ്റ്റ്
സയഘമക്കോയനി  കേണ്സപ്യൂമര്  ലഫഡകറഷന്  നല്ലെ  നനിലയനില്  പ്രവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.
മക്കോര്കറനിയഗസ്റ്റ് സയഘങ്ങളുയ ഇതുകപേക്കോലല പ്രവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ് മക്കോര്കറനിയഗസ്റ്റ്
ലഫഡകറഷന്  ഉണസ്റ്റ്.  ധക്കോരക്കോളയ  കസ്പീരസയഘങ്ങളുയ  പ്രവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.
കസ്പീരസയഘങ്ങള്ക്കുയ  അലപകസ്റ്റ്  സയഘടനയണസ്റ്റ്.   കേയര്  സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ്  കേയര്
ലഫഡസ്റ്റ് ഉണസ്റ്റ്.  മതഗ്യസയഘങ്ങള്കസ്റ്റ് മതഗ്യ ലഫഡസ്റ്റ് ഉണസ്റ്റ്.  വനനിതക്കോ സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ്
വനനിതക്കോ ലഫഡസ്റ്റ് ഉണസ്റ്റ്.  പേട്ടനികേജക്കോതനി/പേട്ടനികേ വര്ഗ്ഗവനിഭക്കോഗങ്ങള്ക്കുയ ലഫഡകറഷന്
ഉണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ നനിലയനില്, വളലര ചുരുകയ ചനില മനിസകലനനിയസസ്റ്റ് സയഘങ്ങള് ഒഴനിലകേ
ബക്കോകനി  എല്ലെക്കോ  സയഘങ്ങള്ക്കുയ  അവരുകടതക്കോയ  അലപകസ്റ്റ്  സയഘങ്ങള്  ഉണസ്റ്റ്.
സര്കക്കോര്  ജസ്പീവനകക്കോര്,  അദഗ്യക്കോപേകേര്  തുടങ്ങനിയവര്  ഉള്ലപടുന്ന  സയഘങ്ങളുയ
പ്രവര്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടക്കോലത,  ചനില  മനിസകലനനിയസസ്റ്റ്  സയഘങ്ങളുയ  ഉണക്കോകുയ.
ഇതരയ  സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഒരു  അലപകസ്റ്റ്  സയഘയ  കവണെലമനള്ള  വക്കോദഗതനി
ശരനിയക്കോണെസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  പേരനിഗണെനികകണ കേക്കോരഗ്യമുണസ്റ്റ്.  ബക്കോകനി എല്ലെക്കോ സയഘങ്ങള്ക്കുയ
അലപകസ്റ്റ്  സയഘങ്ങളുണസ്റ്റ്.  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അധനികേക്കോരതനില്വരുന്ന  ചനില
സനര്ഭങ്ങളനില്  ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേളുലട  ഘടന  മക്കോറനി  എഴുതുന്നതനിനു
കവണനിയള്ള  നസ്പീകങ്ങള്  നടകക്കോറുണസ്റ്റ്.  ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേളുലട  ഘടന,
പ്രക്കോഥമനികേ സഹൈകേരണെ സയഘങ്ങളുലട അലപകസ്റ്റ് സയഘയ എനപേറയന്ന രസ്പീതനി മക്കോറനി
സയസക്കോനതസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിക്കുന്നതുയ  പ്രവര്തനികക്കോതനിരനിക്കുകേയയ  ലചയന്ന
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ഇതരസയഘങ്ങളനില്  കുലറലയക്കോലക  കേടലക്കോസസ്റ്റ്  സയഘങ്ങളക്കോലണെന  കേക്കോണെക്കോന്
സക്കോധനിക്കുയ.  അതരയ  സയഘങ്ങള്ലകല്ലെക്കോയ  ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങനില്
അഫനിലനികയഷന്  ലകേക്കോടുതസ്റ്റ്  കവക്കോട്ടവകേക്കോശമുള്ള  ലമമര്മക്കോരക്കോകനി  മക്കോറനി.  കകേവലയ
അതനിലന്റെ  ഭരണെസമനിതനി  പേനിടനിലചടുക്കുകേ  എനള്ള  ലകഗ്യയ  മക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ്
സക്കോധക്കോരണെഗതനിയനില്  ഉണക്കോകേക്കോറുള്ളതസ്റ്റ്.  അങ്ങലന  ചനില  മക്കോറങ്ങള്  വരുതക്കോറുണസ്റ്റ്.
2012-ലുയ  അന്നലത  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഒരു  ഓര്ഡനിനന്സനിലൂലട  ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ
ബക്കോങ്കുകേളുലടയയ  സയസക്കോന  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേളുലടയയ  ഭരണെനനിയനണെയ
ഹകേകലക്കോകക്കോന്കവണനിയള്ള നടപേടനി സസ്വസ്പീകേരനിച.  ഞക്കോന് കനരലത സൂചനിപനിച മറസ്റ്റ്
വനിഭക്കോഗയ  സഹൈകേരണെ  സയഘങ്ങളനില്  വലനിയകതക്കോതനിലുള്ള  സയഘയ  കേടലക്കോസസ്റ്റ്
സയഘങ്ങളക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  കേക്കോണെക്കോന്  സക്കോധനിക്കുയ.  ഇഇൗ  കേടലക്കോസസ്റ്റ്  സയഘങ്ങളനിലൂലട
ലതരലഞ്ഞെടുകലപട്ടസ്റ്റ്  ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങസ്റ്റ്  ഭരണെസമനിതനിയനിലലത്തുന്ന  ചനില
ആളുകേളുലട തക്കോലരഗ്യയ എന്തക്കോയനിരനിക്കുലമനള്ള കേക്കോരഗ്യയ പ്രകതഗ്യകേനിചസ്റ്റ് പേറകയണതനില്ലെ.
പ്രക്കോഥമനികേ കേക്കോര്ഷനികേ വക്കോയക്കോ സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേളുലടയയ അര്ബന് ബക്കോങ്കുകേളുലടയയ
അലപകസ്റ്റ് ബക്കോങക്കോയനി പ്രവര്തനികകണതക്കോണെസ്റ്റ് ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങ്കുകേള് എന്നസ്റ്റ് ഇടതുപേക
ജനക്കോധനിപേതഗ്യ  മുന്നണെനിയലട  പ്രകേടനപേത്രനികേയനില് പേറഞ്ഞെനിടണക്കോയനിരുന.  അതനിനസ്റ്റ്
ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങനിലുള്ള  കവക്കോട്ടവകേക്കോശയ  ഇക്കൂട്ടര്കസ്റ്റ്  മക്കോത്രമക്കോയനി  പേരനിമനിതലപടുകതണ
തക്കോലണെന്ന  നനിലപേക്കോടക്കോണെസ്റ്റ്  ദസ്പീര്ഘകേക്കോലമക്കോയനി  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  ഇടതുപേക
ജനക്കോധനിപേതഗ്യ  മുന്നണെനി  സസ്വസ്പീകേരനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേലളയയ  പ്രക്കോഥമനികേ
കേക്കോര്ഷനികേ  ബക്കോങ്കുകേലളയയ  അതനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയനിതലന്ന  സയസക്കോന  സഹൈകേരണെ
ബക്കോങനിലനയയ ശക്തനിലപടുത്തുകേ, ജനങ്ങള്കസ്റ്റ് ഏലറ പ്രകയക്കോജനകേരമക്കോയനി അതനിലന
പ്രവര്തനിപനിക്കുകേ,  ഇഇൗ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന അനക്കോശക്കോസഗ്യ പ്രവണെതകേള്
അവസക്കോനനിപനിക്കുകേ  ഇലതല്ലെക്കോമക്കോണെസ്റ്റ്  ഇതരലമക്കോരു  ലചറനിയ  അടനിസക്കോനപേരമക്കോയ
മക്കോറയ ലകേക്കോണ്ടുവരുന്നതനിനസ്റ്റ് ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെനിലന കപ്രരനിപനിചതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
അധനികേക്കോരതനില് വന്നതനിനുകശഷയ സഹൈകേരണെ സയഘയ രജനിസ്ട്രക്കോറുലട  കനതൃതസ്വതനില്
ഒരു  കേമനിറനി  ഇഇൗ  കമഖലയലട  വനിവനിധ  തലങ്ങലളയയ  അതനിലന്റെ  ഘടനലയയയ
പ്രവര്തനങ്ങലളയയ  സയബനനിചസ്റ്റ്  പേഠനിചസ്റ്റ്  റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്   സമര്പനിക്കുകേയണക്കോയനി.
അതനില് ജനില്ലെക്കോ സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേളുലട മൂലധനലത സയബനനിചസ്റ്റ് പേറയനണസ്റ്റ്.
അതനില് 89.92  ശതമക്കോനവയ പ്രക്കോഥമനികേ കേക്കോര്ഷനികേ വക്കോയക്കോ സയഘങ്ങളുകടതക്കോലണെന്നസ്റ്റ്
കേക്കോണെക്കോന് സക്കോധനിക്കുയ. 

ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേളനില്  അഫനിലനികയറസ്റ്റ്  ലചയ്തനിടള്ള  പ്രക്കോഥമനികേ
സയഘങ്ങളുലട  എണയ  11759  ആണെസ്റ്റ്.  ഇതനില്  പ്രക്കോഥമനികേ  കേക്കോര്ഷനികേ  വക്കോയക്കോ
സയഘങ്ങള്  കകേവലയ  1670  ആണെസ്റ്റ്.  അതക്കോയതസ്റ്റ്  14.2%  അയഗതസ്വമുള്ള
സയഘങ്ങളക്കോണെസ്റ്റ്  മൂലധനതനിലന്റെ  89.92  ശതമക്കോനയ  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേളനില്
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നനികകപേനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ജനില്ലെക്കോ സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേളുലട ഭരണെസമനിതനികേളനില് പ്രധക്കോന
ഓഹൈരനി  ഉടമകേളക്കോയ  പ്രക്കോഥമനികേ  കേക്കോര്ഷനികേ  വക്കോയക്കോ  സയഘങ്ങളുലട  പ്രക്കോതനിനനിധഗ്യയ
കകേവലയ 31 ശതമക്കോനമക്കോണെസ്റ്റ്.  ജനില്ലെക്കോ സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേളനിലല ലമക്കോതയ നനികകപേയ
പേരനികശക്കോധനിചക്കോല്  49.69  ശതമക്കോനയ  പ്രക്കോഥമനികേ  കേക്കോര്ഷനികേ  വക്കോയക്കോ  സയഘങ്ങളനില്
നനിനള്ളതക്കോലണെന്നസ്റ്റ് കേക്കോണെക്കോയ.  മറസ്റ്റ് സഹൈകേരണെ സയഘങ്ങളനില്നനിനള്ള നനികകപേയ
കകേവലയ  14.54  ശതമക്കോനമക്കോണെസ്റ്റ്.  ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങ്കുകേള് പ്രക്കോഥമനികേ ബക്കോങ്കുകേള്കസ്റ്റ് വക്കോയ
നല്കുനണസ്റ്റ്.  വനിവനിധ  സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  വക്കോയ  പേരനികശക്കോധനിക്കുകമക്കോള്
പ്രക്കോഥമനികേ  കേക്കോര്ഷനികേ  സയഘങ്ങലളക്കോഴനിലകേ  ബക്കോകനി  സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയ
വക്കോയയനില് 19.51 ശതമക്കോനവയ കുടനിശ്ശനികേയക്കോലണെന്നസ്റ്റ് കേക്കോണെക്കോയ.  പ്രക്കോഥമനികേ കേക്കോര്ഷനികേ
വക്കോയക്കോ  സയഘങ്ങളുലട  കുടനിശ്ശനികേ  5.76  ശതമക്കോനമക്കോണെസ്റ്റ്.   ഇതരലമക്കോരു
കേലണതലനിലന്റെ  അടനിസക്കോനതനില്  സഹൈകേരണെസയഘയ  രജനിസ്ട്രക്കോറുലട  ശനിപേക്കോര്ശ
പ്രകേക്കോരമക്കോണെസ്റ്റ്  ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേളുലട  നനിര്വ്വചനതനില്  മക്കോറയ
വരുതനിലകക്കോണ്ടുള്ള  ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിചതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ
മക്കോറതനിലൂലട  ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേളുലട  ഭരണെസമനിതനികേള്  ഇല്ലെക്കോതക്കോയനി
എന്നതക്കോണെസ്റ്റ്  യക്കോഥക്കോര്തഗ്യയ.  അല്ലെക്കോലത  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കബക്കോധപൂര്വ്വയ  അവലയ
പേനിരനിചവനിടക്കോനുള്ള നടപേടനികേലളക്കോനയ സസ്വസ്പീകേരനിചനിട്ടനില്ലെ.    സയസക്കോനതനിലന്റെ ഭക്കോവനി
വനികേസന പേരനിപേക്കോടനികേളനില് സജസ്പീവമക്കോയയ സക്രനിയമക്കോയയ ഇടലപേടുന്നതനിനസ്റ്റ് പ്രക്കോപമക്കോയ
ഒരു സഹൈകേരണെ പ്രസക്കോനലത വക്കോര്ലതടുക്കുകേ എന്ന ഏകേ ലകഗ്യകതക്കോലടയക്കോണെസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇതരലമക്കോരു  സമസ്പീപേനയ  സസ്വസ്പീകേരനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.   നനിശയമക്കോയയ  നല്ലെ
സഹൈകേക്കോരനികേളടങ്ങുന്ന  നമ്മുലട  സഭ  ഇലതല്ലെക്കോയ   സസ്വസ്പീകേരനിക്കുലമനതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്
എലന്റെ  വനിശസ്വക്കോസയ.  ലപേക്കോതുലവ  സഹൈകേക്കോരനി  സമൂഹൈതനില്നനിനതലന്ന  വന്ന  ഒരു
പ്രശമക്കോയനിരുന,  സഹൈകേരണെ നനിയമതനിലുണക്കോയനിരുന്ന  16(എ), 19(എ)  വകുപ്പുകേള്
പ്രകേക്കോരയ  ഒരു  സഹൈകേരണെ  സയഘതനിലല  അയഗതനിനസ്റ്റ്  തുടര്ചയക്കോയനി  രണസ്റ്റ്
വര്ഷങ്ങളനില് സയഘതനിലന്റെ കസവനങ്ങള് ഉപേകയക്കോഗനികക്കോതനിരനിക്കുകേയക്കോലണെങനികലക്കോ
സയഘതനിലന്റെ  തുടര്ചയക്കോയ  മൂന്നസ്റ്റ്  ലപേക്കോതുകയക്കോഗങ്ങളനില്  പേലങടുകക്കോതനിരനിക്കുകേയയ
അങ്ങലനയള്ള  അഭക്കോവയ  ലപേക്കോതുകയക്കോഗയ  മക്കോപക്കോകലപടക്കോതനിരനിക്കുകേയയ
ലചയകേയക്കോലണെങനികലക്കോ  അയഗമക്കോയനി  തുടരക്കോന്  അര്ഹൈതയനിലല്ലെനള്ളതസ്റ്റ്.
അതുസയബനനിചസ്റ്റ്  സഹൈകേക്കോരനികേളുലടയനിടയനില്തലന്ന  ശക്തമക്കോയ  അഭനിപ്രക്കോയമുണക്കോയനി.
കകേരളതനിലല  പ്രമുഖനക്കോയ  സഹൈകേക്കോരനി  ശസ്പീ.  ലകേ.  ശനിവദക്കോസന്  നക്കോയരുലട
കനതൃതസ്വതനില്  ഒരു  കേമനിറനി  ഇതുസയബനനിചസ്റ്റ്  പേഠനിചസ്റ്റ്  സമര്പനിച  റനികപക്കോര്ട്ടനിലുയ
അതസ്റ്റ്  ഒഴനിവക്കോകണെലമന്നസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണക്കോയനി.  അതനിലന്റെലയല്ലെക്കോയ  അടനിസക്കോനതനില്
മക്കോറയ  വരുതണെലമന്നതസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആകലക്കോചനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ഒരു  ലചറനിയ
മക്കോറമക്കോണെസ്റ്റ് അതനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി വരുന്നതസ്റ്റ്.  മലറക്കോന്നസ്റ്റ്,  ചനില സയഘങ്ങള് അവരുലട
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ലലബ-ലക്കോയനില്  വക്കോര്ഡടനിസക്കോനതനിലുള്ള  ലതരലഞ്ഞെടുപസ്റ്റ്  നടതക്കോന്
തസ്പീരുമക്കോനനിക്കുനണസ്റ്റ്. അതനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി ചനില സയഘങ്ങള് കകേക്കോടതനിയനില് കപേക്കോയനി
വക്കോര്ഡടനിസക്കോനതനില്  ലതരലഞ്ഞെടുപസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  അനുകൂലമക്കോയ  വനിധനി
സമക്കോദനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  നനിലയനിലുള്ള  ചനില  മക്കോറങ്ങളക്കോണെസ്റ്റ്  കഭദഗതനിയനിലൂലട
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നമ്മുലട  സയസക്കോനലത  സഹൈകേരണെകമഖലയലട
സജസ്പീവത കൂടുതല് ശക്തനിലപടുതനിലകക്കോണ്ടുവരനികേ എനള്ള ഏകേലകഗ്യകതക്കോടുകൂടനി
ലകേക്കോണ്ടുവന്ന  മക്കോറങ്ങളക്കോണെസ്റ്റ്.   പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്,  ലലവസസ്റ്റ്   പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്  സക്കോനതസ്റ്റ്
നനിരന്തരമക്കോയനി,  നക്കോല്പകതക്കോളയ വര്ഷങ്ങളക്കോയനി തുടരുന്ന ആളുകേളുണസ്റ്റ്.  ചനിലലരല്ലെക്കോയ
നല്ലെ  സഹൈകേക്കോരനികേള്  തലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്.   ചനില  സലങ്ങളനില്  അശദലകേക്കോണ്ടുയ  മറ്റുയ
ഇതരയ  ആളുകേള്  ചുമതല  വഹൈനിക്കുന്ന  സക്കോപേനങ്ങളനില്   അഴനിമതനിയയ  മറ്റുയ
നടക്കുന്നതക്കോയനി  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്ലപട്ട  പേശക്കോതലതനിലക്കോണെസ്റ്റ്
അതരലമക്കോരു കഭദഗതനി  ലകേക്കോണ്ടുവരണെലമന്നസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആകലക്കോചനിചതസ്റ്റ്.  അതുയ
ഇതനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനിടണസ്റ്റ്.  അലതല്ലെക്കോയ വന്നകപക്കോള് ബഹുമക്കോനലപട്ട സഹൈകേക്കോരനികേളുലട
ഇടയനില്നനിനയ   "അങ്ങലന  ആവശഗ്യമുകണക്കോ,  ജനപ്രക്കോതനിനനിധഗ്യ  നനിയമതനില്
ഒരനിടത്തുയ  രണസ്റ്റ്  കടയ  എലന്നക്കോനയ  പേറഞ്ഞെനിട്ടനില്ലെകല്ലെക്കോ,  സഹൈകേരണെ  കമഖലയനില്
മക്കോത്രയ  രണസ്റ്റ്  കടയ  എനപേറയന്നതനില്  കേക്കോരഗ്യമുകണക്കോ"  എന്ന  കചക്കോദഗ്യങ്ങലളക്കോലക
ഉയര്നവരുനണസ്റ്റ്. അതനിലന്റെലയല്ലെക്കോയ അടനിസക്കോനതനില് യക്തമക്കോയ തസ്പീരുമക്കോനങ്ങള്
സസ്വസ്പീകേരനികക്കോലമനതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആകലക്കോചനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി
കൂടനിയകപക്കോഴുയ ബഹുമക്കോനലപട്ട സഹൈകേക്കോരനികേള് ഇതുസയബനനിചസ്റ്റ് സൂചനിപനിക്കുകേയണക്കോയനി.
അതസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പേരനികശക്കോധനികക്കോന്  തയ്യക്കോറക്കോണെസ്റ്റ്.   എല്ലെക്കോ  കമഖലകേളനില്നനിനയ
വന്നനിടള്ള  അഭനിപ്രക്കോയലത  മക്കോനനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  കടയ  എനപേറയന്നതസ്റ്റ്
ഒഴനിവക്കോകക്കോലമനതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആകലക്കോചനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ആ  കകക്കോസസ്റ്റ്
ഡനിസസസ്റ്റ് ലചയകമക്കോള് അതസ്റ്റ് ലചയ്യക്കോന് സക്കോധനിക്കുലമന്നക്കോണെസ്റ്റ് കേരുതുന്നതസ്റ്റ്. ലപേക്കോതുലവ
നമ്മുലട കസറനിലല സഹൈകേരണെ പ്രസക്കോനതനിലന്റെ വളര്ചയയ കകമവയ ലകഗ്യമക്കോകനി
ലകേക്കോണ്ടുവന്നനിടള്ള  ബനില്ലെക്കോണെസ്റ്റ്.  എല്ലെക്കോവരുലടയയ  പേനിന്തുണെയയ  സഹൈക്കോയവയ
സഹൈകേരണെവയ ഇകക്കോരഗ്യതനിലുണക്കോകേണെലമന്നസ്റ്റ് ഞക്കോന് അഭഗ്യര്തനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.

[അദഗ്യകകവദനിയനില് മനി. ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്]

മനി  .    ലഡപേപ്യൂട്ടനി  സസ്പീകര്:  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടനിനസ്റ്റ്  വനികയക്കോജനക്കുറനിപസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിടള്ള അയഗങ്ങള്കസ്റ്റ് സയസക്കോരനികക്കോവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹൈമസ്പീദസ്റ്റ് പേനി  .: സര്, ഞക്കോന് എലന്റെ വനികയക്കോജനിപസ്റ്റ് കരഖലപടുത്തുന.
ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനി  ഇവനിലട  സൂചനിപനിച  കേക്കോരഗ്യങ്ങലള  സയബനനിചസ്റ്റ്  സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമനിറനിയനില് അഭനിപ്രക്കോയയ പേറഞ്ഞെനിരുന. ഇഇൗ ബനില്ലെനിലല വഗ്യവസകേളനില് പേലതനിലുയ
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അവഗ്യക്തതയയ  ലലവരുദഗ്യവമുണസ്റ്റ്.  ചനില  വഗ്യവസകേള്  സഹൈകേരണെ  കമഖലയലട
കേക്കോരഗ്യകമതലയയയ പ്രവര്തന മനികേവനിലനയയ വനികേസനലതയയ നശനിപനിക്കുലമന്ന
അഭനിപ്രക്കോയമക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്.   നനിര്വ്വചന  കഭദഗതനിയനില്  പ്രക്കോഥമനികേ  കേക്കോര്ഷനികേ  വക്കോയക്കോ
സയഘങ്ങളുയ  അര്ബന്  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേളുയ  മക്കോത്രയ  അയഗങ്ങളക്കോയനിടള്ളതുയ
അതനിലല  അയഗങ്ങള്ക്കുയ  വഗ്യക്തനികേള്ക്കുയ  വക്കോയ  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
സസ്വരൂപേനിക്കുകേ  എന്ന  പ്രധക്കോന  ഉകദ്ദേശഗ്യമുള്ളതുമക്കോയ  കകേന്ദ്രസയഘയ  എന്ന
നനിര്വ്വചനതനില്  വക്കോയ  ലഭനിക്കുവക്കോന്  നക്കോമമക്കോത്ര  അയഗങ്ങള്ക്കുയ  അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ്
അയഗങ്ങള്ക്കുയ  അവകേക്കോശയ  വഗ്യക്തമക്കോകനിയനിട്ടനില്ലെ.   ഒരു  സയഘതനിലല  ഏലതക്കോരു
അയഗതനിനുയ  തുടര്ചയക്കോയ രണസ്റ്റ്  കേക്കോലയളവനില് കൂടുതല് അതനിലന്റെ പ്രസനിഡകന്റെക്കോ
ലലവസസ്റ്റ് പ്രസനിഡകന്റെക്കോ ആയനി ഉകദഗ്യക്കോഗയ ലഭനിക്കുവക്കോന് അര്ഹൈതയണക്കോയനിരനിക്കുന്നതല്ലെ
എന്നതസ്റ്റ് വഗ്യക്തനികേള് അയഗങ്ങളക്കോയനിടള്ള സയഘങ്ങളനില് മക്കോത്രകമ ബക്കോധകേമക്കോക്കുവക്കോന്
കേഴനിയൂ.  അലപകസ്റ്റ്  സയഘങ്ങളനിലുയ  ലസന്ട്രല്  സയഘങ്ങളനിലുയ  സയഘങ്ങള്
മക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ്  അയഗങ്ങളക്കോയനിടള്ളതസ്റ്റ്.  അയഗ  സയഘങ്ങളനില്നനിനള്ള  പ്രതനിനനിധനികേളക്കോണെസ്റ്റ്
അവയനിലല പ്രസനിഡന്റുയ ലലവസസ്റ്റ് പ്രസനിഡന്റുമക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.  ഇകക്കോരണെതക്കോല് കഭദഗതനി
വഗ്യവസ  കകേന്ദ്രസയഘങ്ങള്ക്കുയ  അലപകസ്റ്റ്  സയഘങ്ങള്ക്കുയ  ബക്കോധകേമക്കോകുന്നതല്ലെ.
സയസക്കോനകതക്കോ  രക്കോജഗ്യകതക്കോ  ലതരലഞ്ഞെടുകലപടുന്ന  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്കസ്റ്റ്
ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേസക്കോനയ വഹൈനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിയനണെമനില്ലെ.  നനിയമസഭക്കോ സക്കോമക്കോജനികേര്,
ത്രനിതല പേഞക്കോയതസ്റ്റ് സയവനിധക്കോനങ്ങള്,  വക്കോണെനിജഗ്യ ബക്കോങ്കുകേള് ലചയര്മക്കോനക്കോകുന്നതസ്റ്റ്
എന്നനിവയ്ലകക്കോനയ  നനിയനണെമനില്ലെ.  ഒരു  സഹൈകേക്കോരനി  ഒരു  സഹൈകേരണെ
സക്കോപേനതനില് പ്രസനിഡന്റെക്കോയനി ഒരു കടയ  പൂര്തനിയക്കോക്കുകമക്കോള് അയക്കോളുലട അറനിവയ
കേഴനിവയ പ്രക്കോഗതഗ്യവയ വര്ദനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ് ലചയന്നതസ്റ്റ്.  ആദഗ്യമക്കോയനി സക്കോനകമല്ക്കുന്ന
പ്രസനിഡന്റുമക്കോര്  ആ നനിലവക്കോരതനിലലതക്കോന്  കേക്കോലതക്കോമസമുണക്കോകുയ.  ആയതനിനക്കോല്
രണസ്റ്റ്  കേക്കോലയളവനില്  കൂടുതല്  ഒരയഗയ  ഒരു  സഹൈകേരണെ  സക്കോപേനതനില്
പ്രസനിഡകന്റെക്കോ  ലലവസസ്റ്റ്  പ്രസനിഡകന്റെക്കോ  ആകേക്കോന്  പേക്കോടനിലല്ലെന്ന  നനിയനണെയ
ബനില്ലെനില്നനിന്നസ്റ്റ്  നസ്പീകയ  ലചയ്യണെയ.  നനിര്കദ്ദേശനികലപട്ടനിടള്ള  വനിശദസ്പീകേരണെയ  വകുപസ്റ്റ്
32(1)  3-ാം  കനിപ  ഉപേനനിബനനയലട  വനിശ ദസ്പീകേരണെവമക്കോണെസ്റ്റ്.  നനിര്കദ്ദേശനികലപട്ടനിടള്ള
വനിശദസ്പീകേരണെയ  കനിപ  ഉപേനനിബനന  3-ല്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഹൈരനി  മൂലധനയ,
സക്കോമതനികേ സഹൈക്കോയയ,  വക്കോയ അലല്ലെങനില് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഗഗ്യക്കോരണനി അലല്ലെങനില്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  രൂപേസ്പീകേരനിചനിടള്ള  കബക്കോര്ഡനിലന്റെ  ഗഗ്യക്കോരണനി  ഇവയനികലലതങനിലു
ലമക്കോനള്ള  സഹൈകേരണെ  സയഘതനിലന്റെ  ഭരണെസമനിതനിലയ  മക്കോത്രകമ  പേനിരനിചവനിടക്കോവൂ
എന്നസ്റ്റ് വഗ്യക്തമക്കോകനിയനിടണസ്റ്റ്. എന്നക്കോല് കനിപ ഉപേനനിബനനയലട വനിശദസ്പീകേരണെമക്കോയനി
നനിര്കദ്ദേശനിചനിടള്ള  കഭദഗതനിയനില്  നബക്കോര്ഡസ്റ്റ്,  കദശസ്പീയ  സഹൈകേരണെ  വനികേസന
കകേക്കോര്പകറഷന്,  കകേന്ദ്ര  സര്കക്കോരനിലന്റെ  നനിയനണെതനിലുള്ള  മകറലതങനിലുയ
ധനസഹൈക്കോയ  സക്കോപേനയ  എന്നനിവ  നല്കുന്ന  ഏലതങനിലുയ  ധനസഹൈക്കോയയ



444 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 21, 2017

സസ്വസ്പീകേരനിചനിടള്ള  സയഘവയ  പേനിരനിചവനിടലനിനസ്റ്റ്  വനികധയമക്കോകേക്കോലമന്ന  വനിശദസ്പീകേരണെയ
മൂന്നക്കോമലത  കനിപ  ഉപേനനിബനനയസ്റ്റ്  വനിരുദമക്കോണെസ്റ്റ്.  അവ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന
ധനസഹൈക്കോയതനിനസ്റ്റ് സയസക്കോന സര്കക്കോര് ഗഗ്യക്കോരണനി നല്കേനിയനിടലണങനില് മക്കോത്രകമ
പേനിരനിചവനിടക്കോവൂ. അല്ലെക്കോതപേകയ പേനിരനിചവനിടലനിനസ്റ്റ് വനികധയമക്കോകനിക്കൂടക്കോ. സഹൈകേരണെയ
എനലമക്കോരു സയസക്കോന വനിഷയമക്കോണെസ്റ്റ്,  കകേന്ദ്ര സര്കക്കോര് വനിഷയമല്ലെ.  അതനിനക്കോല്
സയസക്കോന സര്കക്കോരനിലന്റെ ഗഗ്യക്കോരണനിയനില്ലെക്കോലത സഹൈകേരണെ സക്കോപേനങ്ങള്, അവ മറസ്റ്റ്
ബക്കോങ്കുകേളനില്  നടതനിയനിടള്ളതുയ  ബക്കോധഗ്യതയനില്ലെക്കോതതുമക്കോയ  നനികകപേങ്ങളുലട
ഇഇൗടനികന്മേല് നബക്കോര്ഡനില്നനികന്നക്കോ എന്.സനി.ഡനി.സനി.യനില് നനികന്നക്കോ വക്കോയലയടുതക്കോല്
അതസ്റ്റ്  സയസക്കോന  സര്കക്കോര്  സഹൈക്കോയമല്ലെ.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  അങ്ങലനയള്ള
സയഘങ്ങളുലട  ഭരണെസമനിതനിലയ  നസ്പീകയ  ലചയ്യക്കോനുള്ള  വഗ്യവസ
വനിശദസ്പീകേരണെതനില്നനിന്നസ്റ്റ്  നസ്പീകണെയ.  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  വഗ്യവസ  1(ബനി)-യനില്  ജനില്ലെക്കോ
സഹൈകേരണെ ബക്കോങനിലന്റെ ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ സക്കോനത്തുള്ള  കേമനിറനി നനിലവനില് ഇല്ലെക്കോതക്കോയനി
തസ്പീരുന്നതുയ രജനിസ്ട്രക്കോര്കസ്റ്റ്  ഒരു പുതനിയ  കേമനിറനിലയകയക്കോ ഒകന്നക്കോ അതനിലധനികേകമക്കോ
ഭരണെക്കോധനിപേലനകയക്കോ  അലല്ലെങനില്   ഭരണെക്കോധനിപേന്മേക്കോലരകയക്കോ  (അവര്  സയഘതനിലല
അയഗങ്ങള്  ആയനിരനികണെലമന്നനില്ലെ)  ഉതരവനില്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  6  മക്കോസതനില്
അധനികേരനികക്കോത  കേക്കോലകതയസ്റ്റ്  നനികയക്കോഗനികക്കോലമന്നസ്റ്റ്   നനിര്കദ്ദേശനിചനിടണസ്റ്റ്.   കകേരള
സഹൈകേരണെ സയഘ നനിയമയ വകുപസ്റ്റ്  32(1)-ല്  (ഡനി)  പ്രകേക്കോരവയ വകുപസ്റ്റ്  33 (1)-ല്
(ബനി)  പ്രകേക്കോരവയ  3  കപേരനില്  അധനികേരനികക്കോത  ഒരു  അഡനിനനികട്രറലറ  മക്കോത്രകമ
പേനിരനിചവനിടലപടുന്ന അലല്ലെങനില് ഭരണെസമനിതനി ഇല്ലെക്കോതക്കോകുന്ന സയഘതനിലന്റെ ഭരണെയ
നടത്തുവക്കോന്  നനികയക്കോഗനികക്കോവൂലവന്നസ്റ്റ്  വഗ്യവസ  ലചയ്തനിടള്ളതനിനക്കോല്  ഒകന്നക്കോ
അതനില്ക്കൂടുതകലക്കോ ഭരണെക്കോധനിപേന്മേക്കോര് എന്നതസ്റ്റ് 'ഒരു ഭരണെക്കോധനിപേന്' എന്നസ്റ്റ്  കഭദഗതനി
ലചയ്യണെയ. 

മനി  .    ലഡപേപ്യൂട്ടനി  സസ്പീകര്:   കഭദഗതനികേളുലട  വകുപസ്റ്റ്  തനിരനിചള്ള  പേരനിഗണെന
പേനിന്നസ്പീടസ്റ്റ് വരുനണസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോള് ലപേക്കോതുവക്കോയ കേക്കോരഗ്യങ്ങള്  പേറഞ്ഞെക്കോല് മതനിയക്കോകുയ.

ശസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹൈമസ്പീദസ്റ്റ്  .   പേനി  .: സര്, സയസക്കോന സഹൈകേരണെ കമഖലയസ്റ്റ് യക്കോലതക്കോരു
കനട്ടവയ  സയഭക്കോവന  ലചയ്യക്കോന്  സക്കോദഗ്യതയനില്ലെക്കോതതുയ  എന്നക്കോല്  സഹൈകേരണെ
കമഖലയക്കോലകേ  കദക്കോഷകേരവമക്കോയ  ഇഇൗ  ബനില്  പേനിന്വലനികണെലമന്നക്കോണെസ്റ്റ്
ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനികയക്കോടസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  അഭഗ്യര്തനികക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.   ഞക്കോന്  ഇഇൗ
ബനില്ലെനിലന ശക്തമക്കോയനി എതനിര്ക്കുന. 

ശസ്പീ  .    അനൂപേസ്റ്റ് കജകബസ്റ്റ്:  സര്,  ഞക്കോന് എലന്റെ വനികയക്കോജനിപസ്റ്റ് കരഖലപടുത്തുന.
കടയ  ഉള്ലപലടയള്ള  കേക്കോരഗ്യങ്ങളനില്  പുനര്വനിചനിന്തനതനിനസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
തയ്യക്കോറക്കോകേണെലമന്നക്കോണെസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനി  അകദ്ദേഹൈതനിലന്റെ  പ്രസയഗതനില്
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സൂചനിപനിചതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള്  വനികയക്കോജനക്കുറനിപസ്റ്റ്  കരഖലപടുതനിയ  പ്രധക്കോന   ഭക്കോഗവയ
അതുതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ് സൂചനിപനിചതുകപേക്കോലല   ഓകരക്കോ  5  വര്ഷയ കൂടുകമക്കോഴുയ
1969-ലല  ആകനില്  കഭദഗതനികേള്  ലകേക്കോണ്ടുവരക്കോറുണസ്റ്റ്.   2012-ല്   യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ലകേക്കോണ്ടുവന എനപേറയകമക്കോള്, 2008-ല് ശസ്പീ.  ജനി.  സുധക്കോകേരന് മനനിയക്കോയനിരുന്ന
സനര്ഭതനിലുയ  ഇകത സസ്വഭക്കോവതനിലുള്ള കഭദഗതനികേള്  ലകേക്കോണ്ടുവന്നതക്കോയനി  നമുകസ്റ്റ്
കേക്കോണെക്കോന് കേഴനിയയ.  5 വര്ഷയ കൂടുകമക്കോള്  തുടര്ചയക്കോയ കഭദഗതനികേള് വരുത്തുന്നതസ്റ്റ്
സസ്വക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയയ  ഇഇൗ  നനിയമതനിലന്റെ  സനിരനിറസ്റ്റ്  ഇല്ലെക്കോതക്കോക്കുനലവന്ന  സയശയയ
ലപേക്കോതുസമൂഹൈതനില് നനിനയ ഉയര്നവരുനണസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് പേറഞ്ഞെ കഭദഗതനി പ്രകതഗ്യകേ
രസ്പീതനിയനിലുള്ള ദനിശക്കോകബക്കോധകമക്കോ മക്കോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകമക്കോ സഹൈകേരണെ കമഖലയസ്റ്റ് നല്കുന്ന
ഒന്നക്കോയനി  കേക്കോണെക്കോന്  കേഴനിയനില്ലെ.  സഹൈകേരണെ  കമഖല  ശക്തമക്കോയനി
നനിലനനിര്ത്തുകേലയന്നതനിലന്റെ  അനനിവക്കോരഗ്യതയയ  ആവശഗ്യവയ  ഉന്നയനിചസ്റ്റ്  ആവര്തന
പ്രസയഗതനിനസ്റ്റ് ഞക്കോന്  മുതനിരുന്നനില്ലെ.  സമൂഹൈതനില്,  കകേരളതനിലന്റെ സക്കോമതനികേ
കമഖലയനില്,  പ്രകതഗ്യകേനിചസ്റ്റ്  ഗ്രക്കോമസ്പീണെകമഖലയനില്  സഹൈകേരണെ  സക്കോപേനങ്ങള്
നല്കേനിയനിടള്ള  അടനിതറ  വളലര  വനിപുലമക്കോണെസ്റ്റ്.   Demonetization-ലന്റെ
സനര്ഭതനില്  ഇഇൗ  കമഖലയ്ക്കു  കനലരയണക്കോയ  ദുഷ് പ്രചരണെങ്ങലള  ഭരണെ-
പ്രതനിപേകത്തുള്ളവര്  ഒറലകട്ടക്കോയനി  എതനിര്തതക്കോണെസ്റ്റ്.  സയഘസ്റ്റ്  പേരനിവക്കോര്  അജണ
ഇതനികലയസ്റ്റ് വരക്കോതനിരനികക്കോന് ശക്തമക്കോയ നനിലയനില് നക്കോയ അന്നസ്റ്റ് ഒറലകട്ടക്കോയനി നനിന.
സഹൈകേരണെ  കമഖലയലട  പ്രക്കോധക്കോനഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്  അന്നവനിലട  ഉയര്തനിയതസ്റ്റ്.
നനിര്ഭക്കോഗഗ്യവശക്കോല്  ഇന്നനിവനിലട  വന്നനിരനിക്കുന്നതുയ  ഞങ്ങള്  വനികയക്കോജനിപസ്റ്റ്
കരഖലപടുതനിയനിടള്ളതുമക്കോയ  ചനില  കേക്കോരഗ്യങ്ങളനില്  ജനക്കോധനിപേതഗ്യ  ധസ്വയസനയ
ഉണക്കോകുനലവനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്.   അതുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്  അകക്കോരഗ്യതനില്  ശക്തമക്കോയ
എതനിര്പസ്റ്റ്  മുകന്നക്കോടവചതസ്റ്റ്.   ജനകേസ്പീയമക്കോയനി  മുകന്നക്കോടലകേക്കോണ്ടുകപേക്കോകകേണ  കേക്കോരഗ്യയ
തലന്നയക്കോണെനിതസ്റ്റ്. അതുലകേക്കോണ്ടുതലന്ന എല്ലെക്കോവകരയയ ഉള്ലകക്കോള്ളക്കോനുള്ള സക്കോഹൈചരഗ്യയ
ഇതനില്  ഉണക്കോകേണെയ.   2(1)  (എ)-യനില്  18  കഭദഗതനികേള്  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനിലട
സൂചനിപനിചതുകപേക്കോലല, പ്രക്കോഥമനികേ കേക്കോര്ഷനികേ വക്കോയക്കോ സയഘങ്ങലളയയ അര്ബന് കകേക്കോ-
ഓപകററസ്പീവസ്റ്റ്  ബക്കോങ്കുകേലളയയ  നനിലനനിര്തനിലകക്കോണസ്റ്റ്  മറ്റുള്ളവര്  അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ്
ലമകമഴ്സക്കോയനി മക്കോറുന്ന സക്കോഹൈചരഗ്യമക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് പേറയന്ന ഭക്കോഗയ നനിലനനില്ക്കുന.
മറ്റുള്ള  സയഘങ്ങലള  അങ്ങസ്റ്റ്  കേടലക്കോസസ്റ്റ്  സയഘങ്ങലളന്നസ്റ്റ്  വനികശഷനിപനിച.  പേല
പ്രക്കോഥമനികേ സയഘങ്ങളുലടയയ ഇടപേക്കോടുകേളുയ നനികകപേങ്ങളുയ ഇഇൗ ബക്കോങ്കുകേളുമക്കോയണസ്റ്റ്.
ഇടപേക്കോടുകേളുയ  നനികകപേങ്ങളുയ  നനിലനനില്ക്കുകമക്കോള്തലന്ന  മറവകേക്കോശങ്ങള്
ഉണക്കോകേരുലതനപേറയന്നതസ്റ്റ് പൂര്ണമക്കോയയ ഉള്ലകക്കോള്ളക്കോന് കേഴനിയന്നതല്ലെ.  കേക്കോര്ഷനികേ
വക്കോയക്കോ  സയഘങ്ങളുലട  പ്രവര്തനയ  പൂര്ണമക്കോയയ  വനിലയനിരുതക്കോന്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
തയ്യക്കോറക്കോകേണെയ.  എത്ര ശതമക്കോനയ കേക്കോര്ഷനികേ/കേക്കോര്ഷനികകേതര വക്കോയകേള് ലകേക്കോടുക്കുന,
കസവന കമഖലയനില് എത്രകതക്കോളയ തലരരക്കോയനി നനില്ക്കുന തുടങ്ങനിയ കേക്കോരഗ്യങ്ങള്
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പേഠനികക്കോന് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഒരു  പേഠന സമനിതനിലയ നനികയക്കോഗനിച.  ഇഇൗ കമഖലയനിലുയ
അതസ്റ്റ് കവണെലമനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ് എലന്റെ അഭനിപ്രക്കോയയ.  ഇവനിലട  16(എ), 19(എ) എന്നസ്പീ
വകുപ്പുകേള് ഒഴനിവക്കോകക്കോനുള്ള തസ്പീരുമക്കോനയ പുനനഃപേരനികശക്കോധനികണെയ.  ഒരനികല്കപക്കോലുയ
ജനറല് കബക്കോഡനിയനില് പേലങടുകക്കോതവരുയ സയഘങ്ങളുമക്കോയനി സഹൈകേരനികക്കോതവരുമുണസ്റ്റ്.
അതരകക്കോലര   നനിലനനിര്തനിയക്കോല്  മക്കോത്രകമ  free  and  fair  ഇലകന്
ഉണക്കോവകേയളലവന്നതസ്റ്റ്  അങ്ങയലട കസറസ്റ്റ്ലമന്റെനില് ഉള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്.   ആ അഭനിപ്രക്കോയയ
യക്കോഥക്കോര്തഗ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് നനിരക്കുന്നതക്കോലണെന്നസ്റ്റ് ഞക്കോന് വനിശസ്വസനിക്കുന്നനില്ലെ.  പ്രധക്കോനലപട്ട
വനിഷയയ  അങ്ങസ്റ്റ്  ആവര്തനിചസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെതുതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്.   28(എ)  (ബനി)  -  യനില്
മൂന്നക്കോമതക്കോയനി  കചര്കക്കോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സബ്ലസകന്  തസ്പീര്ചയക്കോയയ  ഇതുവലര
ഉയര്തനിപനിടനിച  ജനക്കോധനിപേതഗ്യമൂലഗ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്  വനിരുദമക്കോണെസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശ  സസ്വയയഭരണെ
സക്കോപേനങ്ങളനിലുയ  നനിയമസഭയനിലുയ  കലക്കോകേസ്റ്റ് സഭയനിലുയ  ഇല്ലെക്കോത  ഒരു  പ്രകതഗ്യകേ
തസ്പീരുമക്കോനയ  സഹൈകേക്കോരനികേളുലടകമല്,  സയഘങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  അടനികചല്പനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
ശരനിയക്കോയ  സമസ്പീപേനമല്ലെ.   നമ്മുലട  സസ്വക്കോതനഗ്യയകപേക്കോലുയ  കചക്കോദഗ്യയലചയ്യലപടുന്ന
നനിലയനികലയസ്റ്റ്  മക്കോറുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ഭരണെഘടനകപേക്കോലുയ കഭദഗതനി  ലചയ്യലപടകപേക്കോകുകമക്കോലയന്ന
ഭയയ  ലപേക്കോതുസമൂഹൈതനില്  നനിലനനില്ക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  എന്തസ്റ്റ്  കേഴനികണെലമനയ
ധരനികണെലമനയ  ചനിന്തനികണെലമനയ  പ്രവര്തനികണെലമന്നതുലമക്കോലക
മറക്കോരുലടലയക്കോകകയക്കോ നനിര്ബനതനിനസ്റ്റ് വഴങ്ങുന്ന നനിലയനില് രക്കോജഗ്യലത മക്കോറ്റുകമക്കോള്
അതനിലനതനിലര  ഏറവയ  ശക്തമക്കോയ  ശബ്ദവയ  എതനിരഭനിപ്രക്കോയവയ  ഉയരുന്നതസ്റ്റ്
കകേരളതനില്  നനിന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  ഏറവയ  അടനിതറയള്ള   സഹൈകേരണെ  കമഖലയനില്
അതരതനിലലക്കോരു നനിബനന ലകേക്കോണ്ടുവരരുലതന്നക്കോണെസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  പേറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.
അങ്ങസ്റ്റ്  സൂചനിപനിചതുകപേക്കോലല  ചനില  സയഘങ്ങള്  കമക്കോശമക്കോയ  നനിലയനില്
പ്രവര്തനിക്കുനണക്കോകുയ;  ഇലല്ലെന്നസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  പേറയന്നനില്ലെ.  അതനിനസ്റ്റ്  ഓഡനിറനിയഗുയ
വനിജനിലന്സുയ  ഗവണ്ലമന്റുയ  ഒലകയണസ്റ്റ്.  ഓഡനിറനിയഗസ്റ്റ്  സയവനിധക്കോനയ   കുറചകൂടനി
ശക്തനിലപടുകതണതസ്റ്റ്  അനനിവക്കോരഗ്യയ  തലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്.  എത്രകയക്കോ  പ്രധക്കോനലപട്ട
വനിഷയങ്ങളുണസ്റ്റ്.   വനിവനിധ  സയഘങ്ങളുലട  കസക്കോഫസ്റ്റ് ലവയറനിലുള്ള  അപേക്കോകേതകേള്
അങ്ങസ്റ്റ്  സൂചനിപനിചതക്കോണെസ്റ്റ്.   അകക്കോരഗ്യങ്ങലളല്ലെക്കോയ  ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  കബക്കോധഗ്യമുലണന്നസ്റ്റ്
ഞക്കോന്  കേരുതുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.   ഇന്നലത  സക്കോഹൈചരഗ്യതനില്  അനവധനി  വനിഷയങ്ങള്
ഇതനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയനി  നനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.  അതരയ  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്  അഡസസ്റ്റ്  ലചയ്യക്കോന്
കേഴനിയണെയ.  അല്ലെക്കോലത  പ്രകതഗ്യകേ  തക്കോലരഗ്യക്കോര്തയ  ഇതരയ  കഭദഗതനികേള്
ലകേക്കോണ്ടുവരുന്നതനികനക്കോടസ്റ്റ്  കയക്കോജനികക്കോന് കേഴനിയനില്ലെ.  കകേരള ബക്കോങസ്റ്റ് രൂപേസ്പീകൃതമക്കോക്കുന്ന
തുള്ലപലടയള്ള  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നയപേരമക്കോയ  തസ്പീരുമക്കോനങ്ങളക്കോണെസ്റ്റ്.
ബക്കോഞ്ചുകേളുയ ജസ്പീവനകക്കോലരയയ നനിലനനിര്തക്കോന് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആഗ്രഹൈനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ്
പ്രസ്തക്കോവനയനില്നനിനയ  മനസനിലക്കോക്കുന.   എന്നക്കോല്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നനികയക്കോഗനിച
എകസ്റ്റ്ലപേര്ട്ടസ്റ്റ്  കേമനിറനി  ഇത്രമക്കോത്രയ  ബക്കോഞ്ചുകേള്  ആവശഗ്യമനിലല്ലെനയ  technically
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acquainted  ആയ  ജസ്പീവനകക്കോര്  മക്കോത്രയ  ഇതനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയനി  നനില്കണെലമനയ
പേറയന.  സസ്വക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയയ  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  വലനിയ  ആശങകേളുണസ്റ്റ്.
അതുസയബനനിചസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നനിലപേക്കോടസ്റ്റ്  എന്തക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട
മനനിയലട മറുപേടനി  പ്രസയഗതനില് ഉണക്കോകുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീകനിക്കുന.  ഇതനില്നനിനയ
ജനക്കോധനിപേതഗ്യ  വനിരുദമക്കോയ  തസ്പീരുമക്കോനങ്ങള്  മക്കോറക്കോന്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
തയ്യക്കോറക്കോകേണെലമന്നക്കോണെസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ്  സൂചനിപനികക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    എല്കദക്കോസസ്റ്റ്  പേനി  .    കുന്നപനിള്ളനില്:  സര്,  ഞക്കോന്  ഇഇൗ  ബനില്ലെനിലന്റെ
വഗ്യവസകേലള  എതനിര്ക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  2017  ജൂഹല  18-ാം  തസ്പീയതനി  ഗവര്ണെര്
സഹൈകേരണെ സയഘ കഭദഗതനി ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ് വനിളയബരയ ലചയ.  ഓര്ഡനിനന്സനിനു
പേകേരയ  ആകസ്റ്റ്  ലകേക്കോണ്ടുവരക്കോന്   ഇഇൗ  ബനില്ലെനിലന്റെ  10  വകുപ്പുകേളനില്   കഭദഗതനി
കവണനിവരുന.  ഇതനിലന്റെ രണക്കോയ വകുപനില് പുതനിയതക്കോയനി കചര്ക്കുവക്കോന് നനിര്കദ്ദേശനിച
i(എ) ഖണ്ഡതനില് വഗ്യക്തനികേള്കസ്റ്റ് വക്കോയ നല്കുന്നതനിനക്കോയനി “to raise funds to be
lend  to  its  members  and  individuals”  എനപേറഞ്ഞെനിടണസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്
4-ാം  കകക്കോസനില്   അയഗങ്ങള്  ആകുന്നതനില്നനിനയ  വഗ്യക്തനിഗത  നനികകപേകേന്
തഴയലപടുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  ബനില്  നനിയമമക്കോകുകമക്കോള്  വഗ്യക്തനിഗത
നനികകപേകേലനക്കൂടനി  ഉള്ലപടുതനി  അയഗതസ്വയ  നല്കേനിയക്കോകല  ഇതനിലന്റെ
അന്തനഃസതയസ്റ്റ്  നനിരക്കുകേയള്ളു.  ഇവനിലട  സൂചനിപനിചതുകപേക്കോലല  മൂന്നക്കോയ  വകുപനില്
ആകനിലല  16(എ)  വകുപ്പുയ  അഞക്കോയ  വകുപനില്  ആകനിലല   19(എ)   വകുപ്പുയ
ഒഴനിവക്കോകണെലമന്നസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.   എന്നക്കോല്  ഒരക്കോള്  തുടര്ചയക്കോയ രണ്ടുവര്ഷയ
സയഘതനിലന്റെ  കസവനയ  ഉപേകയക്കോഗനിക്കുന്നതനില്  വസ്പീഴവരുതനിയക്കോകലക്കോ  മൂന്നസ്റ്റ്
വക്കോര്ഷനികേ  ജനറല് കബക്കോഡനി  കയക്കോഗങ്ങളനില് പേലങടുകക്കോതനിരുന്നക്കോകലക്കോ അയക്കോളുലട
അയഗതസ്വയ  റദ്ദേസ്റ്റ്   ലചയന്നതനിനുള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്  ഇഇൗ വഗ്യവസകേള്.    പ്രസ്തുത വഗ്യവസ
ഒഴനിവക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്   സര്കക്കോര്  സൂചനിപനിക്കുന്നതുകപേക്കോലല  ഏതക്കോയക്കോലുയ  സസ്വതനവയ
നസ്പീതനിയക്തവമക്കോയ  ലതരലഞ്ഞെടുപനിനുകവണനിയല്ലെ  എനള്ളതസ്റ്റ്  പേകേല്കപേക്കോലല
വഗ്യക്തമക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇതനില് യക്കോലതക്കോരു സഹൈകേരണെവമനില്ലെക്കോത അയഗങ്ങള്  കേടനവരനികേയയ
തക്കോകകക്കോല്  സക്കോനങ്ങളനില്  വരക്കോനുള്ള  സക്കോധഗ്യത  ഇതുമൂലയ  ഉണക്കോകുകേയമക്കോണെസ്റ്റ്.
അതനിനക്കോല് ഇഇൗ ബനില്ലെനിലല  3-ഉയ  5-ഉയ വകുപ്പുകേള് ഒഴനിവക്കോകനി നനിലവനിലുള്ള രസ്പീതനി
തുടകരണതക്കോണെസ്റ്റ്  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്  എലന്റെ  ആവശഗ്യയ.   ഇഇൗ  ബനില്ലെനിലല  6-ാം  വകുപസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതുകപേക്കോലല  പ്രക്കോഥമനികേ  കേക്കോര്ഷനികേ  വക്കോയക്കോസയഘങ്ങളുലട
പ്രതനിനനിധനികേള്ക്കുകവണനി ഒരു സസ്പീറനിനുപേകേരയ ഇകപക്കോള് രണസ്റ്റ് സസ്പീറ്റുകേള് സയവരണെയ
ലചയവക്കോന്  ബനില്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.   തക്കോലൂകനിലല  പ്രക്കോഥമനികേ  കേക്കോര്ഷനികേ  വക്കോയക്കോ
സയഘങ്ങള്വഴനി  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങസ്റ്റ്  ഭരണെസമനിതനി  പേനിടനിലചടുക്കുകേ  എന്ന  ലകഗ്യവയ
ഇതനിനസ്റ്റ് പേനിന്നനിലുകണക്കോലയന്നസ്റ്റ് ആരുയ സയശയനികലപടുന്ന ഒന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇഇൗ ബനില്ലെനിലല



448 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 21, 2017

7-ാം  വകുപനില്  പേറഞ്ഞെ  ആകനിലല  28  (എ)(ബനി)  വകുപനിലന്റെ  കഭദഗതനിയനില്
ഒരയഗവയ  തുടര്ചയക്കോയനി  രണസ്റ്റ്  കേക്കോലയളവനില്  കൂടുതല്  പ്രസനിഡകന്റെക്കോ  ഹവസസ്റ്റ്
പ്രസനിഡകന്റെക്കോ  ആയനിരനികക്കോന്  പേക്കോടനില്ലെ  എന്നസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.   കേമനിറനിയനില്
ഇതസ്റ്റ്  അനുഭക്കോവപൂര്വ്വയ  പേരനിഗണെനികക്കോലമനയ  ഇകപക്കോള്  അതുമക്കോയനി  ബനലപട്ട
പ്രസ്തക്കോവന അങ്ങസ്റ്റ് നടതനിയനിടള്ളതുമക്കോണെസ്റ്റ്.  പ്രകതഗ്യകേനിചസ്റ്റ്  ത്രനിതല പേഞക്കോയതനികലക്കോ
കകേക്കോര്പകറഷന്,  മുനനിസനിപക്കോലനിറനി,  നനിയമസഭ,  പേക്കോര്ലലമന്റെസ്റ്റ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനികലക്കോ
ഇതുകപേക്കോലലക്കോരു  വഗ്യവസയനില്ലെ.  സനി.പേനി.ലഎ(എയ.)-ലന്റെ  ജനറല്  ലസക്രട്ടറനി
ശസ്പീ.  സസ്പീതക്കോറക്കോയ  ലയച്ചൂരനിലയ  രക്കോജഗ്യസഭയനില്  എതനികക്കോലത  പുറതക്കോകക്കോന്
കകേരളതനിലല കേമപ്യൂണെനിസസ്റ്റ്  പേക്കോര്ട്ടനി  പ്രകയക്കോഗനിചതക്കോണെസ്റ്റ്  'രണ്ടുതവണെയനില് കൂടുതല്
പേറനില്ലെ'  എന്ന തനയ.   അതസ്റ്റ്  സഹൈകേരണെ കമഖലയനില് പേയറ്റുന്നതസ്റ്റ്  സയഘങ്ങള്
നനിയമതനിലന്റെ മറപേറനി പേനിടനിലചടുകക്കോന് കവണനിയക്കോണെസ്റ്റ്. ഇഇൗ വഗ്യവസ ജനക്കോധനിപേതഗ്യ
വനിരുദമക്കോണെസ്റ്റ്.   ഇന്ഡഗ്യന്  ജനക്കോധനിപേതഗ്യ  സയവനിധക്കോനതനിലന്റെ  ഒരു  കമഖലയനിലുയ
നടപനിലക്കോകനിയനിട്ടനില്ലെക്കോത  ഇഇൗ  വഗ്യവസ  ദുരുകദ്ദേശഗ്യപേരമക്കോണെസ്റ്റ്.   എന്തക്കോയക്കോലുയ  ഇഇൗ
ബനില് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതുകപേക്കോലല നനിലവനിലല ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങസ്റ്റ്  ഭരണെസമനിതനിയനിലനില്ലെക്കോ
തക്കോകുകേയയ  രജനിസ്ട്രക്കോര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  പുതനിയ  കേമനിറനികേള്  നനിലവനില്വരനികേയയ
ലചയകേയക്കോണെസ്റ്റ്.   പേനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  പുതനിയ  നനിയമമനുസരനിചള്ള  കേമനിറനികേള്  വരുകമക്കോള്
യഥക്കോര്ത  സഹൈകേക്കോരനികേളുയ  ഇഇൗ  കമഖലയ്ക്കുകവണനി  വനിയര്ലപക്കോഴുകനിയവരുയ
ലവറുലതയനിരനിക്കുകേയയ ലവറുലത ഇരനിക്കുന്നവര് സയഘങ്ങള് നടത്തുകേയയ ലചയന്ന
അവസ  സയജക്കോതമക്കോകുയ.  സസ്വക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയയ  ഇതരയ  കേക്കോരഗ്യങ്ങലളല്ലെക്കോയ
പേരനിഗണെനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ജനക്കോധനിപേതഗ്യ  വനിരുദമക്കോണെസ്റ്റ്  എനള്ളതുലകേക്കോണസ്റ്റ്
ബഹുമക്കോനലപട്ട മനനി ഇഇൗ ബനില് പൂര്ണമക്കോയയ ഒഴനിവക്കോകണെലമനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ് എലന്റെ
ആവശഗ്യയ.

[12.00 Noon]

ശസ്പീ. ഹഹൈബനി ഇഇൗഡനു കവണനി (  ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്  ):  സര്, സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്  ലചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  2017-ലല  കകേരള  സഹൈകേരണെ  സയഘ
(കഭദഗതനി)  ബനില്  ലപേക്കോതുജനക്കോഭനിപ്രക്കോയയ  കനടുന്നതനിനക്കോയനി  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്
ലചയ്യണെലമന്ന 1(എ) കഭദഗതനി ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന.

ഇഇൗ ബനില് അവതരനിപനിചലകേക്കോണസ്റ്റ് ബഹുമക്കോനലപട്ട സഹൈകേരണെ വകുപ്പുമനനി
നടതനിയ  പ്രസ്തക്കോവന  ഞങ്ങലളലയല്ലെക്കോവലരയയ  അത്ഭുതലപടുതനി.  കേക്കോരണെയ,
കകേരളതനിലല  സഹൈകേരണെ  സക്കോപേനങ്ങലളയയ  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേലളയലമല്ലെക്കോയ
അതനിലന്റെ  ഗുണെനനിലവക്കോരയ  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനിയക്കോണെസ്റ്റ്  ഇഇൗ  ബനില്ലുയ
അതുകപേക്കോലലതലന്ന  ഓര്ഡനിനന്സുയ  ലകേക്കോണ്ടുവന്നലതനള്ള  ഒരു  വക്കോദമക്കോണെസ്റ്റ്
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ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനി  ഉന്നയനിചതസ്റ്റ്.  എനനികസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹൈകതക്കോടസ്റ്റ്  വനിനയപൂര്വ്വയ
കചക്കോദനികക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്,  സയസക്കോനലത  സഹൈകേരണെ  പ്രസക്കോനങ്ങലള  പ്രകതഗ്യകേനിചസ്റ്റ്
ബക്കോങ്കുകേളുലടയയ ലസക്കോഹസറനികേളുലടയയ ഗുണെനനിലവക്കോരയ ലമചലപടുതക്കോനുള്ള എന്തസ്റ്റ്
ലപ്രക്കോവനിഷനക്കോണെസ്റ്റ്  ഇഇൗ  ഓര്ഡനിനന്സനിലുയ  ബനില്ലെനിലുയ  ഉള്ളതസ്റ്റ്  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.
യഥക്കോര്തതനില്  എല്ലെക്കോ  പ്രക്കോവശഗ്യവയ  സനി.പേനി.ലഎ.(എയ.)-ലന്റെ  കനതൃതസ്വതനില്
ഇടതുമുന്നണെനി  അധനികേക്കോരതനില്  വരുകമക്കോള്  സയസക്കോനലത  സഹൈകേരണെ
സക്കോപേനങ്ങലള  പേനിടനിലചടുക്കുന്നതനിനുകവണനി  ലചയന്ന  സനിരമക്കോയ  കവലകേള്
മക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ് ഇഇൗ ബനില്ലെനിലുള്ളതസ്റ്റ്.  അല്ലെക്കോലത ഒരു പുതനിയ കേക്കോരഗ്യവയ ഇഇൗ ബനില്ലെനിലനില്ലെ.
ഇഇൗ പ്രവര്തനങ്ങലള ലമചലപടുതക്കോകനക്കോ ഇതനിനുമുമള്ള....

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പേനി  .    ജയരക്കോജന്:  സര്,  കകേക്കോ-ഓപകററസ്പീവസ്റ്റ്  കകേക്കോണ്ഗ്രസസ്റ്റ്,  അഖനികലന്തഗ്യക്കോ
കകേക്കോണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  എന്നതസ്റ്റ്  നനിങ്ങലളല്ലെക്കോവരുയകൂടനി  കചര്നള്ള   സകമളനമക്കോണെസ്റ്റ്.   ആ
സകമളനയ  അയഗസ്പീകേരനിച  നയതനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയക്കോണെസ്റ്റ്  ലക്രഡനിറസ്റ്റ്  സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ്
ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങ്കുകേളനില് അയഗതസ്വയ നല്കേക്കോതനിരുന്നതസ്റ്റ്. അതനുസരനിചക്കോണെസ്റ്റ്  കകേരളതനില്
നനിങ്ങളുയ  ഞങ്ങളുലമല്ലെക്കോയ  കൂടനികചര്നലകേക്കോണസ്റ്റ്  അതരലമക്കോരു  നനിയമനനിര്മക്കോണെയ
നടതനിയതസ്റ്റ്.  ആ നനിയമനനിര്മക്കോണെയ കേടലക്കോസസ്റ്റ് സയഘങ്ങലളയയ പ്രവര്തനികക്കോത
സയഘങ്ങലളയയ  ഉപേകയക്കോഗലപടുതനി  അയഗതസ്വയ  ലകേക്കോടുതസ്റ്റ്  പേനിടനിലചടുകക്കോന്
അങ്ങയയ  അങ്ങയലട  പേക്കോര്ട്ടനിയമക്കോണെസ്റ്റ്  പേരനിശമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതക്കോണെസ്റ്റ്  ഇഇൗ
സഹൈകേരണെരയഗതസ്റ്റ്  ഇതരലമക്കോരു  പ്രതനിഭക്കോസമുണക്കോകേക്കോനനിടയക്കോയനിടള്ളതസ്റ്റ്  എന്ന
കേക്കോരഗ്യയ അങ്ങസ്റ്റ് മറകരുതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  ബഹുമക്കോനലപട്ട  അങ്ങസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെ  വക്കോദയ
നഗ്യക്കോയസ്പീകേരനികണെകമക്കോ?  ഇഇൗ  ബനില്ലെനില്തലന്ന  അതരയ  സയഘങ്ങലള
അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ്  ലമമര്മക്കോരക്കോയനി  കചര്ക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള  ലപ്രക്കോവനിഷന്കൂടനി
ലപ്രക്കോലലവകസക്കോയക്കോയനി  ലകേക്കോടുതനിടണസ്റ്റ്.   കവക്കോട്ടവകേക്കോശമനില്ലെ  എനമക്കോത്രകമയള.
വഗ്യക്കോജ ലമമര്മക്കോരക്കോലണെങനില് എന്തനിനക്കോണെസ്റ്റ് അവലര അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ് ലമമര്മക്കോരക്കോയനി
കചര്ക്കുന്നതസ്റ്റ്?  മക്കോത്രമല്ലെ  കകേരളതനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  എല്ലെക്കോ  ഹപ്രമറനി
ലസക്കോഹസറനികേളുയ  വഗ്യക്കോജ  സയഘങ്ങളക്കോകണെക്കോ?  അതസ്റ്റ്  ശരനിയല്ലെ.   ഞക്കോനതനികലയസ്റ്റ്
വരക്കോയ.   അങ്ങസ്റ്റ്  പേറയന്ന കപേക്കോയനിന്റെനികലയസ്റ്റ്  ഞക്കോന് തസ്പീര്ചയക്കോയയ  വരക്കോയ.   ഇവനിലട
അങ്ങലനയള്ള  യക്കോലതക്കോരുവനിധ  സയഭവങ്ങളുമനില്ലെ.  ഇവനിലട  നനിങ്ങള്  കനരലത
അധനികേക്കോരതനിലനിരുന്ന  സമയതസ്റ്റ്  എല്ലെക്കോ  പ്രക്കോവശഗ്യവയ  ലചയ്തനിടള്ളതുകപേക്കോലല
എ.ലകേ.ജനി. ആശുപേത്രനി കമക്കോഡലുയ പേരനിയക്കോരയ കമക്കോഡലുയ  വസ്പീണ്ടുയ മലറക്കോരുതരതനില്
ആവര്തനികക്കോന്  ശമനിക്കുന.  അനണക്കോയ  രസ്പീതനിയനില്  ആ  സക്കോപേനങ്ങലള
പേനിടനിലചടുക്കുന്നതനിനുകവണനി  നടതനിയ  കചക്കോരപ്പുഴലയക്കോഴുകലുയ  അവനിലടയണക്കോകനി
യനിരനിക്കുന്ന  ബഹൈളങ്ങളുയ  ഇന്നസ്റ്റ്  ആവര്തനികക്കോനുള്ള  സക്കോധഗ്യതയണസ്റ്റ്.
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നനിയമപേരമക്കോയനി  അന്നസ്റ്റ്  ലചയ്ത  അകത  പേരനിപേക്കോടനി  നനിയമതനിലന്റെ   മറവനിലൂലട
ലചയതസ്പീര്കക്കോന് നനിങ്ങള് ശമനിക്കുന.  യഥക്കോര്തതനില് അന്നസ്റ്റ്  ലചയ്തതുയ ഇകപക്കോള്
നനിങ്ങള് ലചയന്നതുയ സഹൈകേരണെ ജനക്കോധനിപേതഗ്യലത ലകേക്കോല ലചയ്യലക്കോണെസ്റ്റ്. അല്ലെക്കോലത
ഗുണെനനിലവക്കോരയ  ലമചലപടുതക്കോനുള്ള  യക്കോലതക്കോരു  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുയ  ഇതനിലനില്ലെ.
എത്രകയക്കോ കേമനിറനി റനികപക്കോര്ടകേളുണക്കോയനി. എത്രകയക്കോ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണക്കോയനി.  അതരയ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളക്കോനയ ഇവനിലട നടപക്കോകക്കോന് തയ്യക്കോറക്കോയനില്ലെ. സഹൈകേരണെ നനിയമതനില്
കകേക്കോണ്സനിറപ്യൂഷണെല്  അലമന്റെസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വന്നകപക്കോള്  ഇവനിലട  പുതനിയ  ബനില്ലുയ
അലമന്റെസ്റ്റ്ലമന്റുകേളുയ  ലകേക്കോണ്ടുവന.  ആയതനിലന്റെ   ചര്ചയനില്  പേലങടുത്തുലകേക്കോണസ്റ്റ്
പ്രധക്കോനലപട്ട  സഹൈകേക്കോരനികേളക്കോയ നനിങ്ങളുലട  പേല അയഗങ്ങളുയ   സയസക്കോരനിചകപക്കോള്
ആകകപേങ്ങളുയ ഒരുപേക്കോടസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലമക്കോലകയണക്കോയനിരുന. ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്
സഹൈകേരണെ ആകനില് കഭദഗതനി വരുതക്കോനുള്ള ആദഗ്യലത ഒരവസരയ കേനിട്ടനിയകപക്കോള്
നനിങ്ങളതസ്റ്റ്  ഉപേകയക്കോഗനികക്കോന്  തയ്യക്കോറക്കോകയക്കോ?  അന്നസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്  ധക്കോരക്കോളയ
ആകകപേങ്ങളുന്നയനിചകല്ലെക്കോ.  ആ  കകേക്കോണ്സനിറപ്യൂഷണെല്  അലമന്റെസ്റ്റ്ലമന്റുമക്കോയനി
ബനലപട്ട  സഹൈകേരണെ  നനിയമതനിലല  കഭദഗതനി  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ലകേക്കോണ്ടുവന്ന സമയതസ്റ്റ് നനിങ്ങലളക്കോരുപേക്കോടസ്റ്റ് ആകകപേങ്ങളുന്നയനിച.  എന്നക്കോല് അന്നസ്റ്റ്
നനിങ്ങള് ആത്മക്കോര്തതകയക്കോലടയക്കോയനിരുന ആകകപേങ്ങള് ഉന്നയനിചനിരുന്നലതങനില്
നനിങ്ങള്കസ്റ്റ് കേനിട്ടനിയ ആദഗ്യ അവസരതനില്തലന്ന നനിങ്ങള് ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ് ഇറകനി
ഇഇൗ ബക്കോങ്കുകേലള പേനിരനിചവനിടക്കോലത അലല്ലെങനില് ഇഇൗ സക്കോപേനങ്ങലള തകേര്കക്കോലത
കനക്കോകക്കോമക്കോയനിരുന.   ഞങ്ങള്  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേലള  പേനിരനിചവനികട്ടക്കോ?  നനിങ്ങള്കസ്റ്റ്
തര്കങ്ങളുണക്കോയനിരുന്നനില്ലെകല്ലെക്കോ.  ഇഇൗ നനിയമസഭയനില് കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചുവര്ഷകക്കോലയ
ഏറവയ  കുറവസ്റ്റ്  ആകകപേങ്ങള്  സനി.പേനി.ലഎ.(എയ.)  അയഗങ്ങളുയ  ഇടതുമുന്നണെനി
അയഗങ്ങളുയ  ഉന്നയനിചതസ്റ്റ്  സഹൈകേരണെ  കമഖലലയ  സയബനനിചക്കോണെസ്റ്റ്.  പേനിലന്നയയ
ഞങ്ങളുലട  ഭക്കോഗത്തുനനിന്നക്കോണെസ്റ്റ്  ചനില  ആകകപേങ്ങളുന്നയനിചതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളുലട
ഭക്കോഗത്തുനനിന്നസ്റ്റ് യക്കോലതക്കോരുവനിധ ആകകപേങ്ങളുമുണക്കോയനില്ലെ.  ശസ്പീ.  ഇ.  പേനി.  ജയരക്കോജന്
ഉള്ലപലടയള്ള  പ്രമക്കോണെനികേളക്കോയനിടള്ള സനി.പേനി.ലഎ.(എയ.)-ലല സഹൈകേക്കോരനികേലളല്ലെക്കോയ
അന്നലത  നനിലപേക്കോടുകേള്കസ്റ്റ്  പൂര്ണ  പേനിന്തുണെയക്കോണെസ്റ്റ്  പ്രഖഗ്യക്കോപേനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.
മനനിലയകയക്കോ  സഹൈകേരണെ  വകുപനിലനകയക്കോ  വനിമര്ശനിചലകേക്കോണ്ടുള്ള  ശരനിയക്കോയ
പ്രസയഗയകപേക്കോലുയ  ആ  കേക്കോലഘട്ടതനിലുണക്കോയനിട്ടനില്ലെ.  കവണെലമങനില്  കേഴനിഞ്ഞെ
നനിയമസഭയലട  റനികകക്കോര്ഡകേള്  പേരനികശക്കോധനിചകനക്കോകണെയ.  സഹൈകേരണെ
ജനക്കോധനിപേതഗ്യലത തകേര്ക്കുന്നതനിനുകവണനികയക്കോ  അതനിലന്റെ  അടനികവരസ്റ്റ്  അറുക്കുന്നതനിനു
കവണനികയക്കോ ഉള്ള  ഒരു ശമവയ ഞങ്ങള് നടതനിയനില്ലെ.  പേരമക്കോവധനി ആ കമഖലയനില്
അമനിതമക്കോയ  രക്കോഷസ്പീയ  അതനിപ്രസരയ  ഉണക്കോകേരുതസ്റ്റ്  എനള്ള  ആഗ്രഹൈകതക്കോടുകൂടനി
തലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്  നനിലലകേക്കോണതസ്റ്റ്.   ഞങ്ങള്ലകല്ലെക്കോയ  വഗ്യതഗ്യസ്തമക്കോയ
അഭനിപ്രക്കോയമുണക്കോയനിരുന.  റബ്കകേക്കോലയ  സയബനനിചസ്റ്റ്  വഗ്യതഗ്യസ്തമക്കോയ
അഭനിപ്രക്കോയമുണക്കോയനിരുന.  ശസ്പീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  അചതക്കോനനലന്റെ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
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അധനികേക്കോരതനിലനിരുന്ന സമയതസ്റ്റ് ഞക്കോന് തലന്ന ഇഇൗ നനിയമസഭയനില് റബ്കകേക്കോ കേടയ
വക്കോങ്ങനിയനിട്ടസ്റ്റ്  തനിരനിചലകേക്കോടുകക്കോതതനിലനപറനി  ആകകപേമുന്നയനിചനിടണസ്റ്റ്.  ജനില്ലെക്കോ
സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേളുലട  NPA  (Non  Performing  Asset)-യലട  14
ശതമക്കോനകതക്കോളയ  വന്നനിരുന്നതസ്റ്റ്  റബ്കകേക്കോ  വക്കോങ്ങനിലകക്കോണ്ടുകപേക്കോയ  കേടമക്കോണെസ്റ്റ്.
300-ഉയ 400-ഉയ കകേക്കോടനി രൂപേ ജനില്ലെക്കോ സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ് കേടലമടുതനിട്ടസ്റ്റ്
തുകേലയക്കോനയ  തനിരനിചടയക്കോതനിരനിക്കുകേ,  എന്നനിട്ടസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റുകേള്  വരുകമക്കോള്
പേക്കോകകജുണക്കോക്കുകേ  എന്നസ്പീ  നടപേടനികേളനിലലക്കോനയ  ഞങ്ങള്കസ്റ്റ്  യക്കോലതക്കോരു
കയക്കോജനിപ്പുമുണക്കോയനിരുന്നനില്ലെ.  സക്കോധക്കോരണെകക്കോരുലട  സക്കോപേനങ്ങള്  തുടങ്ങക്കോന്
സക്കോധക്കോരണെകക്കോര്കസ്റ്റ്  ലകേക്കോടുക്കുന്ന  തുകേയല്ലെകല്ലെക്കോ,  കകേക്കോടനികണെകനിനസ്റ്റ്  രൂപേ
ലകേക്കോണ്ടുകപേക്കോയനി.   നനിങ്ങലളന്തക്കോണെസ്റ്റ്  ലചയ്തതസ്റ്റ്?   അതനിലന്റെലയക്കോരു  ഫനിനക്കോന്ഷഗ്യല്
ഡനിസനിപനിന്  നനിങ്ങള്ക്കുണക്കോകയക്കോ?   ഏതസ്റ്റ്  കലക്കോണ്  എവനിലട  നനിലന്നടുതക്കോലുയ
വഴനിയരനികേനില്  മടനിക്കുതനില്  പേണെവമക്കോയനി  നനില്ക്കുന്ന  പേലനിശകക്കോരലന്റെ
കേയ്യനില്നനികന്നക്കോ  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങനില്നനികന്നക്കോ  ഏലതങനിലുയ  ലഷഡപ്യൂള്ഡസ്റ്റ്
ബക്കോങനില്നനികന്നക്കോ  കലക്കോകേ  ബക്കോങനില്നനികന്നക്കോ  എവനിലടനനിന്നസ്റ്റ്  കേടലമടുതക്കോലുയ,
കേടലമടുതസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെക്കോലുള്ള  കബസനികേസ്റ്റ്  പ്രനിന്സനിപനിള്  എന്തക്കോണെസ്റ്റ്;  കേടലമടുതക്കോല്
പേണെയ തനിരനിചനല്കേണെയ.  അതക്കോണെസ്റ്റ്  ബക്കോങനിയഗനിലന്റെ ലളനിതമക്കോയ തതസ്വയ.   പേണെയ
എവനിലട നനിലന്നടുതക്കോലുയ പേലനിശ സഹൈനിതയ തനിരനിചലകേക്കോടുകണെയ.  പേലനിശ സഹൈനിതയ
തനിരനിചലകേക്കോടുകക്കോന്  പേറനിയനിലല്ലെങനില്,  കുലറ  ആളുകേള്  ലകേക്കോടുക്കുന്നനിലല്ലെങനില്  ആ
സക്കോപേനങ്ങളുലട  ഷട്ടറനികടണനിവരുയ.  സഹൈകേരണെ  സക്കോപേനങ്ങള്കസ്റ്റ്  പേനിടനിച
നനില്കക്കോന് പേറ്റുകമക്കോ?  അങ്ങലനയക്കോണെസ്റ്റ് എന്.പേനി.എ.  വര്ദനിചതസ്റ്റ്.  ആ എന്.പേനി.എ.-യനിലല
കമജര്  കപേക്കോര്ഷന്  നനിങ്ങളുലട  സക്കോപേനമക്കോയനിരുന,  നനിങ്ങളുലട  രക്കോഷസ്പീയമക്കോയ
അതസ്പീശതസ്വമുള്ള  സക്കോപേനമക്കോയനിരുന.  ആ  സക്കോപേനങ്ങളുലട  മറവനില്  നടന്നനിടള്ള
കേക്കോരഗ്യങ്ങള്,  എന്തുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്  ഒരു  ഹപേസകപേക്കോലുയ  തനിരനിചടയക്കോന്  പേറക്കോലത
നനിന്നതസ്റ്റ്?  ഇതസ്റ്റ്  എത്രകയക്കോ ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങ്കുകേലള സക്കോമതനികേ പ്രതനിസനനിയനിലക്കോകനി.
അതനിലനക്കുറനിലചക്കോനയ  നനിങ്ങള്  സൂചനിപനികരുതസ്റ്റ്.  അതരയ  കേക്കോരഗ്യങ്ങളനിലലക്കോലക
ഞങ്ങള് വളലര ജനക്കോധനിപേതഗ്യപേരമക്കോയ ഒരു സമസ്പീപേനമക്കോണെസ്റ്റ് സസ്വസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  ഏറവയ
പ്രധക്കോനലപട്ട  ഹപ്രമറനി  ലസക്കോഹസറനികേള്കസ്റ്റ്   അയഗതസ്വയ  ലകേക്കോടുകരുലതന
പേറയന്നതനിലന്റെ  നഗ്യക്കോയലമന്തക്കോണെസ്റ്റ്?  ഈ  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശഗ്യകേക്കോരണെങ്ങളനില്
പേറയനണസ്റ്റ്.   വളലര  കേഷ്ടലമന മക്കോത്രലമ  എനനികസ്റ്റ്  ഇതനിലന വനികശഷനിപനികക്കോന്
കേഴനിയകേയള.  ഇവനിലട  കകേക്കോ-ഓപകററസ്പീവസ്റ്റ്  ലക്രഡനിറസ്റ്റ്  സ്ട്രക്ചറനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്
പേരനികശക്കോധനികക്കോന് റനിസര്വസ്റ്റ്  ബക്കോങസ്റ്റ്  നനിയമനിച എകസ്റ്റ്ലപേര്ട്ടസ്റ്റ്  കേമനിറനിയണസ്റ്റ്.   വളലര
പ്രമക്കോദമക്കോയ റനികപക്കോര്ട്ടക്കോണെസ്റ്റ് പ്രകേക്കോശസ്റ്റ്  ബകനി കേമനിറനി റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്.  ആ  റനികപക്കോര്ട്ടനിലന
നനിങ്ങളുയ ഞങ്ങളുയ ഒരുകപേക്കോലല എതനിര്തതക്കോണെസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള്  കകേസസ്റ്റ് നടതനി ഫറൂഖസ്റ്റ്
ബക്കോങനില്  ആ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നടപനിലക്കോക്കുന്നതനിലനതനിലര  വനിധനി  സമക്കോദനിച
ആളുകേളക്കോണെസ്റ്റ്.  സഹൈകേരണെ ജനക്കോധനിപേതഗ്യയ സയരകനികക്കോന് പ്രകേക്കോശസ്റ്റ് ബകനി കേമനിറനി
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റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ് കേടലനില് എറനിയണെലമന്നസ്റ്റ് എല്ലെക്കോ സഹൈകേരണെ കയക്കോഗങ്ങളനിലുയ പ്രസയഗനിച
ആളുകേളക്കോണെസ്റ്റ് നനിങ്ങലളല്ലെക്കോവരുയ.  അതനിലന അതനിനനിശനിതമക്കോയനി വനിമര്ശനിചവരക്കോണെസ്റ്റ്.
ആ പ്രകേക്കോശസ്റ്റ്  ബകനി  കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടനില്  ആമുഖമക്കോയനി  ചനില  പേക്കോരഗ്രക്കോഫുകേളനില്
പേറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്ന കേക്കോരഗ്യങ്ങള് അതുകപേക്കോലല പേകേര്തനിലയഴുതനിയനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ് ഈ
ബനില്ലെനില്.  അങ്ങലന  ലചയ്യക്കോന്  നനിങ്ങള്കസ്റ്റ്  ലജയനികല്ലെ?  നനിങ്ങള്  നനികഷധനിച,
പേനിന്തനിരനിപനക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  വനികശഷനിപനിച,  കകേക്കോര്പകററ്റുവല്കരണെയ  സഹൈകേരണെ
കമഖലയനികലയസ്റ്റ്  ലകേക്കോണ്ടുവരക്കോന്കവണനിയളള  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശമമക്കോലണെന്നസ്റ്റ്
ആകകപേനിച,  സയസക്കോനലത സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേലള മുഴുവന് തകേര്ത്തുകേളയക്കോന്
ഉതകുന്നതു മക്കോത്രമക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  ആകകപേനിച  പ്രകേക്കോശസ്റ്റ് ബകനി കേമനിറനി റനികപക്കോര്ട്ടനിലന്റെ
പേക്കോരഗ്രക്കോഫസ്റ്റ് മൂന്നനില് പേറയന്നതസ്റ്റ്, The committee noted that the share of STCCS
(Short Term Co-operative Credit Structure) in providing agricultural credit
has fallen to a mere 17% at the aggregate level, although there are small
pockets, where its share is more than 50%. The committee is of the opinion
that STCCS which was primarily constituted for provision of agricultural
credit must provide atleast 15% of the agricultural credit requirements in its
operational area gradually increasing to atleast 30%.   ഇതസ്റ്റ്  cut and paste
കപേക്കോലല,  അതക്കോയതസ്റ്റ്  ഒരു  സക്കോധനയ  അങ്ങലനതലന്ന  എടുതസ്റ്റ്  മലറക്കോരനിടതസ്റ്റ്
പ്രതനിഷനിക്കുന്നതുകപേക്കോലല ആ കേമനിറനി റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ് അതുകപേക്കോലല കകേക്കോപനി ലചയകേയകല്ലെ
നനിങ്ങള്  ലചയ്തതസ്റ്റ്?  ആ  പ്രകേക്കോശസ്റ്റ്  ബകനി  കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടനിലന
ആശയനികകണനിവന്നതസ്റ്റ്  ദഇൗര്ഭക്കോഗഗ്യകേരമക്കോണെസ്റ്റ്.  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേലള തകേര്ക്കുന്നതനിനു
കവണനി,  ഹപ്രമറനി  ലസക്കോഹസറനികേളുലട  ലമമര്ഷനിപസ്റ്റ്  ഇല്ലെക്കോതക്കോക്കുന്നതനിനുകവണനി
പ്രകേക്കോശസ്റ്റ്  ബകനി  കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടനിലല  ഒരു  നനിഗമനലത  ആശയനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്
നനിയമസഭയനില്  ഈ  ബനില്  ലകേക്കോണ്ടുവന്നതസ്റ്റ്  ദഇൗര്ഭക്കോഗഗ്യകേരമക്കോണെസ്റ്റ്  എനപേറയക്കോന്
ഞക്കോന് ആഗ്രഹൈനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്. പേല സലങ്ങളനിലുയ വഗ്യക്കോജ ലമമര്മക്കോരുണസ്റ്റ് എനള്ളതസ്റ്റ്
ശരനിയക്കോണെസ്റ്റ്.  പേലക  വഗ്യക്കോജലമമര്മക്കോലര  മക്കോറ്റുന്നതനിനുകവണ  നടപേടനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനികണെയ.  സക്കോധക്കോരണെ  ഒരു  ലമമര്  സനിരമക്കോയനി  വരക്കോതനിരനിക്കുലന്നക്കോരവസ
വനകേഴനിഞ്ഞെക്കോല്  അയക്കോള്കസ്റ്റ്  ചനില  ബുദനിമുടകേളുണക്കോകുയ.  പേലക  ഇവനിലട  വഗ്യക്കോജ
ലമമര്മക്കോര് ധക്കോരക്കോളമക്കോയനി കേയറനിയനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    പേനി  .    ടനി  .    കതക്കോമസസ്റ്റ് :  സര്,  കകേരളതനിലല  ഒരു  പേഞക്കോയതനിലല
അടുതടുത്തുള്ള  ലസക്കോഹസറനികേളനില് ആയനിരകണെകനിനസ്റ്റ് ലമമര്ഷനിപസ്റ്റ് ഒക്കോവര്ലക്കോപസ്റ്റ്
ലചയകേനിടക്കുനണസ്റ്റ്. കേമപ്യൂട്ടര് യഗതനില് ഈ ഓവര്ലക്കോലപല്ലെക്കോയ ഉപേകയക്കോഗലപടുതനി
ബക്കോങ്കുകേള്  പേനിടനിലചടുക്കുന്ന  നടപേടനി  തുടര്നലകേക്കോണനിരനിക്കുന്ന  വനിവരയ
അകങ്ങയറനിയക്കോകമക്കോ?



നനിയമനനിര്മക്കോണെകേക്കോരഗ്യയ 453

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന് :  സര്,  ബഹുമക്കോനലപട്ട  അയഗയ  പേറഞ്ഞെതു
തലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  പേറ ഞ്ഞുവരുന്നതസ്റ്റ്.  കേക്കോരണെയ,  വഗ്യക്കോജ  ലമമര്മക്കോലരയയ
ഓവര്ലക്കോപസ്റ്റ്  ലചയ്തനിരനിക്കുന്ന  ലമമര്മക്കോലരയയ  കേലണതക്കോനുള്ള  ശമയ  കവകണ;
അതകല്ലെ  ഏറവയ  പ്രധക്കോനമക്കോയനിടണക്കോകകേണതസ്റ്റ്?  പേല  സലങ്ങളനിലുയ  അതതസ്റ്റ്
ബക്കോങ്കുകേളുലട  പേരനിധനിയനിലല്ലെക്കോത  ലമമര്മക്കോര്  ധക്കോരക്കോളമക്കോയനിടണസ്റ്റ്.  ആ  ബക്കോങ്കുകേളുലട
പേരനിധനിയനിലല്ലെക്കോത  ആയനിരകതക്കോളയ  ആളുകേലള  വഗ്യക്കോജമക്കോയനി  കചര്ത്തുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്
പേല  ബക്കോങ്കുകേളുയ  പേനിടനിലചടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ലമമര്ഷനിപ്പുകേളു ലട  സതഗ്യസനത
പേരനികശക്കോധനികക്കോന് കവണ നടപേടനികേള് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സസ്വസ്പീകേരനികണെയ.  അതരലമക്കോരു
നടപേടനിയക്കോണെസ്റ്റ് ഈ അലമന്റെസ്റ്റ്ലമന്റെനിലൂലട മുകന്നക്കോടലകേക്കോണ്ടുവന്നനിരുന്നലതങനില് ഞങ്ങള്
അതനിലന  സസ്വക്കോഗതയ  ലചയമക്കോയനിരുന.  ശസ്പീ.  പേനി.  ടനി.  കതക്കോമസസ്റ്റ്  ഇവനിലട
സൂചനിപനിചതുകപേക്കോലല  ഓവര്ലക്കോപസ്റ്റ്  ലചയകേനിടക്കുന്നതുയ  വഗ്യക്കോജമക്കോയനി  കചര്തനിരനി
ക്കുന്നതുമക്കോയ  ലമമര്ഷനിപ്പുകേലളയകല്ലെ  ഇല്ലെക്കോതക്കോകകണതസ്റ്റ്?   അതനിനുകവണനിയള്ള
നടപേടനിയക്കോണെസ്റ്റ് സസ്വസ്പീകേരനികകണതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    പേനി  .    ലകേ  .    ബഷസ്പീര്:  സര്,  ഇന്നലത  മുഖഗ്യമനനി  1996-1998
കേക്കോലഘട്ടതനില്  സഹൈകേരണെ  വകുപ്പുമനനിയക്കോയനിരുന.  ആ  കേക്കോലഘട്ടതനില്
പേരകമശസ്വരന് പേനിള്ള കേമസ്പീഷലന്റെ റനികപക്കോര്ട്ടനിലന്റെ അടനിസക്കോനതനിലക്കോണെസ്റ്റ്  ആകനിയഗസ്റ്റ്
ലമമര്ഷനിപസ്റ്റ് ലകേക്കോണ്ടുവന്നതസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോഴലത സഹൈകേരണെ വകുപ്പുമനനി പേറഞ്ഞു ആ
ആകനിയഗസ്റ്റ്  ലമമര്ഷനിപസ്റ്റ്  എടുത്തുകേളയകേയക്കോലണെന്നസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  കലക്കോജനികേസ്റ്റ്
എന്തക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  ലമമര്കസ്റ്റ്  മനസനിലക്കോയനിടകണക്കോ?  അന്നലത
സഹൈകേരണെ  വകുപ്പുമനനി  ഇന്നലത  മുഖഗ്യമനനിയക്കോയകപക്കോള്  ആ  മുഖഗ്യമനനിയലട
കേസ്പീഴനിലുള്ള സഹൈകേരണെ വകുപ്പുമനനി അതസ്റ്റ് പേനിന്വലനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന് :  സര്,  അതസ്റ്റ് ഈ വനിഷയതനില് വഗ്യക്തമക്കോലയക്കോരു
നയയ   ഇല്ലെ,  അവഗ്യക്തതയണസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  സൂചനിപനിക്കുന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.  അതുതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്
ഞക്കോനനിവനിലട  സൂചനിപനിചതസ്റ്റ്.   ലസകന്  28-ലല  അലമന്റെസ്റ്റ്ലമന്റെനില്  പേറയന്നതസ്റ്റ്,
Provided also that the election to the committees of the societies shall not
be conducted on ward basis irrespective of any provisions to the contrary,
contained  in  the  bye-laws  of  any  society.  അകപക്കോള്  ലസക്കോഹസറനികേളുലട
ഹബലക്കോയനില് എന്തസ്റ്റ് എഴുതനിവചക്കോലുയ വക്കോര്ഡസ്റ്റ് അടനിസക്കോനതനില് നടതണെലമന്നനില്ലെ
എന്നക്കോണെസ്റ്റ്  പേറയന്നതസ്റ്റ്.  പേക്കോര്ലലമന്റെനികലയ്ക്കുയ  നനിയമസഭയനികലയ്ക്കുയ  ഉള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്
ജനക്കോധനിപേതഗ്യപേരമക്കോലയക്കോരു കമക്കോഡല് എന്നസ്റ്റ് വനികശഷനിപനികലപടുന്നതസ്റ്റ്.   ഡസ്പീലനിമനികറഷന്
ആകസ്റ്റ് ലകേക്കോണ്ടുവന്നലതന്തനിനക്കോണെസ്റ്റ്? എല്ലെക്കോ പ്രകദശങ്ങള്ക്കുയ കൃതഗ്യമക്കോയ പ്രക്കോതനിനനിധഗ്യയ
ഉണക്കോകുന്നതനിനുകവണനിയക്കോണെസ്റ്റ്   25  വര്ഷയ  കൂടുകമക്കോള്  ഡസ്പീലനിമനികറഷന്  ആകസ്റ്റ്
ലകേക്കോണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്.  അകപക്കോള്  വക്കോര്ഡസ്റ്റ്  തലതനിലുള്ള  ഇലകന്  നടതണെലമന്നസ്റ്റ്
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പേറഞ്ഞെക്കോല്  എല്ലെക്കോ  പ്രകദശതനിനുയ  കൃതഗ്യമക്കോയ  പ്രക്കോതനിനനിധഗ്യയ  ഉറപ്പുവരുതണെ
ലമന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.  ഒരു ലതരലഞ്ഞെടുപനിലല ഏറവയ പ്രധക്കോനലപട്ട കേക്കോരഗ്യലമനപേറയന്നതസ്റ്റ്
representative  character  ആണെസ്റ്റ്.  ഏതസ്റ്റ്  ഇലകറല്  കകേക്കോകളജനിലക്കോണെസ്റ്റ്  ഇലകന്
നടത്തുന്നലതങനിലുയ  അവനിലട  കൃതഗ്യമക്കോയയ  എല്ലെക്കോ  വനിഭക്കോഗതനില്ലപട്ട  ആളുകേള്ക്കുയ
മതരനികക്കോനുള്ള  അവസരയ  ലകേക്കോടുകണെയ.  സയവരണെയ  ലകേക്കോടുക്കുന്നതനിലന്റെ
അടനിസക്കോനതതസ്വയ  അതക്കോണെകല്ലെക്കോ.  സയവരണെയ ഇലല്ലെങനില് ആ വനിഭക്കോഗതനില്ലപട്ട
ആളുകേള്കസ്റ്റ്  അയഗതസ്വയ  ഉണക്കോകേനില്ലെ.  അതുലകേക്കോണക്കോണെകല്ലെക്കോ  പേനികന്നക്കോക
ജനവനിഭക്കോഗങ്ങള്ക്കുയ  എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.ക്കുയ   സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കുലമക്കോലക  സയവരണെയ
ലകേക്കോടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അലല്ലെങനില്  അവരുലട  റപ്രലസകന്റെഷന്  ഉണക്കോകേനില്ലെ.  ഇലകലന്റെ
അടനിസക്കോനതതസ്വയ എനപേറയന്നതസ്റ്റ് കപ്രക്കോപറക്കോയ representative character ആണെസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  നശനിപനിചകേളയലന്നക്കോരു  അലമന്റെസ്റ്റ്ലമന്റെക്കോണെനിതസ്റ്റ്.  എല്ലെക്കോ  വക്കോര്ഡകേള്ക്കുയ
പ്രക്കോതനിനനിധഗ്യയ കവണെയ.  ആളുകേള്കസ്റ്റ് ഒരു ലമമലറ സമസ്പീപേനികണെലമങനില് അതക്കോതസ്റ്റ്
വക്കോര്ഡകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ആളുകേള്  ഉണക്കോയക്കോല്  എന്തക്കോണെസ്റ്റ്  കുഴപയ?  വക്കോര്ഡസ്റ്റ്
അടനിസക്കോനതനില് ഇലകന് നടതനിയക്കോല് എന്തസ്റ്റ് തടസമക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്? ഹബലക്കോയനില്
ഉള്ളതുകപേക്കോലുയ  അയഗസ്പീകേരനികക്കോലത,   വക്കോര്ഡസ്റ്റ്  അടനിസക്കോനതനില്  നടതണെലമന്നസ്റ്റ്
ഹബലക്കോയലണങനില്കപക്കോലുയ  അതനിലനതനിരക്കോയനിടലള്ളക്കോരു  അലമന്റെസ്റ്റ്ലമന്റെക്കോണെസ്റ്റ്
ഇകപക്കോള് മുകന്നക്കോടവചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി:  സര്,  ജനക്കോധനിപേതഗ്യലതക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഇവനിലട  പേറഞ്ഞു.
അങ്ങലനയക്കോലണെങനില്  ആനുപേക്കോതനികേ  പ്രക്കോതനിനനിധഗ്യയ  ലകേക്കോണ്ടുവരനികേയക്കോലണെങനില്
എല്ലെക്കോ  ആളുകേള്ക്കുയ  ലമമര്ഷനിപസ്റ്റ്  കേനിടയ.  പ്രതനിപേകലമനള്ളതസ്റ്റ്  ഇല്ലെക്കോതക്കോകുന്ന
ഇന്നലത  ലതരലഞ്ഞെടുപസ്റ്റ്  രസ്പീതനി  മക്കോറനി  ജനക്കോധനിപേതഗ്യതനില്  പ്രതനിപേകയകൂടനി
വരണെയ.  അകപക്കോള്  ആനുപേക്കോതനികേ  പ്രക്കോതനിനനിധഗ്യയ  ലകേക്കോണ്ടുവരുന്ന  കേക്കോരഗ്യതനില്
അങ്ങയലട അഭനിപ്രക്കോയലമന്തക്കോണെസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന് :   അതനികനക്കോടസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ് കയക്കോജനിപനില്ലെ.  കേക്കോരണെയ,
എല്ലെക്കോ  സലങ്ങളനിലുയ  അങ്ങലനലയക്കോരു  പ്രക്കോതനിനനിധഗ്യ  സസ്വഭക്കോവമല്ലെകല്ലെക്കോ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. പേല ലസക്കോഹസറനികേളനിലുയ ഏറവയ കൂടുതല് കവക്കോട്ടസ്റ്റ് കേനിടന്ന ആളുകേള്
ജയനിചവരുനണകല്ലെക്കോ. അങ്ങസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ല് അവതരനിപനിചനിട്ടസ്റ്റ് അവരുലട
അഭനിപ്രക്കോയയ കകേള്കണെയ.  തസ്പീര്ചയക്കോയയ ഞങ്ങള് ഇതസ്റ്റ് ചര്ചലചയ്തനിടണസ്റ്റ്.  ഞക്കോന്
ഒരഭനിപ്രക്കോയയ  ഒറയസ്റ്റ് പേറകയണ ആളല്ലെകല്ലെക്കോ.  കകേക്കോണ്ഗ്രസസ്റ്റ് പേക്കോര്ട്ടനിയയ യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-
ഉയ   അതസ്റ്റ്  ചര്ച  ലചയ്യണെയ.   അങ്ങസ്റ്റ്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഉയ  ആയനി  ആകലക്കോചനിചസ്റ്റ്
ചര്ചലചയ്യണെയ.  അകപക്കോള് നമുകസ്റ്റ് അതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ് ആകലക്കോചനികക്കോയ.  ഏതക്കോയക്കോലുയ
ഇകപക്കോള് കുറചസ്റ്റ് ആളുകേള് ജയനിചവരുനണസ്റ്റ്.   
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ഇതനില് ഏറവയ പ്രധക്കോനലപട്ട മലറക്കോരു അലമന്റെസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസകന് 28 (എ) (ബനി)
ആണെസ്റ്റ്.  അതനില് പേറയന്നതസ്റ്റ്, No member of a society shall be eligible to hold
office  as  its  president  or  vice  president  for  more  than two consecutive
terms.  ചര്ചയസ്റ്റ്  വനികധയമക്കോകക്കോലമന്നസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  ആമുഖതനില്  ബനില്
അവതരനിപനിചലകേക്കോണ്ടു   പേറഞ്ഞു.  ഇവനിലട  എല്ലെക്കോവരുയ  സൂചനിപനിചതുകപേക്കോലല
പേക്കോര്ലലമന്റെയഗങ്ങള്കകക്കോ  നനിയമസഭക്കോയഗങ്ങള്കകക്കോ  പേഞക്കോയതസ്റ്റ്  പ്രസനിഡന്റെനികനക്കോ
ഇല്ലെക്കോത  കേക്കോരഗ്യയ  കകേക്കോ-ഓപകററസ്പീവസ്റ്റ്  ബക്കോങനിലന്റെ  പ്രസനിഡന്റെനിനുമക്കോത്രയ
ബക്കോധകേമക്കോക്കുന്നതനില്  ഒരു  വനികവചനമുണസ്റ്റ്.  വര്ഷങ്ങളക്കോയനി  കകേക്കോ-ഓപകററസ്പീവസ്റ്റ്
ബക്കോങനിലന്റെ  തലപതനിരനിക്കുന്ന  വളലര  നല്ലെ  സഹൈകേക്കോരനികേളുളള  സയസക്കോനമക്കോണെസ്റ്റ്
കകേരളയ.   സതഗ്യസനമക്കോയനി  പ്രവര്തനിക്കുന്നതുയ  നല്ലെ  സക്കോപേനലമന്ന  നനിലയനില്
സക്കോമതനികേ  അചടകകതക്കോടുകൂടനി  ലകേക്കോണ്ടുകപേക്കോകുന്നവരുളളതുമക്കോണെസ്റ്റ്.   പേല
സയഘങ്ങളുയ  ചനില  വഗ്യക്തനികേലള  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചക്കോണെസ്റ്റ്  നന്നക്കോയനി  പ്രവര്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
കുഴപയപേനിടനിച  ഒകന്നക്കോരകണക്കോ  ആളുകേകളക്കോ  ഒറലപട്ട  സയഭവങ്ങകളക്കോ  റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്
ലചയ്യലപടകേക്കോണുയ.  നഗ്യക്കോയതനിലന്റെകയക്കോ   നനിയമതനിലന്റെകയക്കോ  പേനിന്ബലമനില്ലെക്കോത
യക്തനിഭദമല്ലെക്കോത ഒരു അലമന്റെസ്റ്റ്ലമന്റെക്കോണെനിതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് നടപക്കോകനികഴനിഞ്ഞെക്കോല് പേര്പസസ്റ്റ്
അറനിയനില്ലെ.  Two  consecutive  terms  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്  പേറയന്നതസ്റ്റ്.   Term
എന്നതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ് കകേക്കോ-ഓപകററസ്പീവസ്റ്റ് ലസക്കോഹസറസ്പീസസ്റ്റ് ആകനിലന്റെ ലസകന് 28-ല്
പേറയന്നതസ്റ്റ്,  Managing committee has no right to continue in office after the
expiry of its term. It can continue till the election of the new managing
committee is over and till the new committee takes over the charge. Term
of managing committees of co-operative  societies  constituted before the
commencement  of the amendment  is  automatically extend to five years
എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  കടയ  എനപേറയന്നതസ്റ്റ്  കേക്കോലക്കോവധനിയക്കോണെസ്റ്റ്.  അഞ്ചുവര്ഷയ  കേക്കോലക്കോവധനി
പൂര്തനിയക്കോകനിയക്കോകല  ഒരു  കടയ  ആകുയളള.    അഞ്ചുവര്ഷയ   പ്രസനിഡന്റെക്കോകയക്കോ
ഹവസസ്റ്റ്  പ്രസനിഡന്റെക്കോകയക്കോ  ഒരു  കടയ  പൂര്തനിയക്കോകനി  രണക്കോമലത  കടയ
പൂര്തനിയക്കോക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒരു മക്കോസയ മുമസ്റ്റ് രക്കോജനി വയ്ക്കുന.  അതനിനുകശഷയ കവലറക്കോരക്കോലള
പ്രസനിഡന്റെക്കോക്കുന.  അങ്ങലനലയങനില്  മൂന്നക്കോമതസ്റ്റ്  വരുകമക്കോള്  അയക്കോള്കസ്റ്റ്
വസ്പീണ്ടുമക്കോകേക്കോയ.  ഈ  നനിയമയ  പ്രക്കോബലഗ്യതനില്  വന്നക്കോലുയ  എലന്തങനിലുയ  പേര്പസസ്റ്റ്
ഉലണങനില്  അതസ്റ്റ്  ഡനിഫസ്പീറഡക്കോകുയ.  കേക്കോരണെയ  അഞ്ചുവര്ഷയ  കൃതഗ്യമക്കോയനി
പൂര്തനിയക്കോയക്കോല്  മക്കോത്രകമ  കടയ  കേയപസ്പീറക്കോവകേയളള.   ഈ  ബനില്  ആകക്കോയനി
കേഴനിഞ്ഞെക്കോല്  ഒരു  മക്കോസയ  മുന്പേസ്റ്റ്  രക്കോജനിവച  ഒരക്കോള്കസ്റ്റ്  നനിയമപേരമക്കോയനി  പേറയക്കോന്
കേഴനിയയ  രണക്കോമലത കടയ   ഞക്കോന്  പൂര്തനിയക്കോകനിയനിട്ടനിലല്ലെന്നസ്റ്റ്.  Two  consecutive
terms  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  രണക്കോമലത  കടയ  പൂര്തനിയക്കോകക്കോതതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  മൂന്നക്കോമതുയ
ഒരക്കോള്കസ്റ്റ് ആകേക്കോയ.  എലന്റെ നക്കോട്ടനിലല ഒരു ബക്കോങനില് ഇലകന് നടക്കുന്ന സമയതസ്റ്റ്



456 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 21, 2017

കകേസസ്റ്റ്  ലകേക്കോടുതസ്റ്റ്  കസ  വന.  കസ  വന്നകപക്കോള്  അഡനിനനികസ്ട്രറസ്പീവസ്റ്റ്  കേമനിറനിലയ
നനിയമനിച.  വസ്പീണ്ടുയ ഇലകന് നടന.  ഇലകന് നടന്നകപക്കോള് പേഴയ വഗ്യക്തനികസ്റ്റ്
വസ്പീണ്ടുയ  പ്രസനിഡന്റെക്കോകേക്കോയ.  അകദ്ദേഹൈയ  രണ്ടുമൂന  തവണെ  കടയ  കേഴനിഞ്ഞെതക്കോണെസ്റ്റ്.
എന്നക്കോല്  ഈ  കടയ  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ലെ.  ഈ  കടയ  പൂര്തനിയക്കോക്കുന്നതനിനുമുമസ്റ്റ്
അഡനിനനികസ്ട്രറസ്പീവസ്റ്റ്  കേമനിറനി  വന   എനപേറയന്നതുകപേക്കോലല  അവസക്കോനലത  ഒരു
മക്കോസകമക്കോ  അലല്ലെങനില്  ഒരക്കോഴകയക്കോ  മുമസ്റ്റ്  ഒരക്കോലള  രക്കോജനിവയ്പനിചസ്റ്റ്  മലറക്കോരക്കോലള
പ്രസനിഡന്റെക്കോകനിയക്കോല്  പേഴയ  ആള്കസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുയ  പ്രസനിഡന്റെക്കോകേക്കോന്  കേഴനിയയ.   ഇതു
മക്കോറണെലമന്നതുതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സമസ്പീപേനയ.  ഇതനില്  മക്കോറയ
വരുലമനളളതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  അതനിലനസയബനനിചസ്റ്റ്  ദസ്പീര്ഘമക്കോയനി  പേറയന്നനില്ലെ.  ഒരു
പ്രധക്കോനലപട്ട  കേക്കോരഗ്യയ  ഇവനിലട  സൂചനിപനികക്കോനുളളതസ്റ്റ്,  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
അധനികേക്കോരതനില്  വന്നകപക്കോള്  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  കകേരള  ബക്കോങസ്റ്റ്  ലകേക്കോണ്ടുവരുലമന്നക്കോണെസ്റ്റ്.
കകേക്കോ-ഓപകററസ്പീവസ്റ്റ് ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ് ഇറങ്ങനികഴനിഞ്ഞെകപക്കോള് ഞക്കോന് വനിചക്കോരനിച കകേരള
ബക്കോങസ്റ്റ്  ലകേക്കോണ്ടുവരുന്നതനിനുളള  നടപേടനിയക്കോലണെന്നസ്റ്റ്.  കകേരള  ബക്കോങസ്റ്റ്  ലകേക്കോണ്ടുവരണെ
ലമങനില്  ത്രസ്പീ  ടയര്  സനിസയ  ഇല്ലെക്കോതക്കോയനി  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേള്  ഇല്ലെക്കോതക്കോകേണെയ. ജനില്ലെക്കോ
ബക്കോങ്കുകേലള പേനിടനിലചടുക്കുന്നതനിനുകവണനിയളള ലപ്രക്കോവനിഷനക്കോണെസ്റ്റ് ഇതനിലുളളതസ്റ്റ്.  ജനില്ലെക്കോ
ബക്കോങ്കുകേലള  ഇല്ലെക്കോതക്കോക്കുന്നതനിനുകവണനിയളള  ലപ്രക്കോവനിഷനല്ലെ.   കകേരളക്കോ  ബക്കോങനിലന
സയബനനിചസ്റ്റ്  സര്കക്കോരനിലന്റെ  ഇകപക്കോഴലത നനിലപേക്കോടസ്റ്റ്  എന്തക്കോണെസ്റ്റ്?  കകേരളക്കോ  ബക്കോങസ്റ്റ്
കവണ  എന്നക്കോകണെക്കോ?  ഈ  ബനില്ലെനില്  കേക്കോണുന്നതസ്റ്റ്  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേലള
പേനിടനിലചടുക്കുന്നതനിനക്കോണെസ്റ്റ്  പുതനിയ  ബനില്  ലകേക്കോണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.
അതനിനര്തയ  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങസ്റ്റ്  നനിലവനില്വരുലമന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  കകേരളക്കോ  ബക്കോങസ്റ്റ്  എന്ന
സങല്പലത കഡക്കോപസ്റ്റ് ലചയ്കതക്കോ? ഞക്കോന് കനരലത സൂചനിപനിചതുകപേക്കോലല നനിങ്ങള്
ശസ്പീറക്കോയ  കേമനി റനി  റനികപക്കോര്ട്ടനിലന  അടനിസക്കോനമക്കോകനിയക്കോണെസ്റ്റ്  ത്രസ്പീ  ടയര്  സനിസയ
കവലണന്ന  തസ്പീരുമക്കോനലമടുതനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ശസ്പീറക്കോയ  കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടനില്  പേറയന്ന
കേണ്ക്ലൂഷന്സുയ  കനരലത  ഞക്കോന്  ആകകപേയ  ഉന്നയനിച,  നനിങ്ങള്  എല്ലെക്കോവരുയ
സനിരമക്കോയനി ആകകപേയ ഉന്നയനിക്കുന്ന പ്രകേക്കോശസ്റ്റ് ബകനി കേമനിറനി റനികപക്കോര്ട്ടനിലല ത്രസ്പീ
ടയര് സനിസയ കവണക്കോലയന്ന റസ്പീസണെനിയഗുയ ഒനതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്.  അതനില് പേറയന്നതസ്റ്റ്
ഹപ്രമറനി  ലസക്കോഹസറസ്പീസസ്റ്റ്  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  ഏജന്റുമക്കോലരകപക്കോലല  പ്രവര്തനികണെ
ലമന്നക്കോണെസ്റ്റ്.   ബക്കോങനിയഗനിലന്റെ കമക്കോഡഹണെകസഷനുകവണനിയക്കോണെസ്റ്റ് ത്രസ്പീ  ടയര് മക്കോറനി  ടു
ടയര്  ആക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അകപക്കോള് എന്തസ്റ്റ്  കമക്കോഡഹണെകസഷനക്കോണെസ്റ്റ്  ഇല്ലെക്കോതക്കോകുന്നതസ്റ്റ്?
നനിലവനിലുളള  ത്രസ്പീ  ടയര്  നനിലനനിര്തനിയക്കോല്  എന്തസ്റ്റ്  ബുദനിമുട്ടക്കോണെസ്റ്റ്  ഉണക്കോകുന്നതസ്റ്റ്?
ഇകപക്കോള്തലന്ന  അവര് എ.ടനി.എയ നടത്തുനണസ്റ്റ്,  ലകേക്കോകമഴ്സഗ്യല് ബക്കോങ്കുമക്കോയനി ഹട
അപേസ്റ്റ്  ലചയനണസ്റ്റ്.   ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തസ്പീരുമക്കോനനിചക്കോല്,  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നനിയമതനിലുയ
ചട്ടതനിലുയ കഭദഗതനി ലകേക്കോണ്ടുവന്നക്കോല് കമക്കോകഡണ് ബക്കോങനിയഗുമക്കോയനി മതരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേലള ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്,  കമക്കോഡഹണെസസ്റ്റ് ലചയന്നതനിനുളള
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നടപേടനിക്രമങ്ങള്  ലകേക്കോണ്ടുവരക്കോയ.  അതുകപേക്കോലല  അഴനിമതനി  ആകരക്കോപേണെങ്ങളുണസ്റ്റ്,
ആകകപേങ്ങളുണസ്റ്റ്, അകഇൗണനിയഗസ്റ്റ് സനിസതനില് തകേരക്കോറുലണങനില് നനിങ്ങള്ലകക്കോരു
പേകക്കോ  അകഇൗണനിയഗസ്റ്റ്  സനിസയ  ആവനിഷ്കരനികക്കോയ.  സയസക്കോനലത  സഹൈകേരണെ
ബക്കോങ്കുകേലള ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലചകയ്യണ കേക്കോരഗ്യങ്ങളതകല്ലെ?
കകേരളതനിലലല്ലെക്കോയനിടത്തുയ ഹപ്രമറനി ലസക്കോഹസറനികേള്ക്കുയ ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങ്കുകേള്ക്കുയ മറസ്റ്റ്
സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേള്ക്കുയ ലൂപ്കഹൈക്കോള്സസ്റ്റ് ഇല്ലെക്കോത കസക്കോഫസ്റ്റ് ലവയര്, എല്ലെക്കോവര്ക്കുയ
അകഇൗണബനിലനിറനിയളള  ഹകേമക്കോറയ  ലചയ്യലപടുന്ന  പേണെയ  കേ കൃതഗ്യമക്കോയനി
നനിരസ്പീകനികക്കോന്  കേഴനിയന്ന  സയവനിധക്കോനമുളള  അകഇൗണനിയഗസ്റ്റ്  കസക്കോഫസ്റ്റ് ലവയര്
നനിങ്ങള്കസ്റ്റ് ലകേക്കോണ്ടുവരക്കോന് കേഴനിയനികല്ലെ?  അലതക്കോനയ ലചയ്യക്കോലത പ്രകേക്കോശസ്റ്റ്  ബകനി
കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടനിലനതലന്ന  ആശയനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  ശസ്പീറക്കോയ  കേമനിറനി
റനികപക്കോര്ടണക്കോകനിയനിരനിക്കുന.  ആ റനികപക്കോര്ടലകേക്കോണസ്റ്റ് കകേരള ബക്കോങസ്റ്റ്  ലകേക്കോണ്ടുവരുന്ന
തനിനുളള നടപേടനിയനില് നനിന്നസ്റ്റ് നനിങ്ങള്  പേനിന്മേക്കോറുലമന്നക്കോണെസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ് കതക്കോനന്നതസ്റ്റ്.
മക്കോത്രമല്ലെ  6300  ജസ്പീവനകക്കോര് എല്ലെക്കോ ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേളനിലുമക്കോയണസ്റ്റ്.   കകേരളക്കോ ബക്കോങസ്റ്റ്
വന്നക്കോല് ജസ്പീവനകക്കോരക്കോയനി 1300 കപേര് മതനി.  ബക്കോകനി 5000 കപേര് എവനിലടകപേക്കോകുയ?
അകക്കോരഗ്യതനിലലക്കോലക  തസ്പീരുമക്കോനയ  കവണെയ.  മക്കോത്രമല്ലെ  ആര്.ബനി.ഐ.യമക്കോയനി
അമക്കോല്ഗകമഷന് നടതണെലമങനില് റനിസര്വസ്റ്റ് ബക്കോങനിലന്റെ അനുമതനി കവകണ?  ഈ
കേമനിറനികപേക്കോലുയ   റനിസര്വസ്റ്റ്  ബക്കോങനില്നനിനയ  റനിട്ടയര്  ലചയ്ത  ഗവര്ണെറുമക്കോയക്കോണെസ്റ്റ്
സയസക്കോരനിചനിടളളതസ്റ്റ്.   റനിസര്വസ്റ്റ്  ബക്കോങനില്  ഔകദഗ്യക്കോഗനികേമക്കോയനി  കേമനിറനികയക്കോ
ഗവണ്ലമകന്റെക്കോ  സയസക്കോരനിചനിട്ടനില്ലെ.  ശസ്പീറക്കോയ  കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
വക്കോയനിചകനക്കോകണെയ.  അതനിലന്റെ അവസക്കോന ഭക്കോഗയ മുഴുവന് കകേരളക്കോ ബക്കോങസ്റ്റ് നനിലവനില്
വരുകമക്കോള്  കസക്കോഫസ്റ്റ് ലവയര്  ഏതസ്റ്റ്  കേമനനിയനില്  നനിലന്നടുകണെലമന്നതനിലന
ക്കുറനിചക്കോണെസ്റ്റ്.  ചനില കേമനനികേളുലട കപേരസ്റ്റ് ലസസനിഫനികക്കോയനി പേറഞ്ഞെനിടണസ്റ്റ്. അകദ്ദേഹൈയ
ഹഹൈദരക്കോബക്കോദനില്  നനിനളള  ആളക്കോയതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  ഹഹൈദരക്കോബക്കോദനിലുളള  ചനില
കസക്കോഫസ്റ്റ് ലവയര്  കേമനനികേളുലട  കപേരുകൂടനി  പേറഞ്ഞെനിടണസ്റ്റ്.  റനികപക്കോര്ടണക്കോക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എവനിലട  നനിന്നക്കോണെസ്റ്റ്  ഇങ്ങലനയളള  ആളുകേലള  കേനിട്ടനിയതസ്റ്റ്?  ഒരു  കേക്കോരഗ്യയകൂടനി
പേറഞ്ഞെവസക്കോനനിപനിക്കുന,  രജനിസ്ട്രക്കോര് ഒരു പുതനിയ സര്ക്കുലര് ഇറകനിയനിടണസ്റ്റ്.  ആ
സര്ക്കുലര്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  KYC കനക്കോയസുയ  പുതനിയ  കേക്കോരഗ്യങ്ങളുലമല്ലെക്കോയ  നമ്മുലട
ബക്കോങ്കുകേള്  ലചയ്യണെയ.   അതസ്റ്റ് ലചയ്തനിലല്ലെന്നതനിലന്റെ കപേരനില് ഇന്കേയ ടക്കോകസ്റ്റ് കനക്കോട്ടസ്പീസസ്റ്റ്,
ലറയ്ഡസ്റ്റ് കൂടക്കോലത പേല ആളുകേളുയ ക്രനിമനിനല് കകേസനില് തലന്ന പ്രതനികേളക്കോകുനണസ്റ്റ്.
ആ സര്ക്കുലര് ഇറക്കുന്നതനിനുമുമസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രക്കോര് പേരനികശക്കോധനികകണതസ്റ്റ് ആര്.ബനി.ഐ.
ഇറകനിയ മക്കോസര്  സര്ക്കുലറക്കോണെസ്റ്റ്.  മക്കോസര് സര്ക്കുലറനില് ഹപ്രമറനി ലസക്കോഹസറസ്പീസസ്റ്റ്
വരുനകണക്കോ?  ആര്.ബനി.ഐ. കൃതഗ്യമക്കോയനി പേറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്, The primary urban
co-operative banks are being functioning under the supervision and control
of Reserve Bank of India for banking related functions in terms of the
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powers vested in it under banking regulation act 1949 എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  അര്ബന്
ബക്കോങ്കുകേള്  മക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ്  റനിസര്വസ്റ്റ്  ബക്കോങനിലന്റെ  നനിയനണെതനിലുളളതസ്റ്റ്.  റനിസര്വസ്റ്റ്
ബക്കോങനിലന്റെ  മക്കോസര്  സര്ക്കുലര്  അര്ബന്  ബക്കോങ്കുകേള്കസ്റ്റ്  മക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ്
ബക്കോധകേമക്കോയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്,  ഹപ്രമറനി  ലസക്കോഹസറനികേള്കസ്റ്റ്  ബക്കോധകേമല്ലെ.   എന്നക്കോല്
രജനിസ്ട്രക്കോര്  ഓഫസ്റ്റ്  കകേക്കോ-ഓപകററസ്പീവസ്റ്റ്  ലസക്കോഹസറസ്പീസസ്റ്റ്  സര്ക്കുലര്  ഇറകനിയകപക്കോള്
ഹപ്രമറനി  ലസക്കോഹസറനികേള്ക്കുയ  ബക്കോധകേമക്കോകുന്ന  തരതനിലക്കോയനി.  അകപക്കോള്  അതസ്റ്റ്
ഹബന്റെനിയഗക്കോയനി.  ഹബന്റെനിയഗക്കോയകപക്കോള്  ഇന്കേയ  ടക്കോകനിലന്റെയയ  കകേന്ദ്ര
ഏജന്സനികേളുലടയയ ലകേക്കോറനി വനതുടങ്ങനി. ധക്കോരക്കോളയ സലതസ്റ്റ് ലറയ്ഡസ്റ്റ് നടത്തുകേയയ
പേല  ആളുകേളുയ  പ്രതനികേളക്കോകുകേയയ  ലചയന്ന  സക്കോഹൈചരഗ്യമുണക്കോയനി.   റനിസര്വസ്റ്റ്
ബക്കോങനിലന്റെയയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയയ  അനക്കോവശഗ്യമക്കോയ  ഇടലപേടലുകേള്
സഹൈകേരണെ കമഖലയനികലകസ്റ്റ് കണെനിചവരുത്തുന്ന നടപേടനികേളക്കോണെനിതസ്റ്റ്. അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്
അടനിയന്തരമക്കോയനി ആ സര്ക്കുലര് പേനിന്വലനിക്കുന്നതക്കോയനിരനിക്കുയ ഉചനിതലമന്നസ്റ്റ് ഞക്കോന്
അഭഗ്യര്തനിക്കുന.  വളലര  ആത്മക്കോര്തതയണക്കോയനിരുന്ന  സഹൈകേക്കോരനികേള്
കകേക്കോണ്ഗ്രസസ്റ്റ് പേക്കോര്ട്ടനിയനിലുണക്കോയനിരുന്നവര്, കേമപ്യൂണെനിസസ്റ്റ് പേക്കോര്ട്ടനിയനിലുണക്കോയനിരുന്നവര്,
രക്കോഷസ്പീയ  ആഭനിമുഖഗ്യമുണക്കോയനിരുന്നവര്  വളലര  ആത്മക്കോര്തതയണക്കോയനിരുന്ന
സഹൈകേക്കോരനികേള്  തുടങ്ങനിയ  ഈ  പ്രസക്കോനയ  രക്കോഷസ്പീയ  അതനിപ്രസരയലകേക്കോണസ്റ്റ്
തകേര്നകപേക്കോകുന്ന ഒരു സനിതനിയനികലകസ്റ്റ്  കപേക്കോകേരുതസ്റ്റ്.  അമനിതമക്കോയ   രക്കോഷസ്പീയക്കോതനി
പ്രസരയ  മറസ്റ്റ്  ചനില  ഏജന്സനികേലള  ഇടലപേടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേക്കോരണെമക്കോകുലമന്ന
ഓര്മകൂടനി  ഉണക്കോകേണെലമന്നസ്റ്റ്  അഭഗ്യര്തനിക്കുന.  ജനക്കോധനിപേതഗ്യവനിരുദമക്കോയനി
സഹൈകേരണെ  ജനക്കോധനിപേതഗ്യലത  ഇല്ലെക്കോതക്കോക്കുന്നതനിനുകവണനിയളള  ലപ്രക്കോവനിഷനക്കോണെസ്റ്റ്
ഇതനില്  പ്രധക്കോനമക്കോയമുളളതസ്റ്റ്.  സഹൈകേരണെ  കമഖലയലട  ഗുണെനനിലവക്കോരയ
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനിയളള ഒരു നനിര്കദ്ദേശവയ ഈ ബനില്ലെനിലനിലല്ലെന്നതുലകേക്കോണസ്റ്റ്
 ഞക്കോന് ഈ ബനില്ലെനിലന എതനിര്ക്കുന. കഭദഗതനി മൂവസ്റ്റ് ലചയന. 

ശസ്പീമതനി  യ.  പ്രതനിഭ  ഹൈരനിക്കുകവണനി  (  ശസ്പീ  .    വനി  .    കജക്കോയനി  ):  സര്,  സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്  ലചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  2017-ലല  കകേരള  സഹൈകേരണെ  സയഘ
(കഭദഗതനി)  ബനില്  വസ്പീണ്ടുയ  അകത  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമനിറനിയലട  പേരനിഗണെനയസ്റ്റ്
അയയണെലമന്ന കഭദഗതനി ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന.

സഹൈകേരണെ പ്രസക്കോനലത സയബനനിചസ്റ്റ് ധക്കോരക്കോളയ ചര്ചകേള് ഇഇൗ സഭയനില്
നടന്നനിടണസ്റ്റ്.  113 വര്ഷലത പേക്കോരമരഗ്യയ നമ്മുലട സഹൈകേരണെ പ്രസക്കോനതനിനുണസ്റ്റ്.
97-ാം ഭരണെഘടനക്കോ കഭദഗതനിയലട ഭക്കോഗമക്കോയനി 2013-ല് ഇഇൗ സഭ പേക്കോസക്കോകനിയ ഒരു
നനിയമതനി ലന്റെ  കഭദഗതനിയക്കോണെസ്റ്റ്  യഥക്കോര്തതനില്  ഇകപക്കോള്  ഇവനിലട
അവതരനിപനികലപട്ടനിടള്ളതസ്റ്റ്.   ഇതനില്  പ്രധക്കോനമക്കോയയ  രണ്ടുമൂന്നസ്റ്റ്  കഭദഗതനികേലള
സയബനനിചള്ള  പ്രശമക്കോണെസ്റ്റ്  വരുന്നതസ്റ്റ്.   ഒന്നസ്റ്റ്  16  A,  മലറക്കോന്നസ്റ്റ്  19  A.
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16  A-രണസ്റ്റ്  വര്ഷകമക്കോ  അതനിലധനികേകമക്കോ  നനിശയനികലപട്ട  കുറഞ്ഞെ  കസവനയ
ലഭനികക്കോത  അയഗവയ  തുടര്ചയക്കോയനി  മൂന്നസ്റ്റ്  ലപേക്കോതുകയക്കോഗങ്ങളനില്  പേലങടുകക്കോത
അയഗവയ പുറതക്കോകുലമനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  വളലര ദൂരവഗ്യക്കോപേകേ ഫലങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞെ
നക്കോളുകേളനിലുണക്കോകനിയനിടണസ്റ്റ്.  തുടര്ചയക്കോയ മൂന്നസ്റ്റ് ലപേക്കോതുകയക്കോഗങ്ങളനില് പേലങടുകക്കോത
ഭരണെസമനിതനികസ്റ്റ്  കവണലപട്ടയക്കോളുകേളുലട  വസ്പീട്ടനില്ലകക്കോണ്ടുകപേക്കോയനി  അറന്ഡന്സസ്റ്റ്
രജനിസര്  ഒപനിടസ്പീചസ്റ്റ്  ലനിസക്കോകക്കോന്  കേഴനിയമക്കോയനിരുന.  നനിലവനിലനിരനിക്കുന്ന
ഭരണെസമനിതനികേള്കസ്റ്റ്  ജനക്കോധനിപേതഗ്യവനിരുദമക്കോയ  എന്തസ്റ്റ്  നനിലപേക്കോടുകേളുയ  സസ്വസ്പീകേരനികക്കോന്
കേഴനിയന്ന തരതനിലക്കോണെസ്റ്റ് അന്നസ്റ്റ് ആ നനിയമകഭദഗതനി നടപനിലക്കോകനിയതസ്റ്റ്.  രണക്കോമതസ്റ്റ്,
രണസ്റ്റ്  വര്ഷകക്കോലതനിനനിടയനിലല  ബനിസനിനസസ്റ്റ്;  തങ്ങള്കസ്റ്റ്  കവണലപട്ട
ഒരക്കോളനിലനലകക്കോണസ്റ്റ്  അലല്ലെങനില്  ഭരണെസമനിതനിതലന്ന  ഹൈയര്  പേര്കചസനില്
അവനിടലത  കസക്കോറനില്നനിനയ  ലചറനിയ  പേര്കചസസ്റ്റ്  നടതനിയക്കോല്  അതനിലന്റെ
അടനിസക്കോനതനിലുയ  അവരുലട  അയഗതസ്വയ  നനിലനനിര്തക്കോന്  സക്കോധനിക്കുയ.
കലക്കോലണെടുകകണ,  ലഡകപക്കോസനിറസ്റ്റ് ലചകയ്യണ, കഗക്കോള്ഡസ്റ്റ് കലക്കോണ് വയ്കകണ ഒനയ
ലചകയ്യണ.    ഇഇൗ  നനിലയനില്  16  A  എന്ന  കകക്കോസസ്റ്റ്  വളലര  വഗ്യക്കോപേകേമക്കോയനി
ദുരുപേകയക്കോഗയ  ലചയ്തനിടണസ്റ്റ്.   അലതക്കോഴനിവക്കോക്കുന്നതുമക്കോയനി  ബനലപട്ടസ്റ്റ്  ഇവനിലട
ലകേക്കോണ്ടുവന്നനിടള്ള കഭദഗതനിലയ അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.

ഇഇൗ ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയനി  പ്രധക്കോനമക്കോയയ  ഉയര്നവന്നനിടള്ളതസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള
ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേലള  സയബനനിച  പ്രകതഗ്യകേ  വഗ്യവസയക്കോണെസ്റ്റ്.   ഇഇൗ
വഗ്യവസയനില്,  പ്രക്കോഥമനികേ  കേക്കോര്ഷനികേ വക്കോയക്കോ  സയഘങ്ങളുയ  അര്ബന് സഹൈകേരണെ
ബക്കോങ്കുകേളുയ ഒഴനിലകേയള്ള ഡനി.സനി.ബനി.യനിലല അയഗങ്ങള് അപ്രകേക്കോരയ ബക്കോങ്കുകേളുലട
നക്കോമമക്കോത്രമക്കോയ  അലല്ലെങനില്  അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ്  അയഗങ്ങളക്കോയനി  തസ്പീരുന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.
അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ്  എനപേറയന്നതസ്റ്റ്  നനിലനനിര്തണെകമക്കോ  എനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്  ഒരു
പ്രധക്കോനലപട്ട  കചക്കോദഗ്യയ.  ഇവനിലട  കനരലത   ബഹുമക്കോനഗ്യരക്കോയ  പേല  അയഗങ്ങളുയ
അതുസയബനനിചസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞു.   ഇകപക്കോള്  കേക്കോര്ഷനികകേതര  സയഘങ്ങള്  ഡനി.സനി.ബനി.-കസ്റ്റ്
എന്തസ്റ്റ്  സഹൈക്കോയയ  നല്കുനണസ്റ്റ്  എന്നതനിലന  സയബനനിചസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനി
അകദ്ദേഹൈതനിലന്റെ  ആമുഖ  പ്രസയഗതനില്  സൂചനിപനിച.   പ്രക്കോഥമനികേ  ബക്കോങ്കുകേളുലട
അലപകസ്റ്റ് കബക്കോഡനിയക്കോണെസ്റ്റ് യഥക്കോര്തതനില് ജനില്ലെക്കോ സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേള്.  ഇകപക്കോള്
ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങനിലന്റെ  ആലകേ  നനികകപേയ  52,455  കകേക്കോടനി  രൂപേയക്കോണെസ്റ്റ്.
ഇതനില്  പ്രക്കോഥമനികേ  ബക്കോങ്കുകേളുലട  വനിഹൈനിതയ  26,000  കകേക്കോടനി  രൂപേയനിലധനികേമക്കോണെസ്റ്റ്.
ഏതക്കോണസ്റ്റ്  50  ശതമക്കോനകതക്കോളവയ  പ്രക്കോഥമനികേ  ബക്കോങ്കുകേളുലട  നനികകപേമക്കോണെസ്റ്റ്  ജനില്ലെക്കോ
സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേളനിലുള്ളതസ്റ്റ്.   ഇവനിലടയക്കോണെസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  കേക്കോര്ഷനികകേതര സയഘങ്ങലള
കുതനിനനിറചസ്റ്റ് അവര്കസ്റ്റ് കേക്കോലക്കോകേക്കോലങ്ങളനില് യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഭരണെസമനിതനി വരുകമക്കോള്
കവക്കോട്ടവകേക്കോശയ  നല്കേനി  ഭരണെസമനിതനികേള്  പേനിടനിലചടുക്കുന്നതനിനക്കോയനി  തനിരനിമറനികേള്
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നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ജനക്കോധനിപേതഗ്യലത  കേശക്കോപസ്റ്റ്  ലചയ്യലല്ലെ  എനപേറഞ്ഞെക്കോല്
ആലരങനിലുയ അയഗസ്പീകേരനിചലകേക്കോടുക്കുകമക്കോ? ഇകപക്കോള് ജനില്ലെക്കോ സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേളനില്
കേക്കോര്ഷനികകേതര ബക്കോങ്കുകേളക്കോയനി രജനിസര് ലചയ്യലപടുന്നതസ്റ്റ് ഏലതക്കോലകയക്കോണെസ്റ്റ്?  കേയര്
സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ്  അലപകസ്റ്റ്  കബക്കോഡനിയക്കോയനി  കേയര്  ലഫഡസ്റ്റ്  ഉണസ്റ്റ്.   ലലകേതറനി,
മതഗ്യകമഖല,  കസ്പീര  കമഖല  എന്നനിവയമക്കോയനി  ബനലപട്ടസ്റ്റ്  സയഘങ്ങളുണസ്റ്റ്.
ഇവയ്ലകല്ലെക്കോയ  അലപകസ്റ്റ്  കബക്കോഡനി  നനിലവനിലുള്ളകപക്കോള്  ഇഇൗ  സയഘങ്ങലള
ഡനി.സനി.ബനി.കേളനില്  രജനിസര്  ലചയ്തനിട്ടക്കോണെസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ലചയന്നതസ്റ്റ്.   യഥക്കോര്തതനില്
ഇതനില്  സൂചനിപനിചനിരനിക്കുന്നതുകപേക്കോലല  നക്കോമമക്കോത്ര  അലല്ലെങനില്  അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ്
അയഗമക്കോയനി  നനിലനനിര്ത്തുന്നതസ്റ്റ്  ശരനിയലല്ലെന്ന  അഭനിപ്രക്കോയമക്കോണെസ്റ്റ്  എനനിക്കുള്ളതസ്റ്റ്.
കേക്കോര്ഷനികകേതര  ബക്കോങ്കുകേള്  മകറലതങനിലുയ  കസക്കോഷഗ്യല്  ലവല്ഫയര്  ലസക്കോലലസറനി,
റസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ലസക്കോലലസറനി  അങ്ങലനയള്ള  ചനില  ലസക്കോലലസറനികേള്  കേഴനിഞ്ഞെ
കേക്കോലങ്ങളനില്  രജനിസര്  ലചയ്യലപട്ടനിടണസ്റ്റ്.   അവര്കസ്റ്റ്  കവണെലമങനില്  കവലറക്കോരു
അലപകസ്റ്റ് കബക്കോഡനിലയക്കുറനിചസ്റ്റ് ചനിന്തനികക്കോവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.  അല്ലെക്കോലത ഡനി.സനി.ബനി.യലട
ഭക്കോഗമക്കോയനി  ഇതസ്റ്റ്  ലകേക്കോടുകകണ  ആവശഗ്യമനിലല്ലെന്ന  അഭനിപ്രക്കോയമക്കോണെസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്
അതുമക്കോയനി ബനലപട്ടസ്റ്റ് പേറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.  പ്രക്കോഥമനികേ കേക്കോര്ഷനികേ വക്കോയക്കോ സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ്
സക്കോമതനികേ  സഹൈക്കോയയ  നല്കുന്നതനിനക്കോണെസ്റ്റ്  ഇതനില്  വനിഭക്കോവന  ലചയ്തനിടള്ളതസ്റ്റ്.
അകപക്കോള്  അതനില്  നനിനയ  വഗ്യതനിചലനിചലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്  എല്ലെക്കോ  കേക്കോലത്തുയ  ഇതസ്റ്റ്
ലചയലകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   കേടലക്കോസസ്റ്റ്  സയഘങ്ങള്ക്കുയ നക്കോമമക്കോത്ര സയഘങ്ങള്ക്കുയ
അയഗതസ്വയ ലകേക്കോടുതസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് പേനിടനിലചടുക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ് യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  വരുകമക്കോള് ആലകേ
ലചയന്നതസ്റ്റ്.  പ്രക്കോഥമനികേ കേക്കോര്ഷനികേ ബക്കോങ്കുകേളുലട തുകേയക്കോണെസ്റ്റ് ഏറവയ കൂടുതല് ജനില്ലെക്കോ
സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേളനിലുള്ളലതങനിലുയ  കേഴനിഞ്ഞെ  കേക്കോലലത  ഭരണെസമനിതനി
ലതരലഞ്ഞെടുപസ്റ്റ് പേരനികശക്കോധനികലപകടണതക്കോണെസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ കേക്കോലങ്ങളനിലല ഡനി.സനി.ബനി.-യലട
ചനില  ഭരണെസമനിതനികേളനിലല   പ്രസനിഡന്റുമക്കോലരങനിലുയ  പ്രക്കോഥമനികേ  സഹൈകേരണെ
ബക്കോങ്കുകേളനില്  നനിനയ  വന്നനിടള്ളവരല്ലെ.   മറസ്റ്റ്  കേക്കോര്ഷനികകേതര  ബക്കോങ്കുകേളനില്നനിനയ
വന്നനിടള്ളവരക്കോണെസ്റ്റ്  ചനില  ഡനി.സനി.ബനി.കേളുലടലയങനിലുയ  പ്രസനിഡന്റുമക്കോരക്കോയനിരുന്നതസ്റ്റ്
എനള്ളതസ്റ്റ്  നക്കോയ  ഓര്കണെയ.   നനികകപേതനിലന്റെ  ഭൂരനിഭക്കോഗവയ  പ്രക്കോഥമനികേ
ബക്കോങ്കുകേളനില്നനിനയ നല്കുകേയയ അവലര തഴയകേയയ ലചയന്ന ഒരു സമസ്പീപേനമക്കോണെസ്റ്റ്
യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഭരണെകേക്കോലതസ്റ്റ്  സസ്വസ്പീകേരനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്  എനള്ളതുലകേക്കോണ്ടുതലന്ന  ഇഇൗ
നക്കോമമക്കോത്രമക്കോയ,  അലല്ലെങനില് അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ്  അയഗലമനള്ള നനിലയനില് ഇതനിലന
മക്കോറ്റുന്നതനിലനക്കുറനിചകൂടനി ആകലക്കോചനികകണതക്കോണെസ്റ്റ്.   

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്കോസഫസ്റ്റ്:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ് പേറഞ്ഞെതുകപേക്കോലല ഇകപക്കോള് ഇഇൗ
പ്രക്കോഥമനികേ  ബക്കോങ്കുകേളനിലല  അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ്  അയഗങ്ങള്ക്കുയ  കനക്കോമനിനല്
അയഗങ്ങള്ക്കുയ കവക്കോട്ടവകേക്കോശയ മക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ് ആലകേ നനികഷധനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   മനനിയലട
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118-ാംകഭദഗതനിയനില്  പേറയന്നതസ്റ്റ്,  അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ്  അയഗതനിനുയ  കനക്കോമനിനല്
അയഗതനിനുയ ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങനിനസ്റ്റ് വക്കോയ ലകേക്കോടുകക്കോയ. കവക്കോട്ടവകേക്കോശയ ഒഴനിലകേയള്ള എല്ലെക്കോ
ആനുകൂലഗ്യങ്ങളുയ  അവര്കസ്റ്റ്  ലകേക്കോടുക്കുനണസ്റ്റ്.  കബക്കോധപൂര്വ്വമക്കോയനി  നനിലവനിലുണക്കോയനിരുന്ന
സയവനിധക്കോനലത പേനിടനിചടകക്കോനുള്ള തനമക്കോയനിട്ടകല്ലെ ഇതസ്റ്റ് ലകേക്കോണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?
അലല്ലെങനില് പേനിലന്ന lending ലകേക്കോടുകകണ ആവശഗ്യമനില്ലെകല്ലെക്കോ.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പേനി  .    ജയരക്കോജന്:  സര്,  ലലപ്രമറനി  ബക്കോങ്കുകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  കലക്കോണ്
എടുകണെയ.  'എ'  കക്കോസസ്റ്റ് അയഗതസ്വമുള്ളവര്കക അവനിലട കവക്കോട്ടവകേക്കോശമുള.   'ബനി'
കക്കോസസ്റ്റ്  അയഗതസ്വലമടുതക്കോകല  അവര്കസ്റ്റ്  കലക്കോണ്  ലകേക്കോടുകക്കോന്  സക്കോധനിക്കുകേയള.
അലതക്കോരു സനിസമക്കോണെസ്റ്റ്.  അതുതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ് ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങ്കുകേളനിലുയ വരുന്നതസ്റ്റ്.  നമള്
കൂടനികചര്ന്നസ്റ്റ്  ആകലക്കോചനിചതനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയനിട്ടക്കോണെസ്റ്റ്  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേളനില്  ലക്രഡനിറസ്റ്റ്
സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ്  മക്കോത്രമക്കോയനി  അയഗതസ്വയ  ലകേക്കോടുക്കുകേലയന്ന  ലപേക്കോതുനനിലപേക്കോടസ്റ്റ്
സസ്വസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.   ഇകപക്കോള്  ലലപ്രമറനി  ബക്കോങ്കുകേളനില്  'ബനി'  കക്കോസസ്റ്റ്  ലഷയറുണസ്റ്റ്.
ലഡകപക്കോസനിറസ്റ്റ്  വക്കോങ്ങക്കോനുയ   വക്കോയ  ലകേക്കോടുകക്കോനുയ  അതരലമക്കോരു   സയവനിധക്കോനയ
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.   ഇതുവരുന്നതസ്റ്റ്  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേളനികലയസ്റ്റ്  വക്കോയക്കോ  സയഘങ്ങളുലട
അയഗതസ്വമക്കോയനി  പേരനിമനിതലപടുന;  കേക്കോരണെലമന്തക്കോണെസ്റ്റ്?   ഉള്ള  സയഘവയ  ഇല്ലെക്കോത
സയഘവയ  എല്ലെക്കോയ  ഇതനിലുള്ള  സയഘങ്ങളക്കോയനി  വരുകമക്കോള്  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങനിലന്റെ
പ്രക്കോധക്കോനഗ്യയ  ദുര്ബലലപടുന.  അതുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്  സഹൈകേക്കോരനികേലളല്ലെക്കോയ  ഇങ്ങലന
ചനിന്തനിചതസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    കജക്കോയനി:സര്,  അങ്ങസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെതനിലല   പ്രധക്കോനലപട്ട  കേക്കോരഗ്യയ,
അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ് അയഗമക്കോയനി തുടരുകമക്കോള് അവരനില്നനിന്നസ്റ്റ് ലഡകപക്കോസനിറസ്റ്റ്  വക്കോങ്ങക്കോയ,
അവര്കസ്റ്റ് കലക്കോണ് ലകേക്കോടുകക്കോയ എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.   പേലക അതസ്റ്റ്  പേക്കോടനിലല്ലെന്നക്കോണെസ്റ്റ് ഞക്കോന്
പേറയന്നതസ്റ്റ്.  അവര്കസ്റ്റ്  കവണെലമങനില്  ഒരു  പ്രകതഗ്യകേ  അലപകസ്റ്റ്  കബക്കോഡനി
രൂപേസ്പീകേരനിക്കുന്നതുസയബനനിചസ്റ്റ്  ആകലക്കോചനികണെയ.  ലലപ്രമറനി  ബക്കോങ്കുകേളുലട
നനികകപേമുള്ള  ഡനി.സനി.ബനി.,   കേക്കോര്ഷനികേ  വക്കോയ  ലകേക്കോടുകകണ  ഡനി.സനി.ബനി.  മറസ്റ്റ്
സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ് കലക്കോണ് ലകേക്കോടുതസ്റ്റ് ഭസ്പീമമക്കോയ കുടനിശ്ശനികേയനിലക്കോയനികപക്കോകുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇഇൗ
സക്കോഹൈചരഗ്യതനിനസ്റ്റ് ഒരു മക്കോറയ ലകേക്കോണ്ടുവരുന്നതുസയബനനിചക്കോണെസ്റ്റ് ബനില്ലെനില് പേറയന്നതസ്റ്റ്.

പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്/ലലവസസ്റ്റ് പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ ഉകദഗ്യക്കോഗ കേക്കോലക്കോവധനി സയബനനിച 28-ാം
വകുപ്പുയ  28  AB-യയ,  ബഹുമക്കോനഗ്യനക്കോയ  മനനി  തലന്ന  പേറഞ്ഞു.   അതസ്റ്റ്  പ്രസസ്റ്റ്
ലചയന്നനില്ലെ.  അതനിനകേലതക്കോരു  വനിഷയമുണസ്റ്റ്.   25  വര്ഷതനിലധനികേയ  ബക്കോങസ്റ്റ്
പ്രസനിഡന്റുമക്കോരക്കോയനിരനിക്കുന്ന ആളുകേളുണസ്റ്റ്.  നന്നക്കോയനി ഭരനിക്കുന്നവരുമുണസ്റ്റ്,  കമക്കോശലപട്ട
നനിലയനികലയസ്റ്റ് കപേക്കോകുന്നവരുമുലണനള്ള വസ്തുത നക്കോയ മനസനിലക്കോകകണതക്കോയനിടണസ്റ്റ്.
ഒരു അട്ടനികപറക്കോയനി ഇതനിങ്ങലന വചലകേക്കോണനിരനിക്കുന.  യഥക്കോര്തതനില് അവര്കസ്റ്റ്



462 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 21, 2017

എത്ര  കടയ  കവണെലമന്നതനിലന  സയബനനിചസ്റ്റ്  രക്കോഷസ്പീയപേക്കോര്ട്ടനികേളക്കോണെസ്റ്റ്  തസ്പീരുമക്കോന
ലമടുകകണതസ്റ്റ്. പേലക ഇങ്ങലന അട്ടനികപറക്കോയനിട്ടനിരുന്നസ്റ്റ് അഴനിമതനിയനികലയസ്റ്റ് കപേക്കോകുന്ന
ഒരു  സനിതനിവനികശഷമുണസ്റ്റ്  എനള്ളതസ്റ്റ്  ഒരു  പ്രധക്കോനലപട്ട  വസ്തുതയക്കോണെസ്റ്റ്
എനള്ളതുകൂടനി നക്കോയ കേക്കോകണെണതക്കോയനിടണസ്റ്റ്.    

സഹൈകേരണെ  പ്രസക്കോനയ  സയരകനികലപടണെലമനളളതസ്റ്റ്  സയബനനിചസ്റ്റ്
ഇപ്പുറത്തുയ അപ്പുറത്തുമനിരനിക്കുന്നവര്ലകല്ലെക്കോയ ഏകേകേണ്ഠമക്കോയ  അഭനിപ്രക്കോയമക്കോണുളളതസ്റ്റ്.
പേലക,  ഇതസ്റ്റ്  നശനികണെലമന്നസ്റ്റ്  ആഗ്രഹൈനിക്കുന്ന  ഒരു  വനിഭക്കോഗയ  ആളുകേള്  നമ്മുലട
രക്കോജഗ്യത്തുലണനളളതസ്റ്റ് വക്കോസ്തവമക്കോണെസ്റ്റ്. എല്ലെക്കോ വര്ഷവയ സഹൈകേരണെ വക്കോരക്കോകഘക്കോഷതനിനുളള
ആകലക്കോചനക്കോവനിഷയയ ആള് ഇന്തഗ്യക്കോ തലതനില് എടുകക്കോറുണസ്റ്റ്. 2014-ല് ബനി.ലജ.പേനി.
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വന്നതനിനുകശഷയ  എടുത  ആകലക്കോചനക്കോവനിഷയയ  Make  in  India
through  Co-operatives  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  അതക്കോയതസ്റ്റ്  സഹൈകേരണെ  സയഘങ്ങളനിലൂലട
ഇന്തഗ്യയലട  നനിര്മക്കോണെയ  എലന്നക്കോരു  പേദതനിയക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഒരു  പ്രധക്കോനലപട്ട
വനിഷയമക്കോയനി  വന.  എന്നനിട്ടസ്റ്റ്  വളലര  കവഗയതലന്ന  അതസ്റ്റ്  അട്ടനിമറനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്....
demonetization-ലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയനി  കകേക്കോ-ഓപകററസ്പീവസ്റ്റ്  ലസക്കോലലസറനികേലള  ഏതസ്റ്റ്
വനിധതനിലക്കോണെസ്റ്റ്  നശനിപനിചലതനളളതസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ്  മനസനിലക്കോകക്കോന്  കേഴനിയയ.
കകേരളതനില്  അതസ്റ്റ്  ഒരുവനിധതനില്  തരണെയ  ലചയവന്നകപക്കോള്  ഇന്കേയ  ടക്കോകസ്റ്റ്
വകുപനിലന  പേരമക്കോവധനി  ഉപേകയക്കോഗലപടുത്തുകേയക്കോണെസ്റ്റ്  ലചയ്തതസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോള്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്
ടക്കോക്സുകേക്കോലര  ഉപേകയക്കോഗലപടുത്തുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അങ്ങലന  ഉപേകയക്കോഗലപടുതനി
സഹൈകേരണെകമഖലലയ നശനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയളള വളലര.....

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി:  സര്,  പുതനിയ  നനിയമയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഇറകനിയനിടണസ്റ്റ്. അതുപ്രകേക്കോരയ കക്രക്കോപസ്റ്റ് കലക്കോണെനിനുളള സബ്സനിഡനി ലഎ.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.സനി.
കകേക്കോഡളളതനിനസ്റ്റ് മക്കോത്രകമ ലകേക്കോടുക്കുകേയളളലവന്ന പുതനിയ നനിബനന ലകേക്കോണ്ടുവന്നനിടണസ്റ്റ്.
അതുകപേക്കോലല  ലഫര്ട്ടനിലലലസറനിലന്റെ  സബ്സനിഡനി  എടുത്തുകേളഞ്ഞെസ്റ്റ്  കേഗ്യക്കോഷക്കോയനി
ട്രക്കോന്സ്ഫര് ലചയ്യക്കോന് കപേക്കോകുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അകപക്കോഴുയ ഇതനിനസ്റ്റ് കേനിട്ടനില്ലെ. ആധക്കോറുമക്കോയനി ലനിങസ്റ്റ്
ലചയവരുകമക്കോള്  ലഫര്ട്ടനിലലലസറനിലന്റെ  സബ്സനിഡനിയയ  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന
സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേള്കസ്റ്റ്  കേനിട്ടക്കോത  അവസ  വരനികേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ആര്.ടനി.ജനി.എസസ്റ്റ്.,
കപേക്കോലുളള  ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്  ട്രക്കോന്സ്ഫറനിയഗസ്റ്റ്  അടകമുളള  സയവനിധക്കോനങ്ങള്  സഹൈകേരണെ
സയഘങ്ങള്കനില്ലെ.  അതനിനുളള  അനുമതനി  റനിസര്വസ്റ്റ്  ബക്കോങസ്റ്റ്  സഹൈകേരണെ
സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ്  തരുന്നതുമനില്ലെ.  സഹൈകേരണെ  സയഘങ്ങളുലട  നനിലനനില്പ്പുതലന്ന
അപേകേടതനിലക്കോകുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പുതനിയ സമസ്പീപേനയ സഹൈകേരണെ
സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ് എതനിരക്കോലണെനളളതസ്റ്റ് അങ്ങയലട ശദയനില്ലപട്ടനിടകണക്കോ?
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ശസ്പീ  .    വനി  .    കജക്കോയനി:  സര്,  സഹൈകേരണെ  പ്രസക്കോനങ്ങലള,  വനികശഷനിചയ
കകേരളതനിലല  സഹൈകേരണെ  പ്രസക്കോനലത  നശനിപനിക്കുകേലയന്ന  അജണ  വളലര
കബക്കോധപൂര്വ്വയ  നടപനിലക്കോക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലല  സഹൈകേരണെ  പ്രസക്കോനമക്കോണെസ്റ്റ്
ഇന്തഗ്യകസ്റ്റ് മക്കോതൃകേയക്കോയനിടളളതസ്റ്റ്.  പ്രക്കോഥമനികേ ബക്കോങ്കുകേളുലട ലഡകപക്കോസനിറനിലന്റെ കേണെകസ്റ്റ്
പേരനികശക്കോധനിചക്കോല്  80 -81  ശതമക്കോനയ  തുകേയയ  കകേരളതനിലക്കോണുളളതസ്റ്റ്.
ലഫര്ട്ടനിലലലകസഷനുമക്കോയനി  ബനലപട്ടസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  വളലര  പ്രധക്കോനലപട്ട
കേക്കോരഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്.  കനക്കോട്ടസ്റ്റ്  നനികരക്കോധനവമക്കോയനി  ബനലപട്ടസ്റ്റ്  സഹൈകേരണെ  പ്രസക്കോനങ്ങലള
നശനിപനികക്കോന്  കനക്കോകനിലയങനിലുയ  അതസ്റ്റ്  അവര്  വനിചക്കോരനിചകപേക്കോലല  പൂര്ണമക്കോയയ
നടപനിലക്കോയനില്ലെ.  അകപക്കോഴക്കോണെസ്റ്റ്  രണക്കോമതസ്റ്റ്  ഇന്കേയ  ടക്കോകസ്റ്റ്  വനിഭക്കോഗലത
ഉപേകയക്കോഗലപടുത്തുന്നതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസയ ഇന്കേയ ടക്കോകസ്റ്റ് ഉകദഗ്യക്കോഗസര് ലകേക്കോല്ലെയ
ജനില്ലെയമക്കോയനി ബനലപട്ടസ്റ്റ് വക്കോര്തക്കോസകമളനയ നടതനി.  ലകേക്കോല്ലെയ ജനില്ലെയനിലല നക്കോലസ്റ്റ്
ബക്കോങ്കുകേള്  കനക്കോട്ടസ്റ്റ്  നനികരക്കോധന  സമയതസ്റ്റ്  കൂടുതല്  പേണെയ  വക്കോങ്ങനിയതനിനക്കോല്
അവര്ലകതനിലര  നനിയമനടപേടനി  സസ്വസ്പീകേരനികക്കോന് കപേക്കോകുനലവനപേറഞ്ഞു.  ഞങ്ങള്
പേരനികശക്കോധനിക്കുകമക്കോള്,  മയ്യനക്കോടസ്റ്റ്  ബക്കോങനില്  ഒരു  വഗ്യക്തനി  1,12,000  രൂപേ
നനികകപേനിചതക്കോണെസ്റ്റ്  കകേസനിനക്കോസദമക്കോയനി  ഇന്കേയ  ടക്കോക്സുകേക്കോര്  എടുതനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അതനിലനതനിലര  മയ്യനക്കോടസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങസ്റ്റ്  ലലഹൈകകക്കോടതനിലയ
സമസ്പീപേനിക്കുകേയയ അതനിലന്റെ അടനിസക്കോനതനില് കസ അനുവദനികലപടുകേയയ ലചയ.
അങ്ങലന  ഏതുവനികധനയയ  സഹൈകേരണെ  പ്രസക്കോനലത  നശനിപനികക്കോനുളള  ശമയ
നമ്മുലട നക്കോട്ടനിലുലണനളളതസ്റ്റ് ഇഇൗ അവസരതനില് നക്കോയ  കേക്കോകണെണതുണസ്റ്റ്. 

രണ്ടുമൂന്നസ്റ്റ് വനിഷയങ്ങള്കൂടനി ശദയനില്ലപടുതക്കോനുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ പ്രക്കോവശഗ്യയ
ആകസ്റ്റ്  അലമന്റെസ്റ്റ്  ലചയ്തകപക്കോള്  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങ്കുകേളനില്  പേപ്യൂണ്,  അറന്ഡര്
തസ്തനികേകേളനില്നനിനയ കക്കോര്കസ്റ്റ്  തസ്തനികേയനികലയസ്റ്റ്  ലപ്രക്കോകമക്കോഷന് നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  4:1
എന്ന നനിബനന വചനിരുന.  സൂപര് കഗ്രഡസ്റ്റ്  ലസക്കോലലസറനി/ബക്കോങനിലന എടുതക്കോല്
പേരമക്കോവധനി  മൂന്നസ്റ്റ്  പേപ്യൂണ്മക്കോര്  മക്കോത്രകമ  കേക്കോണുകേയളള.  അവനിലടയളള  ഒരക്കോള്കസ്റ്റ്
ലപ്രക്കോകമക്കോഷന്  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എത്ര  സമയയ  കവണനിവരുലമനളളതനിലന
സയബനനിചസ്റ്റ്   മനസനിലക്കോകകണതുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഭരണെഘടനക്കോ  കഭദഗതനിയലട
ഭക്കോഗമക്കോയനി  അന്നസ്റ്റ്  അണര്  ഗ്രക്കോജുകവറസ്റ്റ്  വനിഷയയ  ഉന്നയനികലപട്ടനിരുന.
പ്രക്കോകദശനികേമക്കോയനിടളള  ആളുകേലളയക്കോയനിരനിക്കുയ  ഭരണെസമനിതനിയനില്  അവനിലട
നനിയമനികലപടുന്നതസ്റ്റ്.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ് അവര്കസ്റ്റ്  1:1  എന്ന നനിലയനില് ലപ്രക്കോകമക്കോഷന്
ലകേക്കോടുകക്കോന്  സക്കോധനിക്കുകമക്കോലയന്നതു  സയബനനിചസ്റ്റ്  പേരനികശക്കോധനികണെയ.  ആഡനിറസ്റ്റ്
സയവനിധക്കോനലത  സയബനനിചസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്
പേറയകേയണക്കോയനി. ആഡനിറനിനസ്റ്റ് പുതനിയ ഡയറകകററസ്റ്റ് രൂപേസ്പീകേരനികലപട്ടതസ്റ്റ് നന്നക്കോയനി.
ആഡനിറസ്റ്റ് മക്കോനസ്വല് പേരനിഷ്കരനികകണ സമയയ അതനിക്രമനിചനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇന്നലത
ആഡനിറസ്റ്റ് സയവനിധക്കോനയ എത്രകതക്കോളയ ശക്തമക്കോലണെനളളതസ്റ്റ് മനസനിലക്കോകകണതുണസ്റ്റ്.
ബക്കോങ്കുകേള്/സയഘങ്ങളനില് കേണ്കേറന്റെസ്റ്റ് ആഡനിററുലട കസവനയ വനിടലകേക്കോടുക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്
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ലചയന്നതസ്റ്റ്.  കേണ്കേറന്റെസ്റ്റ്  ആഡനിറര്  ഇഇൗ  സയഘതനില്  ലചന്നക്കോല്  യക്കോലതക്കോരു
വഗ്യക്തനിക്കുയ അയക്കോളുകടതക്കോയ ചനില പ്രശങ്ങളുണക്കോകുയ. അതനിലന മുതലലടുതസ്റ്റ് അതക്കോതസ്റ്റ്
കേക്കോലലത  ഭരണെസമനിതനികേള്  കേണ്കേറന്റെസ്റ്റ്  ആഡനിറലറ  സസ്വക്കോധസ്പീനനിചസ്റ്റ്  ചനിലതസ്റ്റ്
ലക്കോഭതനിലക്കോക്കുന, ചനിലലതല്ലെക്കോയ കേണനിലല്ലെന്നസ്റ്റ് നടനിക്കുന.  ഇതുകപേക്കോലുളള കമക്കോശലപട്ട
പ്രവണെതകേള് കൂടനിവരനികേയക്കോണെസ്റ്റ്.   ഇകപക്കോഴുളള  കേണ്കേറന്റെസ്റ്റ്  ആഡനിറസ്റ്റ്  സയവനിധക്കോനയ
മതനിയക്കോകനി ആഡനിറനിനസ്റ്റ് ഒരു ടസ്പീമനിലന ഉപേകയക്കോഗലപടുതക്കോന് കേഴനിയകമക്കോ എനളളതസ്റ്റ്
ആകലക്കോചനികണെയ.   തകദ്ദേശസസ്വയയഭരണെ  സക്കോപേനങ്ങളനില്  ലപേര്കഫക്കോര്മന്സസ്റ്റ്
ആഡനിറസ്റ്റ് സയവനിധക്കോനമുണസ്റ്റ്.  ഒരു സൂപ്രണ്ടുയ രകണക്കോ മൂകന്നക്കോ ഉകദഗ്യക്കോഗസരുമടങ്ങുന്ന
ടസ്പീമക്കോണെനിതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ ടസ്പീയ തകദ്ദേശസസ്വയയഭരണെ സക്കോപേനതനില് കപേക്കോയനി  പേരനികശക്കോധനിചസ്റ്റ്
തമനില്  ഡനിസസസ്റ്റ്  ലചയ്തസ്റ്റ്  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്  ലചയന്ന  സയവനിധക്കോനമുണസ്റ്റ്.  അതുകപേക്കോലല
ലപേര്കഫക്കോര്മന്സസ്റ്റ് ആഡനിറനിലന്റെ രൂപേതനില് സഹൈകേരണെ സക്കോപേനങ്ങളനില് ടസ്പീമനിലന
വചസ്റ്റ്  ആഡനിറസ്റ്റ്  നടതക്കോന്  കേഴനിയലമങനില്  അഴനിമതനി  കുറയക്കോന്  സക്കോധനിക്കു
ലമനളളതക്കോണെസ്റ്റ്  ഏറവയ  പ്രധക്കോനലപട്ട  വസ്തുത.  അഴനിമതനി  വഗ്യക്കോപേകേമക്കോയനി
നടക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്. കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസയ കേരനിവളളരനിലല കസക്കോഷഗ്യല് ലസക്കോലലസറനിയമക്കോയനി
ബനലപട്ടസ്റ്റ് പേത്രങ്ങളനില് വക്കോര്ത വന്നനിടണസ്റ്റ്. ആലകേ മൂകന്നകേക്കോല് കകേക്കോടനി രൂപേയലട
സസ്വര്ണപണെയതനില്  രകണമുകക്കോല്  കകേക്കോടനി  രൂപേയലട  സസ്വര്ണവയ
മുക്കുപേണമക്കോയനിരുന. അതസ്റ്റ് പേരനികശക്കോധനികലപകടണ വനിഷയമക്കോണെസ്റ്റ്. തനിരുവനന്തപുരയ
ജനില്ലെയനിലല  ബക്കോങനില്  മുക്കുപേണമുലണന്ന  സയശയലതത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ഉകദഗ്യക്കോഗസര്
നടതനിയ  പേരനികശക്കോധന  ലലവകുകന്നരയ  അഞ്ചുമണെനിയക്കോയനിടയ  പൂര്തനിയക്കോകേക്കോത
തനിനക്കോല്   അവര്  ബക്കോങസ്റ്റ്  കകക്കോസസ്റ്റ്  ലചയ്തനിട്ടസ്റ്റ്  തനിരനിചകപേക്കോയനി.  5.20-നുയ  5.40-നു
മനിടയനിലുളള  സമയതനിനുളളനില്  എഴുപേതനിയഞസ്റ്റ്  ലകയ  രൂപേയലട  സസ്വര്ണപണെയയ
എടുതസ്റ്റ്  മക്കോറനിയനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അഴനിമതനിയലണനളളതസ്റ്റ്   മനസനിലക്കോകണെയ.
അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  ശക്തമക്കോയ  ആഡനിറസ്റ്റ്  സയവനിധക്കോനയ  ഉണക്കോകേണെയ.  അതുകപേക്കോലല
വനിജനിലന്സനിലന്റെ  പ്രവര്തനയ  കവണത്ര  കേക്കോരഗ്യകമമക്കോകുന്നനില്ലെ.  സഹൈകേരണെ
വനിജനിലന്സനിലന്റെ  പ്രവര്തനയ  കുകറകക്കോലമക്കോയനി  മനസ്പീഭവനിചകേനിടക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.
സഹൈകേരണെ വനിജനിലന്സനിലന കുറചകൂടനി  ശക്തനിലപടുതനിലകക്കോണ്ടുളള പ്രവര്തനങ്ങള്
നടകതണതുണസ്റ്റ്.   ഇത്രയയ  കേക്കോരഗ്യങ്ങളക്കോണെസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  ഇതുമക്കോയനി  ബനലപട്ടസ്റ്റ്
സൂചനിപനികക്കോനുളളതസ്റ്റ്.                                 

[അദഗ്യകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീകര്]

സഹൈകേരണെവയ  വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ  കദവസസ്വവയ  വകുപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .   കേടകേയപേളളനി സുകരന്ദ്രന്  ): സര്, ഇവനിലട വന്നനിടളള നല്ലെ അഭനിപ്രക്കോയങ്ങലളല്ലെക്കോയ
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  വലനിയ  വഗ്യതഗ്യക്കോസലമക്കോനയ  കേക്കോരഗ്യമക്കോയനി  ചര്ചയനില്
ഉയര്നവന്നനിട്ടനില്ലെ.  നമ്മുലട  സയസക്കോനലത  സഹൈകേരണെപ്രസക്കോനതനിലന്റെ
കമന്മേലയക്കുറനിലചക്കോനയ  ഞക്കോന്  വനിശദസ്പീകേരനികകണ  ആവശഗ്യമനില്ലെ.  നനിശയമക്കോയയ
രക്കോജഗ്യതനിനസ്റ്റ്  മക്കോതൃകേയക്കോയ  സഹൈകേരണെപ്രസക്കോനയ  തലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്  നമ്മുകടതസ്റ്റ്.
ഇന്തഗ്യയനിലല  സഹൈകേരണെ  പ്രസക്കോനലത  സയബനനിചസ്റ്റ്  ലപേക്കോതുലവ
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പേരനികശക്കോധനിക്കുകമക്കോള്  നമ്മുകടതസ്റ്റ്,  പ്രവര്തനതനിലന്റെയയ  ആധുനനികേവത്കേരണെതനിലന്റെയയ
നനികകപേതനിലന്റെയയ  വക്കോയലകേക്കോടുക്കുന്നതനിലന്റെയയ  കേക്കോര്ഷനികേ  കമഖലയലട
ഇടലപേടലനിലന്റെയയ കേക്കോരഗ്യതനിലുലമല്ലെക്കോയ ഏലറ മുന്നനിലക്കോലണെന്നസ്റ്റ് കേക്കോണെക്കോന് സക്കോധനിക്കുയ.
ആലകേ  നനികകപേതനിലന്റെ  50  ശതമക്കോനയ  കസറനിലന്റെ  നനികകപേമക്കോലണെന്നസ്റ്റ്
പേറയകമക്കോള് എത്രമക്കോത്രയ വനിപുലമക്കോണെസ്റ്റ് കകേരളതനിലല സഹൈകേരണെ പ്രസക്കോനലമന്നസ്റ്റ്
നമുകസ്റ്റ്  കൃതഗ്യമക്കോയയ  തനിരനിചറനിയക്കോന്  സക്കോധനിക്കുനണസ്റ്റ്.  സഹൈകേരണെ  പ്രസക്കോനലത
രൂപേലപടുതനിലയടുകക്കോന്  ആത്മക്കോര്തതകയക്കോടുകൂടനി  പേരനിശമനിച  മുന്ഗക്കോമനികേളക്കോയ
സഹൈകേക്കോരനി  സമൂഹൈലത  നനനികയക്കോടുകൂടനി  ഓര്മനികകണതക്കോയനിടണസ്റ്റ്.  കേക്കോലയ
മക്കോറുകേയക്കോണെസ്റ്റ്,  കേക്കോലതനിനനുസരനിചസ്റ്റ് സഹൈകേരണെ പ്രസക്കോനതനിലുയ അവശഗ്യയകവണ
മക്കോറങ്ങള് ഉണക്കോകകേണതക്കോയനിടലണന്നസ്റ്റ് തലന്നയക്കോണെസ്റ്റ് കേക്കോണുന്നതസ്റ്റ്.   അതനിനക്കോവശഗ്യമക്കോയ
സമഗ്രമക്കോയ  കഭദഗതനി  ആവശഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്.  ബഹുമക്കോനലപട്ട  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്
സയസക്കോരനിചകപക്കോള്  സമഗ്രമക്കോയ  കഭദഗതനി  ലകേക്കോണ്ടുവരുലമന്നക്കോണെസ്റ്റ്  വനിചക്കോരനിചലതന്നസ്റ്റ്
പേറഞ്ഞു.  ഇന്നലത കേക്കോലതസ്റ്റ് സഹൈകേരണെ കമഖലയലട ആവശഗ്യകേതയനുസരനിചളള
സമഗ്രതകയക്കോടുകൂടനിയളള കഭദഗതനി ആവശഗ്യമക്കോലണെനളള കേക്കോരഗ്യതനില് സയശയമനില്ലെ.
അകക്കോരഗ്യലതക്കുറനിചസ്റ്റ് നമുകസ്റ്റ് ആകലക്കോചനികക്കോവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്. 

ചനില  കേക്കോരഗ്യങ്ങളനില്  അടനിയന്തര  നടപേടനി  സസ്വസ്പീകേരനികകണതുലണന്നസ്റ്റ്
കേണ്ടുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്  ചനില  കഭദഗതനികേള്  ലകേക്കോണ്ടുവന്നനിടള്ളതസ്റ്റ്.   ഇടതുപേക
ജനക്കോധനിപേതഗ്യ മുന്നണെനി ഗവണ്ലമന്റെനിലന സയബനനിചനിടകതക്കോളയ ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങ്കുകേളുലട
ഭരണെയ  പേനിടനിലചടുക്കുകേ  എനള്ള  പ്രകതഗ്യകേ  തക്കോലരഗ്യമനില്ലെ.   ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേളുലട
ഘടനലയ  അതനിലന്റെ  സവനികശഷ  സസ്വഭക്കോവകതക്കോലട  നനിലനനിര്തക്കോനുള്ള
ഉതരവക്കോദനിതസ്വമുണ്ടുതക്കോനുയ. ആ ഉതരവക്കോദനിതസ്വയ നമുകസ്റ്റ് നനിര്വ്വഹൈനികകണതക്കോയനിടണസ്റ്റ്.
അതക്കോണെസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് കേക്കോണുന്നതസ്റ്റ്.  

നമ്മുലട  സയസക്കോനലത  പ്രക്കോഥമനികേ  കേക്കോര്ഷനികേ  ബക്കോങ്കുകേളുലട  അലപകസ്റ്റ്
ബക്കോങക്കോയനി  നനില്കകണ  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങനില്  കേയര്  സയഘങ്ങലളയയ  ഹകേതറനി
സയഘങ്ങലളയയ മറസ്റ്റ്  വക്കോയ്കപേതര സയഘങ്ങലളയയ കുറചസ്റ്റ് കേടലക്കോസസ്റ്റ് സയഘങ്ങലളയയ
ലകേക്കോണ്ടുവന്നസ്റ്റ്  ലമമര്ഷനിപസ്റ്റ് ലകേക്കോടുതസ്റ്റ് ഇതനില് ഉള്ലപടുത്തുകേയയ കേക്കോര്ഷനികേ വക്കോയക്കോ
സയഘങ്ങളുലട  ഉള്ളടകലത  നശനിപനിക്കുകേയയ  ലചയന്ന  സമസ്പീപേനലത
എങ്ങലനയക്കോണെസ്റ്റ് അയഗസ്പീകേരനികക്കോന് സക്കോധനിക്കുകേ?  ആറക്കോയ  തവണെയക്കോണെസ്റ്റ് ഈ ബനില്
അലമന്റെസ്റ്റ് ലചയന്നതസ്റ്റ്.  കേക്കോര്ഷനികേ വക്കോയക്കോ സയഘങ്ങലള സസ്വതനമക്കോയനി പ്രവര്തനികക്കോന്
സമതനിക്കുകമക്കോ?  മറസ്റ്റ്  സയഘങ്ങള്ലകല്ലെക്കോയ  അലപകസ്റ്റ്  സയഘങ്ങളുണസ്റ്റ്.  അവയലട
പ്രവര്തനയ  കേക്കോരഗ്യകമമക്കോകക്കോന്  പേരനിശമനിചക്കോല്  മതനിയകല്ലെക്കോ?   കേക്കോര്ഷനികകേതര
സയഘങ്ങലള  അതനിലന്റെ  ഭരണെസമനിതനിയനില്നനിനയ  ഒഴനിവക്കോക്കുകേ  എനള്ള
ലകഗ്യകതക്കോടുകൂടനി  ലമമര്ഷനിപസ്റ്റ്  പേരനിമനിതലപടുത്തുന്നതനിനുമക്കോണെസ്റ്റ്  ഈ  നനിയമയമൂലയ
ഉകദ്ദേശനിചനിടള്ളലതന്നക്കോണെസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  വളലര  വനിനയകതക്കോടുകൂടനി  പേറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.
അല്ലെക്കോലത മറസ്റ്റ് യക്കോലതക്കോരു ലകഗ്യവമനില്ലെ.  
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ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്  പ്രകേക്കോശസ്റ്റ്  ബകനി  കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടനിലന
സയബനനിചസ്റ്റ് ഇവനിലട  പേരക്കോമര്ശനിക്കുകേയണക്കോയനി.  അതസ്റ്റ് ശരനിയക്കോണെസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലല
ഇടതുപേക  ജനക്കോധനിപേതഗ്യമുന്നണെനി  പ്രകേക്കോശസ്റ്റ്  ബകനി  കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടനിലന
നഖശനിഖക്കോന്തയ  എതനിര്തനിടണസ്റ്റ്.   ആ  റനികപക്കോര്ട്ടനില്  ടു  ടയര്  സനിസലതക്കുറനിചസ്റ്റ്
പേറയനണസ്റ്റ്.   അങ്ങസ്റ്റ്  സൂചനിപനിചതുകപേക്കോലല   അതനില്   പ്രക്കോഥമനികേ  സയഘങ്ങലള
ഇല്ലെക്കോതക്കോകക്കോനക്കോണെസ്റ്റ് അകദ്ദേഹൈയ ശമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിലനയക്കോണെസ്റ്റ് നമള് എതനിര്തതസ്റ്റ്.
സയസക്കോന  ബക്കോങ്കുയ  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേളുയ  മക്കോത്രയ  നനിലനനിര്തനിലകക്കോണസ്റ്റ്  പ്രക്കോഥമനികേ
സയഘങ്ങളുലട  ജനക്കോധനിപേതഗ്യപേരമക്കോയ  പ്രവര്തനയ  ആവശഗ്യമനിലല്ലെന്ന
സമസ്പീപേനലതയക്കോണെസ്റ്റ് നമള് എതനിര്തതസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹൈയ ലകേക്കോണ്ടുവന്ന  റനികപക്കോര്ട്ടനിലല
പ്രസക്ത  ഭക്കോഗയ  അതക്കോയനിരുന.  ഏതക്കോണസ്റ്റ്  മൂകന്നകേക്കോല്  കകേക്കോടനികയക്കോളയ
അയഗസയഖഗ്യയള്ള  കകേരളതനിലല  പ്രക്കോഥമനികേ  സയഘങ്ങളുലട  പ്രവര്തനലത
പൂര്ണമക്കോയയ  ഇല്ലെക്കോയ്മ  ലചയന്നതനിനുകവണനിയയ,  ടു  ടയര്  എനപേറയകമക്കോള്
സയസക്കോന ബക്കോങ്കുയ ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങ്കുയ അതനിലന്റെ ഔട്ടസ്റ്റ് ലറ്റുകേള് കപേക്കോലല പ്രവര്തനിക്കുന്ന
പ്രക്കോഥമനികേ  സയഘങ്ങളുലടയയ  പ്രവര്തനവലമന്ന  ജനക്കോധനിപേതഗ്യ  വനിരുദമക്കോയ
കേക്കോഴപക്കോടസ്റ്റ്  ആ  റനികപക്കോര്ട്ടനിനകേതസ്റ്റ്  ഉള്ളതുലകേക്കോണക്കോയനിരുന  കകേരളതനിലല
ഇടതുപേകയ  മക്കോത്രമല്ലെ  സഹൈകേക്കോരനി  സമൂഹൈയതലന്ന  അതനിലന  ശക്തമക്കോയനി
എതനിര്തതസ്റ്റ്. 

ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേക്കോലതസ്റ്റ് രക്കോഷസ്പീയയ സജസ്പീവമക്കോയനിടണക്കോകുലമങനിലുയ സഹൈകേരണെ
കമഖല  കനരനിടുന്ന  പ്രശങ്ങള്  വരുകമക്കോള്  കകേരളതനിലല  സഹൈകേക്കോരനി  സമൂഹൈയ
ഒറലകട്ടക്കോയനി  നനില്കക്കോറുലണനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്  സഹൈകേരണെ  പ്രസക്കോനതനിലന്റെ  ഒരു
സവനികശഷത.   കനക്കോട്ടസ്റ്റ്  നനികരക്കോധനയ  വന്ന  സനര്ഭതനില്  ആ  കേക്കോഴ  നമള്
കേണതക്കോണെസ്റ്റ്.  ഈ  സനര്ഭതനില്  മക്കോത്രമല്ലെ  കകേരളതനിലല  സഹൈകേക്കോരനി  സമൂഹൈയ
ഒറലകട്ടക്കോയനി ഒരുമനിചസ്റ്റ് ഒരു മനകസക്കോലട നനിന്നതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ കേക്കോലങ്ങളനിലലക്കോലകയയ
കകേന്ദ്രതനില്   ആരസ്റ്റ്  ഭരനിക്കുനലവനകനക്കോകക്കോലത,  കകേരളതനിലല  സഹൈകേരണെ
പ്രസക്കോനതനിനസ്റ്റ്  നനിരകക്കോത  സമസ്പീപേനങ്ങളുയ  നനിലപേക്കോടുകേളുയ  എകപക്കോലഴല്ലെക്കോയ
ഉണക്കോയനിടകണക്കോ  അകപക്കോലഴല്ലെക്കോയ  കേകനിരക്കോഷസ്പീയയ  കനക്കോകക്കോലത  കകേരളതനിലല
സഹൈകേക്കോരനി  സമൂഹൈയ  ഒറലകട്ടക്കോയനി  എതനിര്ക്കുകേയയ  കബക്കോദഗ്യലപടുത്തുകേയയ
അതനില്നനിനയ പേനിന്വക്കോങ്ങക്കോന് കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനികനക്കോടസ്റ്റ് അഭഗ്യര്തനിക്കുകേയയ ലചയ്ത
നടപേടനികേളുണക്കോയനിടലണനള്ളതസ്റ്റ്  നമള്  കേക്കോകണെണതക്കോയനിടണസ്റ്റ്.  ഇവനിലട
സൂചനിപനിചതുകപേക്കോലല കേക്കോര്ഷനികേ വക്കോയക്കോ സയഘങ്ങളനില് കേക്കോര്ഷനികേ വക്കോയ ലകേക്കോടുക്കുന്ന
കേക്കോരഗ്യതനിലലക്കോലകയള്ള  കപേക്കോരക്കോയ്മ  ഇകപക്കോഴുയ  നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.   ഏറവയ
കുറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  40  ശതമക്കോനയ  വക്കോയയയ  കേക്കോര്ഷനികേ  വക്കോയയക്കോകേണെലമനള്ള
സമസ്പീപേനങ്ങളുയ നനിലപേക്കോടുകേളുമക്കോണെസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  
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ശസ്പീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്കോസഫസ്റ്റ്:  സര്,  ഹപ്രമറനി  അഗ്രനികേള്ചറല്  ലസക്കോഹസറനി
മക്കോത്രയ  ലനിമനിറസ്റ്റ്  ലചയനലവന്നസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനിലട  പേറഞ്ഞു.  പേകക  ഫലതനില്
അങ്ങയലട   ഈ  118  അലമന്റെസ്റ്റ്ലമന്റുകേളുയകൂടനി  വക്കോയനിചകനക്കോക്കുകമക്കോള്  എല്ലെക്കോ
കനക്കോമനിനല്  സയഘങ്ങള്ക്കുയ  അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ്  ലമമര്മക്കോര്ക്കുയകൂടനി  ലലന്റെനിയഗസ്റ്റ്
ലകേക്കോടുക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.   ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങനിലന്റെ ഫണനില്നനിന്നസ്റ്റ്  അവയസ്റ്റ് വക്കോയ ലകേക്കോടുക്കുന.
അങ്ങസ്റ്റ്  പേറയന്നതുകപേക്കോലലയള്ള  കേയര്  സയഘങ്ങള്ക്കുയ  മറസ്റ്റ്  നക്കോമമക്കോത്ര
സയഘങ്ങള്ക്കുലമല്ലെക്കോയ  വക്കോയ  ലകേക്കോടുകക്കോന്കവണനി  സഇൗകേരഗ്യമുണക്കോകനിയനിരനിക്കുന.
കവക്കോട്ടവകേക്കോശയ  മക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ്  ആലകേ  നനികഷധനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ  ബക്കോങ്കുകേലള
പേനിരനിചവനിടക്കോനുള്ള മക്കോര്ഗ്ഗമക്കോയനിട്ടകല്ലെ അങ്ങസ്റ്റ് ഇതനിലന കേക്കോണുന്നലതന്ന സയശയമക്കോണെസ്റ്റ്
ഞങ്ങള്ക്കുള്ളതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  നമ്മുലട  നക്കോട്ടനിലല  കേയര്,  ഹകേതറനി
സയഘങ്ങള് കപേക്കോലലയള്ള സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ് കദശസക്കോത്കൃത ബക്കോങ്കുകേലളക്കോനയ വക്കോയ
ലകേക്കോടുക്കുകേയനില്ലെ. 

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി:  സര്,  വഗ്യക്തനികേള്ക്കുയ  വക്കോയ  ലകേക്കോടുക്കുനണസ്റ്റ്.
അങ്ങലന ലകേക്കോടുകക്കോന് കേഴനിയകമക്കോ?

ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  നമ്മുലട  നക്കോട്ടനിലല  കദശസക്കോത്കൃത
ബക്കോങ്കുകേളടകമുള്ള  നപ്യൂ  ജനകറഷന്  ബക്കോങ്കുകേളുലട  പേരനിസരത്തുകപേക്കോലുയ  കേയര്
സയഘങ്ങള്കകക്കോ ഹകേതറനി സയഘങ്ങള്കകക്കോ കസ്പീര സയഘങ്ങള്കകക്കോ കപേക്കോകേക്കോന്
സക്കോധനിക്കുകേയനില്ലെ.   അതരയ  സയഘങ്ങലള  സഹൈക്കോയനിക്കുകേ  എനള്ളതസ്റ്റ്  ജനില്ലെക്കോ
ബക്കോങനിലന്റെ  ബക്കോധഗ്യതയക്കോണെസ്റ്റ്.  ആ  സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ്  നനികകപേയ  സസ്വസ്പീകേരനികക്കോകനക്കോ
അവര്കസ്റ്റ്  വക്കോയ  നല്കുന്നതനികനക്കോ  യക്കോലതക്കോരു  തടസവമനില്ലെ.   അവര്കസ്റ്റ്  വക്കോയ
നല്കേക്കോനുയ  അവരുലട  നനികകപേങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരനികക്കോനുയ  ജനില്ലെക്കോ  സയഘങ്ങള്
തയ്യക്കോറക്കോകേണെലമന്നതക്കോണെസ്റ്റ്  സര്കക്കോരനിലന്റെ  തക്കോലരഗ്യയ.  അകക്കോരഗ്യതനില്  സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ്
മറനിലചക്കോരു  തക്കോലരഗ്യവമനില്ലെ.  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങനിലന്റെ  നയയ  രൂപേസ്പീകേരനികകണതസ്റ്റ്
ആരക്കോലണെനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഏറവയ  പ്രധക്കോനലപട്ട  പ്രശയ.  കേക്കോര്ഷനികേ
വക്കോയ്കപേതര  സയഘങ്ങളക്കോകണെക്കോ  ഈ  നയയ  രൂപേസ്പീകേരനികകണതസ്റ്റ്?   കേയര്
സയഘങ്ങളുയ  ഹകേതറനി  സയഘങ്ങളുയ  കേണ്സപ്യൂമര്  സയഘങ്ങളുയ  മക്കോര്കറസ്റ്റ്
സയഘങ്ങളുയകൂടനി  കചര്ന്നനിട്ടക്കോകണെക്കോ  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങനിലന്റെ  നയയ  രൂപേസ്പീകേരനികകണതസ്റ്റ്.
കേക്കോര്ഷനികേ  വക്കോയക്കോ  സയഘങ്ങള്ക്കുതലന്നയക്കോയനിരനികണെയ  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങനിലന്റെ
നയരൂപേസ്പീകേരണെതനില് പ്രക്കോധക്കോനഗ്യയ വകരണലതനള്ള കേക്കോരഗ്യതനില് ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്
യക്കോലതക്കോരു  സയശയമനില്ലെ.  പ്രക്കോഥമനികേ  കേക്കോര്ഷനികേ  വക്കോയക്കോ  സയഘങ്ങളുലട  ജനില്ലെക്കോ
ബക്കോങനിനുള്ള  പ്രക്കോതനിനനിധഗ്യയ  കേഷ്ടനിചസ്റ്റ്  30  ശതമക്കോനയ  കപേക്കോലുമനിലല്ലെന്നക്കോണെസ്റ്റ്  ഇകപക്കോള്
രൂപേസ്പീകേരനിച  ആര്.സനി.എസസ്റ്റ്.-ലന്റെ  കേമനിറനി  കേണതസ്റ്റ്.  കേയര്,  ഹകേതറനി
സയഘങ്ങളുലടയയ മറസ്റ്റ് പ്രവര്തനികക്കോത കേടലക്കോസസ്റ്റ് സയഘങ്ങളുലടയയ 70 ശതമക്കോനയ
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പ്രതനിനനിധനികേളുയ  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങനിലന്റെ  ഡയറകര്  കബക്കോര്ഡനില്  കേയറനിയനിരുന്നസ്റ്റ്  ജനില്ലെക്കോ
ബക്കോങനിലന്റെ  നയയ  രൂപേസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്  നടപനിലക്കോക്കുകേയയ  ലചയന്ന
അപേമക്കോനകേരമക്കോയ  അവസക്കോവനികശഷതനിനസ്റ്റ്  മക്കോറയ  വരുതക്കോന്  കവണനിയക്കോണെസ്റ്റ്
ഞങ്ങള് ഇകക്കോരഗ്യയ സസ്വസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  അല്ലെക്കോലത മലറക്കോരു ഉകദ്ദേശഗ്യവമനില്ലെ.  ഇവര്കസ്റ്റ് വക്കോയ
ലകേക്കോടുകണെയ.  വക്കോയ  ലകേക്കോടുകകണ  ഉതരവക്കോദനിതസ്വവയ  അവലര  സഹൈക്കോയനികകണ
ബക്കോധഗ്യതയയ സര്കക്കോരനിനക്കോണെസ്റ്റ്.  ആ ബക്കോധഗ്യത നനിര്വ്വഹൈനികക്കോന്  തയ്യക്കോറക്കോകേണെലമന്നതക്കോണെസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ അകക്കോരഗ്യതനിലുള്ള സമസ്പീപേനയ.  

കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷയ ആകകപേങ്ങലളക്കോനയ ഉണക്കോയനിട്ടനിലല്ലെന്നസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.
സതസ്പീശന്  സയസക്കോരനിചകപക്കോള്  ഇവനിലട  പേറഞ്ഞു.   കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷകക്കോലലത
സഹൈകേരണെ  കമഖലയലട  പ്രവര്തനലത  സയബനനിചസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.
കകേരളതനിലല സഹൈകേരണെ കമഖലയനില് കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷകക്കോലയ എലന്തങനിലുലമക്കോരു
ചലനയ  നടന്നതക്കോയനി  ചൂണനികക്കോണെനികക്കോന്  സക്കോധനിക്കുകമക്കോ?  കകേരളതനിലല
സഹൈകേരണെ കമഖല നനിര്ജസ്പീവമക്കോയനിരുന്നനികല്ലെ? 

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന്: സര്, ഈ സഭയനില് നനിങ്ങളക്കോരുയ ഒരു ആകകപേവയ
ഉന്നയനിചനിലല്ലെന്നക്കോണെസ്റ്റ് ഞക്കോന് പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  നമ്മുലട സയസക്കോനലത സഹൈകേരണെ
കമഖലയലട കുകറ വര്ഷകക്കോലലത ലപേക്കോതുവക്കോയ ചരനിത്രലമടുത്തു പേരനികശക്കോധനിചക്കോല്
ഇത്രയയ  നനിര്ജസ്പീവമക്കോയ  ഒരു  കേക്കോലഘട്ടയ  കവലറയണക്കോയനിട്ടനില്ലെ.   അഴനിമതനി
മക്കോത്രമക്കോയനിരുന നടന്നനിരുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലല സഹൈകേരണെ കമഖലയനില് കേഴനിഞ്ഞെ
5  വര്ഷകക്കോലയ  അഴനിമതനി  നടന്നനിരുനലവനപേറഞ്ഞെക്കോല്  അതനില്  എലന്തങനിലുയ
സയശയമുകണക്കോ?  അലപകസ്റ്റ്  സയഘങ്ങളുലട  സനിതനി  എന്തക്കോയനിരുന?  അതസ്റ്റ്
അകനസ്വഷനികക്കോന് ആലരങനിലുമുണക്കോയനിരുകന്നക്കോ? 

ശസ്പീ  .    പേനി  .    ടനി  .    കതക്കോമസസ്റ്റ്:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷകക്കോലയ  കകേരളതനിലല
സഹൈകേരണെ  കമഖല  നനിര്ജസ്പീവമക്കോയനിരുനലവനയ  അഴനിമതനിയക്കോയനിരുന
ലവനലമക്കോലക  ഇകപക്കോള്  പേറയനണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  സഹൈകേരണെ  വകുപനിലനപറനി
നനിങ്ങളടകയ ട്രഷറനി ലബഞനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ആലരങനിലുയ എലന്തങനിലുയ പേറഞ്ഞെനിടകണക്കോ;
എലന്തങനിലുയ   അഴനിമതനി  നനിങ്ങള്  ഉന്നയനിചനിടകണക്കോ;   ഇകപക്കോള്  അടനിസക്കോന
രഹൈനിതമക്കോയനി  ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ശരനിയക്കോകണെക്കോ?  

ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  ഈ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വന്നതനിനുകശഷമുള്ള
ഒകന്നകേക്കോല്  വര്ഷകക്കോലലത  അനുഭവതനിലന്റെ  ലവളനിചതനിലക്കോണെസ്റ്റ്  ഞക്കോന്
പേറയന്നതസ്റ്റ്. അകങ്ങയസ്റ്റ് കരഖകേള് സഹൈനിതയ പേരനികശക്കോധനികക്കോനുള്ള അവസരമുണക്കോകനി
തരക്കോയ.   മനികവക്കോറുമുള്ള  എല്ലെക്കോ  അലപകസ്റ്റ്  സയഘങ്ങളുയ  അഴനിമതനിയലട
കൂതരങ്ങക്കോയനിരുന.   കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷകക്കോലയ  കേണ്സപ്യൂമര്  ലഫഡനില്
എന്തക്കോയനിരുന  നടന്നതസ്റ്റ്?  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  അഭനിമക്കോനമക്കോയനി  പ്രവര്തനിചനിരുന്ന
കേണ്സപ്യൂമര്  ലഫഡസ്റ്റ്  നക്കോന്നൂറനിലധനികേയകകേക്കോടനി  രൂപേയലട  സഞനിത  നഷ്ടമുള്ള  ഒരു
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സക്കോപേനമക്കോയനി  മക്കോറനിയതസ്റ്റ്  നമള്  കേണനികല്ലെ?  അഗ്രസ്പീന്കകേക്കോ,   റബ്ബര്  മക്കോര്കറനിയഗസ്റ്റ്
ലഫഡകറഷന്, മക്കോര്കറസ്റ്റ് ലഫഡസ്റ്റ്, കേക്കോര്ഷനികേ വനികേസന ബക്കോങസ്റ്റ്, ടൂര് ലഫഡസ്റ്റ് ഇലതല്ലെക്കോയ
നമ്മുലട  സയസക്കോനലത വളലര പ്രധക്കോനലപട്ട സയഘങ്ങളക്കോണെസ്റ്റ്.  ഈ പ്രധക്കോനലപട്ട
അലപകസ്റ്റ്  സയഘങ്ങളനിലലക്കോനയതലന്ന  കേക്കോരഗ്യകമമക്കോയ  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടന്നനിരുന്നനില്ലെ.   അഴനിമതനിയയ  സസ്വജനപേകപേക്കോതവയ  ലകേക്കോള്ളയലമക്കോലകയക്കോണെസ്റ്റ്
നടന്നനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതക്കോണെസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞെ 5 വര്ഷകക്കോലയ നടന്നനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ഞക്കോന് ഇതനിലന
സയബനനിചസ്റ്റ്  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.   നമ്മുലട  സയസക്കോനലത  സയബനനിചനിടകതക്കോളയ
സഹൈകേരണെ  കമഖലയനില്  ഒരു  സജസ്പീവത  ഉയര്തനിലകക്കോണ്ടുവരനികേ  എനള്ള
ലകഗ്യകതക്കോടുകൂടനിയക്കോണെസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഈ കഭദഗതനികേള് ലകേക്കോണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്.  

1.00 P.M.]

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പേനി  .    ജയരക്കോജന്:  സര്,  തമനിഴ് നക്കോട്ടനില്നനിന്നസ്റ്റ്  പേക്കോല്ലപക്കോടനി  കേലകനി
പേക്കോയറനിലക്കോകനിയക്കോണെസ്റ്റ്  മക്കോര്കറസ്റ്റ്  മുഴുവന്  വനില്പന  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  എത്ര
ഹൈസ്പീനമക്കോലണെന്നസ്റ്റ് അറനിയകമക്കോ? നനിങ്ങളുലട വലനിയ കനതക്കോവക്കോണെസ്റ്റ് ഭരനിചലകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  മനില്മ  കപേക്കോലല വളലര  വനിശസ്വക്കോസഗ്യതയള്ള
കകേരളതനിലല ഒരു സക്കോപേനലതക്കുറനിചസ്റ്റ്  യക്കോലതക്കോരു അടനിസക്കോനവമനില്ലെക്കോലത ഇഇൗ
നനിയമസഭയനില് ഇങ്ങലനലയക്കോരു ആകരക്കോപേണെയ  ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  കരഖകേളനിലുണക്കോകേക്കോന്
പേക്കോടനില്ലെ.   റൂള്  307  അനുസരനിചസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  നസ്പീകയ  ലചയ്യണെയ.  ആയനിരകണെകനിനസ്റ്റ്
ലതക്കോഴനിലക്കോളനികേള് പ്രവര്തനിക്കുന്ന നമ്മുലട  കകേക്കോ-ഓപകററസ്പീവസ്റ്റ്  ലസകറനിലല ഏറവയ
പ്രധക്കോനലപട്ട  ഒരു  സക്കോപേനതനിലനതനിലര  ഒരു  പേനിന്ബലവമനില്ലെക്കോലത  പ്രകതഗ്യകേനിചസ്റ്റ്
പ്രസയഗതനിനനിടയനില് ഇടലപേട്ടസ്റ്റ് ഒരു ആകരക്കോപേണെയ ഉന്നയനിക്കുന്നതുയ ഓര്ഡറനിലല്ലെ.
ഇഇൗ  രണസ്റ്റ്  കേക്കോരണെങ്ങള്ലകേക്കോണസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  അയഗയ  ഇ.  പേനി.  ജയരക്കോജന്
നടതനിയ  ഇടലപേടലനില് പേറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്ന ഇഇൗ ആകരക്കോപേണെയ അങ്ങസ്റ്റ് കരഖകേളനില്
നനിന്നസ്റ്റ് നസ്പീകയ ലചയ്യണെലമന്നസ്റ്റ് അഭഗ്യര്തനിക്കുന.*

മനി  .   സസ്പീകര്:  പേരനികശക്കോധനിചസ്റ്റ് ആവശഗ്യമക്കോയ നടപേടനി സസ്വസ്പീകേരനികക്കോയ.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പേനി  .    ജയരക്കോജന്:  സര്,   മനില്മലയ സയബനനിച പേരക്കോതനിയനികന്മേല്
ബഹുമക്കോനലപട്ട ഹഹൈകകക്കോടതനി മനില്മകയക്കോടസ്റ്റ് വനിശദസ്പീകേരണെയ കചക്കോദനിച.  ഒരു ദനിവസയ
പേതനിമൂന്നര  ലകയ ലനിറര് പേക്കോല് വനിലന നടത്തുന.  സയഭരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എട്ടര ലകയ
ലനിറര് പേക്കോലക്കോണെസ്റ്റ്.  ഹഹൈകകക്കോടതനിയനില് ലകേക്കോടുത കസറസ്റ്റ്ലമന്റെക്കോണെനിതസ്റ്റ്. ഞക്കോന് ഇതനിനുമുന്പുയ
ഇഇൗ  വനിഷയയ  സഭയനില്  ഉന്നയനിചനിടണസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോള്  നടനലകേക്കോണനിരനിക്കുന്ന
സയഭവങ്ങള് നനിങ്ങളുലട കേക്കോലതസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിവചതക്കോണെസ്റ്റ്. 

* സഭക്കോദഗ്യകലന്റെ  ഉതരവനിന്പ്രകേക്കോരയ  സഭക്കോകരഖയനില്  നനിലനനിര്തനി  (ഫയല്  നമര്
4033/ഇബനി/2017/ലലജനി. തസ്പീയതനി 21-8-2017)
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ശസ്പീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്കോസഫസ്റ്റ്:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞെ  5  ലകേക്കോല്ലെമക്കോയനി  മനില്മലയ
തകേര്കക്കോന് ശമനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  മനില്മയ്ലകതനിരക്കോയനി  സമരങ്ങളുയ ആകകപേങ്ങളുയ
ഉന്നയനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹൈയ.   അങ്ങസ്റ്റ്  മനനി  ശസ്പീ.  ലകേ.  രക്കോജുവനികനക്കോടസ്റ്റ്  കചക്കോദനിച
കനക്കോക്കൂ.   ഇകപക്കോഴലത  മനനിയക്കോണെകല്ലെക്കോ;  അങ്ങയലട  കേകനിയകല്ലെ;  അങ്ങയലട
മുന്നണെനിയകല്ലെ?  മനില്മ കപേക്കോലുള്ള സക്കോപേനലത രക്കോഷസ്പീയതനിനുകവണനി തകേര്കക്കോന്
ശമനികരുതസ്റ്റ്.  ഞക്കോനുയ അഞ്ചുവര്ഷയ മനനിയക്കോയനിരുന. എനനികറനിയക്കോയ.

ശസ്പീ  .   ഇ  .   പേനി  .   ജയരക്കോജന്: സര്, അഴനിമതനിലയ സയബനനിചസ്റ്റ്  ഞക്കോന് പേറയന്നതസ്റ്റ്
നനിങ്ങള്   വനിശസ്വസനികകണ.  നനിങ്ങള്  പേരനികശക്കോധനിചകനക്കോക്കൂ.  

ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  ബഹുമക്കോനലപട്ട  എല്കദക്കോസസ്റ്റ്  പേനി.
കുന്നപനിള്ളനില്  ഇന്ഡനിവനിഡസ്വല് അയഗങ്ങള്ക്കുള്ള അവകേക്കോശങ്ങലള സയബനനിചസ്റ്റ്
പേറഞ്ഞു.  അതസ്റ്റ്  ഇഇൗ  കഭദഗതനികകേത്തുണസ്റ്റ്.   'Nominal or Associate Members'
എന്നതനിലന്റെ  നനിര്വ്വചനതനില്  ഇന്ഡനിവനിഡസ്വല്  ലമകമഴ്സനിലന  സയബനനിചസ്റ്റ്
പേറയനണസ്റ്റ്.  ഇവനിലട  വക്കോര്ഡസ്റ്റ്  അടനിസക്കോനതനിലുള്ള  ലതരലഞ്ഞെടുപനിലന
സയബനനിചസ്റ്റ് ബഹുമക്കോനലപട്ട വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് സയസക്കോരനിക്കുകേയണക്കോയനി.  വക്കോര്ഡസ്റ്റ്
അടനിസക്കോനതനില്തലന്നയക്കോണെസ്റ്റ് നക്കോമനനിര്കദ്ദേശയ വരുന്നതസ്റ്റ്.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ് പ്രക്കോകദശനികേമക്കോയ
സമതുലനിതക്കോവസയ്ലകക്കോനയ  ഒരു  പ്രശവയ  വരുന്നനില്ലെ.  അതുമക്കോത്രമല്ലെ,   ആ
സഹൈകേരണെ  സയഘതനിലന്റെ  പേരനിധനികകേത്തുവരുന്ന  കവക്കോട്ടര്മക്കോര്  കവക്കോട്ടസ്റ്റ്
ലചയനലവകന്നയള.  ഏലതങനിലുയ ഒരു പ്രകതഗ്യകേ വക്കോര്ഡനിലല ആളുകേലളല്ലെക്കോയ കൂടനി
കചര്ന്നസ്റ്റ്  ഒരു  പ്രകദശതനിലന്റെയക്കോലകേ  പ്രതനിനനിധനികേളക്കോയനി  വരുനലവന്നതസ്റ്റ്
അര്തമക്കോകകണ. അതുമക്കോത്രമല്ലെ, കേഴനിഞ്ഞെ യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേക്കോലതസ്റ്റ്
സഹൈകേരണെകമഖലയലട  പ്രവര്തനങ്ങലള സയബനനിചസ്റ്റ്  പേരനികശക്കോധനിക്കുന്നതനിനക്കോയനി
നനികയക്കോഗനിച ശനിവദക്കോസന് നക്കോയര് കേമനിറനിയലട നനിയമകഭദഗതനി റനികപക്കോര്ട്ടക്കോണെസ്റ്റ് എലന്റെ
കേയ്യനിലുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  രണസ്റ്റ്  കേക്കോരഗ്യങ്ങലള  സയബനനിചനിടകതക്കോളയ   വക്കോര്ഡസ്റ്റ്
അടനിസക്കോനതനിലുള്ള  ലതരലഞ്ഞെടുപസ്റ്റ്  പേക്കോടനിലല്ലെന്നസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹൈതനിലന്റെ  റനികപക്കോര്ട്ടനില്
പേറയനണസ്റ്റ്.  വക്കോര്ഡസ്റ്റ് അടനിസക്കോനതനില് ലതരലഞ്ഞെടുപസ്റ്റ് നടതണെലമന്ന വഗ്യവസ
ഒഴനിവക്കോകക്കോന് ശനിപേക്കോര്ശ ലചയനണസ്റ്റ്. ടനി വഗ്യവസ ഒട്ടനവധനി പ്രശങ്ങള് സഹൈകേരണെ
കമഖലയനില്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനക്കോലുയ  ടനി  വഗ്യവസലകേക്കോണസ്റ്റ്  ടനി  ലപ്രക്കോഹവകസക്കോ
ഒഴനിവക്കോക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ശനിപേക്കോര്ശ ലചയനലവനപേറഞ്ഞുലകേക്കോണസ്റ്റ് ശസ്പീ. ലകേ. ശനിവദക്കോസന്
നക്കോയര് മക്കോത്രമല്ലെ, എല്ലെക്കോ രക്കോഷസ്പീയ കേകനികേളുയ സഹൈകേരണെകമഖലയനില് പ്രവര്തനിക്കുന്ന
പ്രതനിനനിധനികേളുമടങ്ങുന്ന  വനിപുലമക്കോയ  ഒരു  കേമനിറനിയക്കോയനിരുന  ഇഇൗ  റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്
തയ്യക്കോറക്കോകനിയതസ്റ്റ്.  ആ  കേമനിറനിയലട  നനിര്കദ്ദേശയകൂടനി  കകേടലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്
ഇതരതനിലുള്ള  ഒരു  മക്കോറയ  ആ  രയഗതസ്റ്റ്  ലകേക്കോണ്ടുവന്നനിടള്ളലതന്നതസ്റ്റ്
കേക്കോകണെണതക്കോയനിടണസ്റ്റ്.  
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മലറക്കോന്നസ്റ്റ്,  പ്രധക്കോനമക്കോയയ  ഗുണെനനിലവക്കോരയ  ലമചലപടുതക്കോനുള്ള  എന്തസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശമക്കോണെസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലുള്ളതസ്റ്റ്  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്  കചക്കോദനിചതസ്റ്റ്.   ഇഇൗ  മക്കോറങ്ങള്
വരുന്നകതക്കോടുകൂടനി  സയസക്കോനലത  സഹൈകേരണെ  കമഖലയനില്  വഗ്യക്തമക്കോയ
ഗുണെനനിലവക്കോരമുണക്കോകുയ.  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുളുലട  കേക്കോരഗ്യലത  സയബനനിചനിടകതക്കോളയ
വരുന്ന  മക്കോറയ  ലപേക്കോതുലവ  പ്രക്കോഥമനികേ  കേക്കോര്ഷനികേ  ബക്കോങ്കുകേളുലട  പ്രവര്തനലത
കേക്കോരഗ്യകമമക്കോകക്കോനുയ  കേക്കോര്ഷനികേ  കമഖലയസ്റ്റ്  ഒരു  ഉണെര്വസ്റ്റ്  സൃഷ്ടനികക്കോനുലമല്ലെക്കോയ
സഹൈക്കോയനിക്കുലമനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .    പേനി  .    ഉഹബദുള്ള:  സര്,  കകേരള  ബക്കോങസ്റ്റ്  രൂപേസ്പീകേരണെയ  ഉടലന
ഉണക്കോകുലമന്നക്കോയനിരുന  കേഴനിഞ്ഞെ  നനിയമസഭക്കോ  സകമളനതനില്  ബഹുമക്കോനലപട്ട
ധനകേക്കോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനിയയ  അങ്ങുയ  പേറഞ്ഞെനിരുന്നതസ്റ്റ്.   കകേരള  ബക്കോങസ്റ്റ്  ഉടലന
വരനികേയക്കോലണെങനില്  ഇങ്ങലന  ലചറനിലയക്കോരു  കഭദഗതനി  ലകേക്കോണ്ടുവന്നസ്റ്റ്  ജനില്ലെക്കോ
ബക്കോങ്കുകേളുലട ഭരണെയ പേനിടനിചടകകണ കേക്കോരഗ്യമുകണക്കോ?  സഹൈകേരണെ പ്രസക്കോനലത
ലസ്ട്രങ്തന്  ലചയ്യനിക്കുകേ  എന്നതക്കോണെസ്റ്റ്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സമസ്പീപേനലമങനില്
യഥക്കോര്തതനില്  ലക്രഡനിറസ്റ്റ്  സയഘങ്ങളല്ലെക്കോതലതല്ലെക്കോയ  കേടലക്കോസസ്റ്റ്  സയഘങ്ങളക്കോലണെന
പേറഞ്ഞെസ്റ്റ് അവലയ ഒഴനിവക്കോക്കുകേയകല്ലെ കവണതസ്റ്റ്?   ഉഇൗരക്കോളുങല് ലസക്കോഹസറനികപേക്കോലല
വളലര  നല്ലെ  രസ്പീതനിയനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ഹൈക്കോന്ഡസ്റ്റ് ലൂയ  ലസക്കോഹസ റനി,  ടസ്പീകചഴ്സസ്റ്റ്
ലസക്കോഹസറനി  എന്നനിവയണസ്റ്റ്.  അവര്കസ്റ്റ്  കവക്കോട്ടവകേക്കോശയ  നനികഷധനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്
എനപേറഞ്ഞെക്കോല്  ഇതനിലന്റെ  അര്തയ  സഹൈകേരണെ  കമഖലലയ  ലസ്ട്രങ്തന്
ലചയ്യനിക്കുകേയല്ലെ,  ഇവര്കസ്റ്റ് കവക്കോട്ടവകേക്കോശയ നനികഷധനിചസ്റ്റ് ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങ്കുകേളുലട ഭരണെയ
പേനിടനിലചടുക്കുകേ  എന്നതുമക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ്.  കകേരള  ബക്കോങനിലനക്കുറനിചള്ള  ഇഇൗ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ സമസ്പീപേനലമന്തക്കോണെസ്റ്റ്; അങ്ങലനയക്കോലണെങനില് ധൃതനിപേനിടനിചസ്റ്റ് ഇകപക്കോള്
ഇതനിലന്റെ ആവശഗ്യമുകണക്കോ; അതസ്റ്റ് വനിശദസ്പീകേരനികക്കോകമക്കോ?

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര്:  സര്,  രണനിലധനികേയ  കടയ  പ്രസനിഡന്റെക്കോയനി  തുടരക്കോന്
പേക്കോടനിലല്ലെന്നസ്റ്റ്  ഇതനില്  പേറയനണകല്ലെക്കോ.  കനക്കോണ്-ബക്കോങനിയഗസ്റ്റ്  കനക്കോണ്-ലക്രഡനിറസ്റ്റ്
ലസക്കോഹസറനികേളക്കോയ ചനില ചക്കോരനിറബനിള് പേര്പസനിലനക്കോലക വരുന്ന ലസക്കോഹസറനികേളനില്
അതസ്റ്റ്  ലവറുയ  ചക്കോരനിറബനിള്  മക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ്;  അല്ലെക്കോലത  പേണെയ  വക്കോങ്ങുനമനില്ലെ
ലകേക്കോടുക്കുനമനില്ലെ.  അങ്ങലനയള്ള ലസക്കോഹസറനികേളുയ ഇഇൗ രണസ്റ്റ് കടയ കേഴനിഞ്ഞെക്കോല്,
ഏതസ്റ്റ്  ലസക്കോഹസറനിയക്കോയക്കോലുയ  അങ്ങലനയള്ള   പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്  ഭക്കോരവക്കോഹൈനിയക്കോയനി
ഉലണങനില് മക്കോത്രകമ ആ ലസക്കോഹസറനിലയ മുകന്നക്കോടലകേക്കോണ്ടുകപേക്കോകേക്കോന് കേഴനിയകേയള.
അതുകപേക്കോലലയള്ള  ലസക്കോഹസറനികേലള  ഇഇൗ  രണസ്റ്റ്  കടയ  എനള്ളതനില്  നനിന്നസ്റ്റ്
എകയപ്റസ്റ്റ് ലചകയ്യണതകല്ലെ?  
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ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി സുകരന്ദ്രന്:  സര്, കടമനിലന്റെ കേക്കോരഗ്യതനികലയസ്റ്റ് ഞക്കോന് വരക്കോയ.
 കകേരള ബക്കോങനിലന സയബനനിചസ്റ്റ് ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശനുയ ശസ്പീ. പേനി. ഉഹബദുള്ളയയ
കചക്കോദനിച.  കകേരള ബക്കോങസ്റ്റ് വളലര ലപേലട്ടനതലന്ന യക്കോഥക്കോര്തഗ്യമക്കോകേക്കോന് കപേക്കോകുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.
അതനിലന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്  സജസ്പീവമക്കോയനി  നടനലകേക്കോണനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.   ഇവനിലട
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ശസ്പീറക്കോയ  കേമനിറനിലയ  നനികയക്കോഗനിച.  ശസ്പീറക്കോയ  കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ് ലഭനിച.  ആ റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയണക്കോയനിട്ടനില്ലെ.
അതസ്റ്റ്  ലപേക്കോതുജനക്കോഭനിപ്രക്കോയതനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അതുമക്കോത്രമല്ലെ,
ഏതക്കോനുയ  ദനിവസങ്ങള്കകേയ  കകേരളതനിലല  സഹൈകേക്കോരനി  സമൂഹൈവമക്കോയള്ള  ഒരു
ആകലക്കോചന ബഹുമക്കോനലപട്ട മുഖഗ്യമനനിയലട സക്കോന്നനിദഗ്യതനില് നടത്തുന്നതനിനക്കോണെസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആകലക്കോചനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലല  പ്രമുഖരക്കോയ  എല്ലെക്കോ
സഹൈകേക്കോരനികേളുമക്കോയനി  ശസ്പീറക്കോയ  കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടനിലന്റെ ഉള്ളടകലത സയബനനിചയ
അവരുലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങലള  സയബനനിചയ  അഭനിപ്രക്കോയങ്ങള്  കകേള്ക്കുന്നതനിനു
കവണനിയള്ള ഒരു പേരനിശമയ നടത്തുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ലപേക്കോതുലവ നമ്മുലട സഹൈകേക്കോരനികേളുലടയയ
ജസ്പീവനകക്കോരുലടയയ  അഭനിപ്രക്കോയങ്ങലളല്ലെക്കോയ  കകേട്ടസ്റ്റ്  ആ  അഭനിപ്രക്കോയങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ്
ശരനിയക്കോയ  കേക്കോരഗ്യങ്ങലളല്ലെക്കോയ  ഉള്ലകക്കോണ്ടുലകേക്കോണ്ടുമക്കോത്രകമ  കകേരള  ബക്കോങനിലന്റെ
രൂപേസ്പീകേരണെതനിലന്റെ അവസക്കോനഘട്ടയ  നടക്കുകേയളലവന്ന കേക്കോരഗ്യതനില് യക്കോലതക്കോരു
സയശയവയ കവണ.   നമള് കകേരള ബക്കോങനികലയസ്റ്റ് തലന്ന കപേക്കോകുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇന്നസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലചറനിയ  ബക്കോങ്കുകേലളലയല്ലെക്കോയ  ഭസ്പീമന്  ബക്കോങ്കുകേളക്കോകനി
മക്കോറനിലകക്കോണനിരനിക്കുന.  എസസ്റ്റ്.ബനി.ടനി.-ലയ  എസസ്റ്റ്.ബനി.ലഎ.-യനില്  ലയനിപനിചകേഴനിഞ്ഞു.
ഏതക്കോണസ്റ്റ് പേകതക്കോ പേതനിലനക്കോകന്നക്കോ  ബക്കോങ്കുകേള് മക്കോത്രയ മതനിയക്കോകുലമന്ന നനിലയനികലയസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ചനിന്തനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അങ്ങലന വരുകമക്കോള് നമ്മുലട രക്കോജഗ്യതനിലല
സക്കോധക്കോരണെകക്കോരക്കോയ  ജനങ്ങള്  ബക്കോങനിലന്റെ  പേരനിസരത്തുനനിന്നസ്റ്റ്  ഒഴനിവക്കോകലപടുന്ന
പുതനിയ  സക്കോഹൈചരഗ്യയ  സൃഷ്ടനികലപടക്കോന്  കപേക്കോകുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.   അതുലകേക്കോണ്ടുതലന്ന
ആധുനനികേമക്കോയ  എല്ലെക്കോ  ബക്കോങനിയഗസ്റ്റ്  സഇൗകേരഗ്യങ്ങളുയ   സക്കോധക്കോരണെ  ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്
ലഭഗ്യമക്കോകക്കോന് കേഴനിയന്ന  തരതനിലുമുള്ള ഒരു ബക്കോങക്കോകനി മക്കോറ്റുകേലയനള്ള ലകഗ്യയ
തലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്  കകേരള  ബക്കോങനിലന്റെ  രൂപേസ്പീകേരണെലത  സയബനനിചള്ളതസ്റ്റ്.   ശസ്പീറക്കോയ
കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടനില്  പ്രക്കോഥമനികേ  കേക്കോര്ഷനികേ  ബക്കോങ്കുകേള്ക്കുയ  വളലരയധനികേയ
പ്രക്കോധക്കോനഗ്യയ ലകേക്കോടുക്കുനണസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹൈമസ്പീദസ്റ്റ്  .    പേനി:  സര്,  എസസ്റ്റ്.ബനി.ടനി.-എസസ്റ്റ്.ബനി.ഐ.
ലയനതനിലനതനിലര നനിയമസഭയനില് പ്രകമയയ പേക്കോസക്കോകനിയതക്കോണെസ്റ്റ്. ശസ്പീറക്കോയ കേമനിറനി
സയസക്കോന സഹൈകേരണെ ബക്കോങനില്നനിനയ 14 ജനില്ലെക്കോ സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേളനില്നനിനയ
ലതളനിലവടുപസ്റ്റ്  നടതനിയനിരുന.  കകേരളതനിലല  പ്രമുഖരക്കോയ  സഹൈകേക്കോരനികേളുമക്കോയയ
അവര് ബനലപട്ടനിടണക്കോയനിരുന.  ടു ടയര് സനിസതനിലനതനിരക്കോയനിട്ടക്കോണെസ്റ്റ് മനികവക്കോറുയ
സഹൈകേക്കോരനികേലളക്കോലക അഭനിപ്രക്കോയയ കരഖലപടുതനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നക്കോണെസ്റ്റ് അറനിയക്കോന്
സക്കോധനിചതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് മനനിയലട  ശദയനില്ലപട്ടനിടകണക്കോ?
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ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  കകേരളതനിലല  സഹൈകേക്കോരനി  സമൂഹൈവയ
ലപേക്കോതുസമൂഹൈവയ  കകേരള  ബക്കോങനിലന  സസ്വക്കോഗതയ  ലചയകേയക്കോണെസ്റ്റ്.   അതനിലന്റെലയക്കോരു
ആവശഗ്യകേതയനികലയസ്റ്റ് നമ്മുലട സയസക്കോനയ നസ്പീങ്ങുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  

പ്രതനിപേക  കനതക്കോവസ്റ്റ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചന്നനിതല  ):  സര്,  ഇതനിലന്റെ
പ്രനിന്സനിപനിളക്കോണെസ്റ്റ് ബഹുമക്കോനലപട്ട ലമമര് ചൂണനികക്കോണെനിചതസ്റ്റ്.  ലചറനിയ ബക്കോങ്കുകേലള
അമക്കോല്ഗകമറസ്റ്റ്  ലചയ്തസ്റ്റ്  വലനിയ  ബക്കോങസ്റ്റ്  രൂപേസ്പീകേരനിക്കുകേലയന്ന സങല്പമക്കോണെസ്റ്റ്  ഇന്നസ്റ്റ്
ഇന്തഗ്യയനിലലക്കോട്ടക്കോലകേ നനിലനനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിലനയക്കോണെസ്റ്റ് നമലളല്ലെക്കോവരുയ എതനിര്തതസ്റ്റ്.
എസസ്റ്റ്.ബനി.ടനി.-എസസ്റ്റ്.ബനി.ഐ.  ലയനതനിലനതനിലര സഭ  ഏകേകേണ്ഠമക്കോയനി പ്രകമയയ
പേക്കോസക്കോകനി.   കസറസ്റ്റ്  ബക്കോങസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ട്രക്കോവന്കൂര്  മക്കോത്രമല്ലെ,  കസറസ്റ്റ്  ബക്കോങസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
മഹൈക്കോരക്കോഷ,  കസറസ്റ്റ് ബക്കോങസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കേര്ണക്കോടകേ എന്നസ്പീ  ബക്കോങ്കുകേളുയ ഒന്നനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.
ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേലള  ഇല്ലെക്കോതക്കോകനി  കസറസ്റ്റ്  ബക്കോങസ്റ്റ്  രൂപേസ്പീകേരനിക്കുകേ  എനപേറയന്നതസ്റ്റ്
അതുകപേക്കോലുളള  ഒരു  പ്രനിന്സനിപനിളകല്ലെ?   അതനിലന  എതനിര്ക്കുകേയയ  ഇതനിലന
അനുകൂലനിക്കുകേയയ ലചയന്നതസ്റ്റ് ശരനിയക്കോകണെക്കോ?

ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ്  അങ്ങലന
മനസനിലക്കോകനികയക്കോലയന്നസ്റ്റ്  എനനികറനിയനില്ലെ.   കസറസ്റ്റ്  ബക്കോങസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തഗ്യയയ  കസറസ്റ്റ്
ബക്കോങസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ട്രക്കോവന്കൂറുയ  ലയനിക്കുകേ  എനപേറഞ്ഞെക്കോല്,  ഒരു  ഭസ്പീമന്  ബക്കോങസ്റ്റ്
രൂപേസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  ഭസ്പീമന്മേക്കോലര  സഹൈക്കോയനിക്കുന്ന  സമസ്പീപേനമക്കോണെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
സസ്വസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  

മനി  .    സസ്പീകര്:   അതസ്റ്റ്  ലയനികലല്ലെ,   എസസ്റ്റ്.ബനി.ഐ.  എസസ്റ്റ്.ബനി.ടനി.ലയ
വനിഴുങ്ങനിയതക്കോണെസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര് ,  അലത,   വനിഴുങ്ങുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.   ഇന്തഗ്യക്കോ
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പേകതക്കോ  പേതനിലനക്കോകന്നക്കോ  ബക്കോങ്കുകേളനികലയസ്റ്റ്  മക്കോറുകേയക്കോണെസ്റ്റ്,  അതനിലന്റെ
ആവശഗ്യകമയളലവന്നക്കോണെസ്റ്റ് അവര് പേറയന്നതസ്റ്റ്.  വലനിയ ലയനയ വരനികേയക്കോണെസ്റ്റ്. ഭസ്പീമന്
ബക്കോങ്കുകേളക്കോണെസ്റ്റ് ഇന്തഗ്യക്കോ ബക്കോങസ്റ്റ് ലകഗ്യയ വയ്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഭസ്പീമന്മേക്കോലര സഹൈക്കോയനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്
ഇന്തഗ്യക്കോ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ   ലകഗ്യയ.  അതരലമക്കോരു  സനര്ഭതനില്   ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്
നനികകപേനികക്കോനുയ ആ നനികകപേയ  സയസക്കോനതനിലന്റെ സമഗ്രമക്കോയ വനികേക്കോസതനിനുയ
പുകരക്കോഗതനിക്കുയകവണനി ഉപേകയക്കോഗലപടുതക്കോനുയ സക്കോധനികണെയ.  ആധുനനികേ ബക്കോങനിയഗസ്റ്റ്
സഇൗകേരഗ്യങ്ങളുയ സയവനിധക്കോനങ്ങളുയ പ്രക്കോഥമനികേ ബക്കോങ്കുകേള്കടകയ നല്കേക്കോനുള്ള ഒരു
ഇടലപേടല് നമുകസ്റ്റ് നടതക്കോന് സക്കോധനിക്കുയ.  ഇലതല്ലെക്കോയ സക്കോധനികണെലമങനില് നമുകസ്റ്റ്
നമ്മുകടതക്കോയ ബക്കോങ്കുണക്കോകേണെയ. ആ കേക്കോഴപക്കോകടക്കോടുകൂടനിയക്കോണെസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് ലചയന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
മകറ  ലയനലതകപക്കോലലയക്കോലണെന്നസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് ധരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ശരനിയല്ലെ.  
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ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചന്നനിതല:  സര്,  ആര്.ബനി.ഐ.-യലട  ഹലസന്സസ്റ്റ്
പ്രകേക്കോരമക്കോണെസ്റ്റ്  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനികസ്റ്റ്
അറനിയക്കോമകല്ലെക്കോ; capital adequacy  ഉളള ബക്കോങ്കുകേളക്കോണെസ്റ്റ്.  പേതനിനക്കോകലക്കോ പേതനിനകഞക്കോ
ശതമക്കോനയ  മൂലധന  പേരഗ്യക്കോപതയള്ള  ബക്കോങ്കുകേളക്കോയക്കോണെസ്റ്റ്  ഇവ  ഇകപക്കോള്
നനിലനനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇവ  ഇല്ലെക്കോതക്കോയനികപക്കോയക്കോല്  14  ബക്കോങ്കുകേളക്കോണെസ്റ്റ്  സതഗ്യതനില്
ഇല്ലെക്കോതക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.  സഭയള്ലപലട  നമലളല്ലെക്കോവരുയ  ബക്കോങ്കുകേളുലട  ലയനലത
എതനിര്ക്കുന്നതുകപേക്കോലലതലന്ന  എ.ഐ.ബനി.ഐ.  (അകസക്കോസനികയഷന്  ഓഫസ്റ്റ്
ഇന്ലവസ്റ്റുലമന്റെസ്റ്റ് ബക്കോകങഴ്സസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്ഡഗ്യ) ഇതനിലന ശക്തമക്കോയനി എതനിര്തനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.
ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേളുലട  ലയനയ എ.ഐ.ബനി.ഐ.  ശക്തമക്കോയനി  എതനിര്ക്കുകേയക്കോലണെന്ന
കേക്കോരഗ്യയ അങ്ങയലട ശദയനില്ലപട്ടനിടകണക്കോ?

ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  ജസ്പീവനകക്കോര്കസ്റ്റ്  ചനില
ആശങകേലളക്കോലകയണസ്റ്റ്.  ആശങകേള്കസ്റ്റ്  അടനിസക്കോനമനിലല്ലെന്നസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
വഗ്യക്തമക്കോകനിയനിടണസ്റ്റ്.  ബക്കോഞ്ചുകേള്  നനിര്തലക്കോകക്കോന്  കപേക്കോകുന,  മൂവക്കോയനിരകതക്കോളയ
ജസ്പീവനകക്കോര്  അധനികേമക്കോകേക്കോന്  കപേക്കോകുകേയക്കോലണെലന്നക്കോലക  ശസ്പീറക്കോയ  കേമനിറനിയലട
ശനിപേക്കോര്ശയനില്  പേറയനണസ്റ്റ്  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്  ചനിലര്  പേറയന്നതസ്റ്റ്.   അതരതനിലുള്ള
യക്കോലതക്കോരു ആശങകേള്ക്കുയ അടനിസക്കോനമനില്ലെ.  100 ബക്കോഞ്ചുകേള്കസ്റ്റ് അവശഗ്യയകവണ
ജസ്പീവനകക്കോരുലട  എണയ  സയബനനിച  ഒരു  കമക്കോഡലക്കോണെസ്റ്റ്  ശസ്പീറക്കോയ  കേമനിറനി
റനികപക്കോര്ട്ടനിലുള്ളതസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ്  വഗ്യക്തമക്കോയനി  വക്കോയനിചക്കോല്  മനസനിലക്കോകക്കോന്  സക്കോധനിക്കുയ.
ഒരുകേക്കോരണെവശക്കോലുയ  ജസ്പീവനകക്കോലര  കവദനനിപനിക്കുന്ന  ഒരു  നനിലപേക്കോടനികലയ്ക്കുയ  ഈ
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കപേക്കോകേനിലല്ലെന്ന  കേക്കോരഗ്യയ  പ്രകതഗ്യകേയ  പേറയക്കോന്  ഞക്കോന്
ആഗ്രഹൈനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .    കറക്കോജനി  എയ  .    കജക്കോണ്:  സര്,  2002-ല്  ജക്കോര്ഖണ്ഡസ്റ്റ്  സയസക്കോനയ
രൂപേസ്പീകൃതമക്കോയകപക്കോള്  അവനിലടലയക്കോരു  പുതനിയ  ബക്കോങസ്റ്റ്  രൂപേസ്പീകേരനികകണ
സക്കോഹൈചരഗ്യമുണക്കോയനി.   ആര്.ബനി.ഐ.  അതനിനസ്റ്റ്  അയഗസ്പീകേക്കോരയ ലകേക്കോടുക്കുന്നതസ്റ്റ്  2013-
ലക്കോണെസ്റ്റ്.  2015-ലക്കോണെസ്റ്റ്  അതനിലന്റെ  ലയനയ  അയഗസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  ലയനയ  അയഗസ്പീകേരനിക
ലപട്ടകതക്കോടുകൂടനി ഒരു ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങസ്റ്റ് (ദന്ബക്കോദസ്റ്റ് ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങസ്റ്റ്) ഇതനിലന എതനിര്ത്തുലകേക്കോണസ്റ്റ്
ഹഹൈകകക്കോടതനിയനില്  കകേസസ്റ്റ്  ലകേക്കോടുതതസ്റ്റ്  ഇകപക്കോഴുയ  നനിയമക്കുരുകനില്
കേനിടക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  പുതനിയതക്കോയനി  ഒരു  ബക്കോങസ്റ്റ്  രൂപേസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  പേതനിനഞസ്റ്റ്  വര്ഷയ
കേഴനിഞ്ഞെനിടയ  നനിയമനടപേടനികേള്  പൂര്തസ്പീകേരനികക്കോന്  കേഴനിയക്കോലതക്കോരു  സക്കോഹൈചരഗ്യയ
ജക്കോര്ഖണ്ഡനില് നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില് ഇതരതനിലലക്കോരു പുതനിയ ബക്കോങസ്റ്റ്,
കകേരള ബക്കോങസ്റ്റ്  രൂപേസ്പീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പേറയകമക്കോള് ഇതുകപേക്കോലലക്കോരു നനിയമക്കുരുകനില്
ലപട്ടസ്റ്റ് കേനിടകകണ  സക്കോഹൈചരഗ്യയ വരനികല്ലെ?
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ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  അതരയ  അവസയ്ലകല്ലെക്കോയ  മക്കോറയ
വരനികേയക്കോണെസ്റ്റ്. 

മനി  .   സസ്പീകര്:  ആ കഭദഗതനി ഇകപക്കോള് എടുക്കുനകണക്കോ?

ശസ്പീ  .   കേടകേയപേള്ളനി സുകരന്ദ്രന്:  സര്, ആ കഭദഗതനി ഇകപക്കോള് എടുക്കുന്നനില്ലെ. 

മനി  .    സസ്പീകര്:  വരക്കോനനിരനിക്കുലന്നക്കോരു ബനില്ലെനിലന സയബനനിചസ്റ്റ് ഇകപക്കോള് ചര്ച
നടകതണതുകണക്കോ?

ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  ലപേക്കോതുലവ  ചര്ച  ലചയ്യലപടുലന്നക്കോരു
വനിഷയമക്കോയതുലകേക്കോണസ്റ്റ് പേറഞ്ഞെതക്കോണെസ്റ്റ്.   ജക്കോര്ഖണ്ഡസ്റ്റ്,  മഹൈക്കോരക്കോഷ,  പേഞക്കോബസ്റ്റ് എന്നസ്പീ
സയസക്കോനങ്ങളുയ  ആ  വഴനികസ്റ്റ്  സഞരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇന്തഗ്യയനിലല  പേല
സയസക്കോനങ്ങളുയ  കകേരളതനിലന്റെ മക്കോതൃകേ സസ്വസ്പീകേരനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  സയസക്കോനക്കോടനിസക്കോന
തനിലുള്ള ഒരു ബക്കോങസ്റ്റ് എന്ന നനിലയനികലയസ്റ്റ് വരനികേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് കയക്കോജനിപനിക്കുകമക്കോള്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കേക്കോണുന്ന  പ്രധക്കോനമക്കോയ  ഒരു  കേക്കോരഗ്യയ,  നമ്മുലട  സയസക്കോനതനിലന്റെ
വനിഭവങ്ങലളക്കോനയതലന്ന  സയസക്കോനതനിനസ്റ്റ്  പുറകതയസ്റ്റ്  കപേക്കോകുന്നനിലല്ലെനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  വലനിയ കേക്കോരഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്.  ലകേക്കോചനി  ലമകട്രക്കോ  കസഷനുകേളനില് എ.ടനി.എയ.  കേഇൗണര്
സക്കോപേനിക്കുന്ന  ചടങ്ങനില്  പേലങടുകക്കോന്  ഞക്കോന്   കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസയ  ആലുവയനില്
കപേക്കോയനിരുന.  അവനിലട ലമകട്രക്കോയലട ഫനിനക്കോന്സസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസര് ഒരു  ആശയസക്കോ പ്രസയഗയ
നടതനി.  അകദ്ദേഹൈയ  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്,  "ഇലതക്കോരു  ആശയമക്കോയനിരുന,  അതസ്റ്റ്
പ്രക്കോവര് തനികേമക്കോകക്കോനുള്ള  പേരനിശമയ  നടത്തുകമക്കോള്  എറണെക്കോകുളത്തു  തലന്നയള്ള
ഒരുപേക്കോടസ്റ്റ്  ബക്കോങ്കുകേലള സമസ്പീപേനിച,  ആരുയ ഞങ്ങലള സഹൈക്കോയനികക്കോനുണക്കോയനിരുന്നനില്ലെ,
15  ദനിവസതനിനകേതസ്റ്റ്  470  കകേക്കോടനി  രൂപേയമക്കോയനി  സഹൈക്കോയഹൈസ്തയ  നസ്പീട്ടനി  വന്നതസ്റ്റ്
എറണെക്കോകുളയ ഡനി.സനി.ബനി. ആണെസ്റ്റ്,   അതനിനുകശഷമക്കോണെസ്റ്റ് പേലരുയ രയഗത്തുവന്നതസ്റ്റ് "
എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  കഗക്കോശസ്പീ  പേക്കോലതനിലന്റെ  കേക്കോരഗ്യതനിലക്കോയക്കോലുയ  സനിയക്കോലനിലന്റെ
കേക്കോരഗ്യതനിലക്കോയക്കോലുയ  നമ്മുലട  നക്കോടനിലന്റെ  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുകവണനി
തക്കോല്പരഗ്യപൂര്വ്വയ രയഗതസ്റ്റ് വരക്കോന് ആദഗ്യയ തയ്യക്കോറക്കോകുന്നതസ്റ്റ് സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേളുയ
സഹൈകേരണെ പ്രസക്കോനങ്ങളുമക്കോലണെന്നസ്റ്റ് അകനസ്വഷനിചകപക്കോള് എനനികസ്റ്റ് മനസനിലക്കോയനി.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:   സര്,  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേള്  ഇതരയ  ധക്കോരക്കോളയ
കേക്കോരഗ്യങ്ങള്  ലചയലകേക്കോണനിരനിക്കുകേയക്കോലണെന്നക്കോണെസ്റ്റ്   അങ്ങസ്റ്റ്  ഇകപക്കോള്  പേറഞ്ഞുവരുന്നതസ്റ്റ്.
കനരലത  പ്രതനിപേക  കനതക്കോവസ്റ്റ്  ചൂണനികക്കോട്ടനിയതുകപേക്കോലല  ആര്.ബനി.ഐ.യലട
പൂര്ണമക്കോയ കേണ്കട്രക്കോളനിലക്കോണെസ്റ്റ് എല്ലെക്കോ ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങ്കുകേളുയ പ്രവര്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ലമകട്രക്കോ
ലറയനില്കവ  കസഷന്,  കഗക്കോശസ്പീ  പേക്കോലയ  എന്നനിവയലട  നനിര്മക്കോണെതനിലുയ
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയയലമക്കോലക എറണെക്കോകുളയ ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങസ്റ്റ് സഹൈക്കോയനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.
എല്ലെക്കോ  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേളുയ  സഹൈക്കോയനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  കൂട്ടതനില്  റബ്കകേക്കോ  കപേക്കോലുള്ള
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സക്കോപേനങ്ങലള  സഹൈക്കോയനിചസ്റ്റ്  കേടലകണെനിയനില്ലപട്ടനിടലണന്നസ്റ്റ്  മക്കോത്രകമയള.
ഡസ്പീലസന്ട്രഹലസസ്റ്റ്  ലചയ്തസ്റ്റ്  സക്കോധക്കോരണെകക്കോരലന്റെ  വസ്പീടമുറതക്കോകുന്ന  ബക്കോങ്കുകേളക്കോണെസ്റ്റ്
ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേളുയ  അതനിലന്റെ  ബക്കോഞ്ചുകേളുയ.  അതസ്റ്റ്  ഇല്ലെക്കോതക്കോകനി   അമക്കോല്ഗകമറസ്റ്റ്
ലചയന്നതനിലനയക്കോണെസ്റ്റ് ഞങ്ങള് എതനിര്ക്കുന്നതസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് അകങ്ങയസ്റ്റ് മനസനിലക്കോയനികല്ലെ?

ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  അതനിലന്റെ  ഭരണെസമനിതനിയനിലക്കോണെസ്റ്റ്
ലചറനിലയക്കോരു  മക്കോറയ  വരുന്നതസ്റ്റ്.   ആ  ഭരണെസമനിതനി  എങ്ങലനയക്കോലണെന്ന  കേക്കോരഗ്യയ
നമള്  ആകലക്കോചനികകണതക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇതനിലല  പ്രവര്തനതനില്  ഒരു  മക്കോറവയ
വരുന്നനില്ലെ.   ഒരു  ബക്കോഞ്ചുയ  നനിര്തലക്കോക്കുന്നനില്ലെ.   പ്രക്കോഥമനികേ  ബക്കോങ്കുകേള്  കൂടുതല്
ശക്തനിലപടുന.  ഇന്നസ്റ്റ് ആധുനനികേവല്കരണെതനിലന്റെ കേക്കോലമക്കോണെസ്റ്റ്.  പുതന് തലമുറ
ബക്കോങ്കുകേളുയ മറ്റുയ സസ്വസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന ബക്കോങനിയഗസ്റ്റ് കമഖലയനിലല സഇൗകേരഗ്യങ്ങള് നമുകസ്റ്റ്
സസ്വസ്പീകേരനികകണതുണസ്റ്റ്.  ആ  സഇൗകേരഗ്യങ്ങലളല്ലെക്കോയതലന്ന  സയസക്കോനതനില്
രൂപേസ്പീകൃതമക്കോകുന്ന ബക്കോങനിനസ്റ്റ് കേരഗതമക്കോകക്കോന് സക്കോധനിക്കുയ.  അതസ്റ്റ് നമുകസ്റ്റ് പ്രക്കോഥമനികേ
ബക്കോങ്കുകേളനികലയസ്റ്റ്  ട്രക്കോന്സ്ഫര്  ലചയനല്കേക്കോനുയ  സക്കോധനിക്കുയ.   എന്.ആര്.ഐ.
നനികകപേയ  അതനിലലക്കോരു  പ്രധക്കോനലപട്ട  കേക്കോരഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്.   എന്.ആര്.ഐ.  നനികകപേയ
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സയസക്കോനലത  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങ്കുകേളടകമുളള  ഒരു  ബക്കോങനിനുയ
സക്കോധനിക്കുന്നനില്ലെ.  എണ്പേതസ്റ്റ്  ലകകതക്കോളയ  വരുന്ന  എന്.ആര്.ഐ.കേളുലട
കകേക്കോടക്കോനുകകേക്കോടനി  രൂപേ  നമുകസ്റ്റ്  സമക്കോഹൈരനികക്കോന്  സക്കോധനിചക്കോല്  നക്കോടനിലന്റെ
വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള് അതനികവഗതനിലക്കോകക്കോന് സക്കോധനിക്കുയ. ഇങ്ങലനയള്ള നല്ലെ
ലകഗ്യകതക്കോടുകൂടനിയക്കോണെസ്റ്റ് പുതനിയ ബക്കോങനിയഗസ്റ്റ് സയവനിധക്കോനയ ഏര്ലപടുത്തുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ
നനിലയനിലക്കോണെസ്റ്റ്  പുതനിയ  ബക്കോങനിയഗസ്റ്റ്  സയവനിധക്കോനലത  കേക്കോണുന്നതസ്റ്റ്.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്
വളലര  കപേക്കോസനിറസ്പീവക്കോയനി  ഈ  വനിഷയയ  ചനിന്തനികക്കോന്  നമുകസ്റ്റ്  കേഴനിയണെയ.
ജസ്പീവനകക്കോര്കസ്റ്റ്  ഒരു  ആശങയയ  ഉണക്കോകകേണ  കേക്കോരഗ്യമനില്ലെ.   ജസ്പീവനകക്കോലരകയക്കോ
ബക്കോഞ്ചുകേലളകയക്കോ ലവട്ടനിക്കുറയനില്ലെ.  

കടയ  സയബനനിചക്കോണെസ്റ്റ്  മലറക്കോരു  പ്രധക്കോന  കേക്കോരഗ്യയ  ഇവനിലട  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.   കടയ
സയബനനിചസ്റ്റ്  2002-ല്  വക്കോജ്കപേയനി  സര്കക്കോരനിലന്റെ  കേക്കോലതക്കോണെസ്റ്റ്  ഒരു  നനിയമയ
ലകേക്കോണ്ടുവന്നതസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  കേടലക്കോസസ്റ്റ്  എലന്റെ  കേയ്യനിലുണസ്റ്റ്.  അതനില്  കടമനിലന
സയബനനിചസ്റ്റ്  പേറയനണസ്റ്റ്.   യ.പേനി.എ.  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുയ  അധനികേക്കോരതനില്
വന്നതനിനുകശഷയ അതനിലലക്കോരു മക്കോറവയ വരുതനിയനിട്ടനില്ലെ.  സയസക്കോന ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഇതസ്റ്റ്  ലകേക്കോണ്ടുവരക്കോനുള്ള കേക്കോരണെയ അനഭനിലഷണെസ്പീയമക്കോയ ധക്കോരക്കോളയ   പ്രവണെതകേള്
ഈ  കമഖലയനില്  നടക്കുനണസ്റ്റ്  എനളളതുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്.  വളലര  സതഗ്യസനരുയ
നല്ലെവരുമക്കോയ സഹൈകേക്കോരനികേള് ഇലല്ലെന്നല്ലെ,  അങ്ങലനയളളവര് ധക്കോരക്കോളമുണസ്റ്റ്.  പേത്തുയ
ഇരുപേതുയ ഇരുപേതനിയഞ്ചുയ വര്ഷമക്കോയനി  ഒകര സക്കോനത്തുതലന്ന ഇരനിക്കുന്നവരുലട
അശദയക്കോകണെക്കോ അലല്ലെങനില് അവരുയകൂടനി  അറനിഞ്ഞുലകേക്കോണക്കോകണെക്കോ എന്നറനിയനില്ലെ,
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കകേക്കോടനികേണെകനിനസ്റ്റ്  രൂപേയലട  അഴനിമതനിയക്കോണെസ്റ്റ്  ചനില  സലങ്ങളനില് നടന്നനിരനിക്കുന്ന
ലതന്നക്കോണെസ്റ്റ്   ഫയലുകേള് പേരനികശക്കോധനിചകപക്കോള് കേക്കോണെക്കോന് സക്കോധനിചതസ്റ്റ്.  സഹൈകേരണെ
പ്രസക്കോനലത  എതനിര്ക്കുന്ന  ചനില  ശത്രുകള്  ഇലതല്ലെക്കോയ  ചൂണനികക്കോണെനിച
ലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞെ കേക്കോലതസ്റ്റ് നമുലകതനിരക്കോയനി കേര്ശനനസ്പീകയ നടതനിയനിടള്ളതസ്റ്റ്.
അതുലകേക്കോണസ്റ്റ് സദുകദ്ദേശഗ്യപേരമക്കോയനി ലകേക്കോണ്ടുവന്നതക്കോണെസ്റ്റ് ഈ ബനില്.  ജനപ്രക്കോതനിനനിധഗ്യ
നനിയമതനിലല  വഗ്യവസയനില്  അങ്ങലനലയക്കോനയ  ഇലല്ലെങനിലുയ  ഒരു  നനിയനണെയ
ആവശഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇവനിലട  സയസക്കോരനിചകപക്കോള്  ശസ്പീ.  സസ്പീതക്കോറക്കോയ  ലയച്ചൂരനിലയ
പേരക്കോമര്ശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് കകേട. അതസ്റ്റ് പേക്കോര്ട്ടനി എടുക്കുന്ന നനിലപേക്കോടക്കോണെസ്റ്റ്. സനി.പേനി.ഐ (എയ)-ഉയ
ഇടതുപേകവയ  അങ്ങലനലയക്കോരു  നനിലപേക്കോടസ്റ്റ്  സസ്വസ്പീകേരനികക്കോറുണസ്റ്റ്.    രണസ്റ്റ്  കടയ
മതരനിചക്കോല്  മതനി.  സഹൈകേരണെ  കമഖലയനില്  പേല  സലത്തുയ  അതസ്റ്റ്
നടപനിലക്കോകനിലകക്കോണനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  രണ്ടു കടയ തുടര്ചയക്കോയനി ഇരനിക്കുകേ,  പേനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്
മലറക്കോരക്കോള്കസ്റ്റ്  അവസരയ  ലകേക്കോടുക്കുകേ.  ഒരു  കക്രക്കോസസ്റ്റ്  ലചകനിയഗനിനുള്ള
അവസരലമങനിലുയ ഉണക്കോകുമകല്ലെക്കോ.  എല്ലെക്കോ രക്കോഷസ്പീയ കേകനികേളുയ അതസ്റ്റ് സസ്വസ്പീകേരനിചക്കോല്
മതനിയക്കോകുയ.  യഥക്കോര്തതനില് നനിയമയമൂലയ അതസ്റ്റ് ലകേക്കോണ്ടുവകരണ കേക്കോരഗ്യമുലണന്നസ്റ്റ്
കതക്കോനന്നനില്ലെ.  ഇവനിലട വന്ന അഭനിപ്രക്കോയലമക്കോലക ശരനിയക്കോണെസ്റ്റ്.  

പേതസ്റ്റ്  വര്ഷയ  ഒരു  സക്കോപേനതനില്  അധനികേക്കോരനിയക്കോയനി  ഇരനിക്കുകമക്കോള്
അഞ്ചുവര്ഷയ കവലറക്കോരക്കോള്കസ്റ്റ് ആ ചുമതല ലകേക്കോടുകക്കോന് ശമനികണെയ. രക്കോഷസ്പീയ കേകനികേള്
ഗഇൗരവകതക്കോടുകൂടനി  ചനിന്തനികകണ  കേക്കോരഗ്യമക്കോണെതസ്റ്റ്.  സനി.പേനി.ലഎ.  (എയ)  അതസ്റ്റ്
ലചയന്നതുലകേക്കോണ്ടുതലന്ന സനി.പേനി.ലഎ. (എയ)  ഭരനിക്കുന്ന സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേളനില്
പ്രശങ്ങള് കുലറലയക്കോലക കുറഞ്ഞെനിരനിക്കുനലവന്നക്കോണെസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ് കതക്കോന്നനിയനിടള്ളതസ്റ്റ്,
ഒടമനിലല്ലെന്നസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  പേറയന്നനില്ലെ.  പേകക  36  കകേക്കോടനി  രൂപേയയ  56  കകേക്കോടനി
രൂപേയലമക്കോലക അടനിചമക്കോറനിയക്കോല് ആരുയ അറനിയക്കോത അവസയനികലയസ്റ്റ് കേക്കോരഗ്യങ്ങള്
കപേക്കോകുന്നനിലല്ലെനമക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  വളലര  ഗഇൗരവകതക്കോടുകൂടനി
ചനിന്തനികകണ കേക്കോരഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്.  ഏതക്കോയക്കോലുയ  അകക്കോരഗ്യതനില് സയശയമനില്ലെ.   ഇവനിലട
സഭയലട  പേല  ഭക്കോഗത്തുനനിനയ  വന്ന  അഭനിപ്രക്കോയങ്ങലള  മക്കോനനിക്കുന.   എല്ലെക്കോ
രക്കോഷസ്പീയകേകനികേളുയ  ഗഇൗരവകതക്കോടുകൂടനി  ഇഇൗ  സനര്ഭലതയയ  സക്കോഹൈചരഗ്യലതയയ
പേരനിഗണെനികക്കോന്  തയ്യക്കോറക്കോകേണെലമന്ന  വനിനസ്പീതമക്കോയ അകപേകയക്കോണെസ്റ്റ് എനനിക്കുള്ളതസ്റ്റ്.
ലപേക്കോതുലവയള്ള കേക്കോരഗ്യങ്ങലളല്ലെക്കോയ  പേറഞ്ഞുലവന്നക്കോണെസ്റ്റ്  കതക്കോനന്നതസ്റ്റ്.    ആഡനിറനിയഗനിലന
സയബനനിചസ്റ്റ്  ഇവനിലട  പേറഞ്ഞെ കേക്കോരഗ്യയ  ശരനിയക്കോണെസ്റ്റ്.  ആഡനിറനിയഗസ്റ്റ്  വനിഭക്കോഗയ  വളലര
കമക്കോശമക്കോണെസ്റ്റ്.  കജക്കോയനിന്റെസ്റ്റ്  ആഡനിറനിയഗനിനുകവണനിയള്ള  പേരനിശമങ്ങള്  നടതക്കോന്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആകലക്കോചനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേക്കോലതസ്റ്റ്  2014-ല്
രൂപേസ്പീകേരനിച കേരനിവളരനിലല ഒരു ലചറനിയ ബക്കോങനില് മൂകന്നകേക്കോല് കകേക്കോടനി രൂപേയലട
സസ്വര്ണവക്കോയ  വക്കോങ്ങനിയതനില്  രണര  കകേക്കോടനി  രൂപേയലട  സസ്വര്ണവക്കോയയയ
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മുക്കുപേണമക്കോയനിരുനലവന്നസ്റ്റ് പേറയകമക്കോള് നമ്മുലട സയസക്കോനതസ്റ്റ് ഇതനിലന്റെ കപേരനില്
നടക്കുന്ന ലകേക്കോള്ളരുതക്കോയ്മയയ അഴനിമതനിയയ എത്ര വലുതക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  കബക്കോദഗ്യമക്കോകുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.
സയസക്കോനലത എല്ലെക്കോ സഹൈകേരണെ ബക്കോങ്കുകേളനിലലയയ സസ്വര്ണ പേരനികശക്കോധനയ്ക്കുളള
ഒരു  സയവനിധക്കോനയ  ഇകപക്കോള്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്   ലകേക്കോണ്ടുവരനികേയക്കോണെസ്റ്റ്.   പ്രക്കോഥമനികേ
ബക്കോങ്കുകേള്  മുതല്  സയസക്കോന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ബക്കോഞ്ചുകേളനില്  വലരയളളതസ്റ്റ്
കകേക്കോടക്കോനുകകേക്കോടനി  രൂപേയലട  സസ്വര്ണമക്കോണെസ്റ്റ്.  അലതല്ലെക്കോയ  പേരനികശക്കോധനികക്കോന്
ജനില്ലെക്കോതലതനിലുയ സയസക്കോന തലതനിലുയ  പ്രകതഗ്യകേ സയവനിധക്കോനയ കേരനിവളളരനിലന്റെ
പേശക്കോതലതനില് ഉണക്കോകനിയനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇഇൗ അവസ തുടരക്കോന് അനുവദനിചകൂടക്കോ.
സഹൈകേരണെ  കമഖലയനില്  അഴനിമതനിരഹൈനിതമക്കോയ   സയവനിധക്കോനയ   ഉറപ്പുവരുതക്കോന്
സക്കോധനികണെയ.  അതനിനുകവണ  സമസ്പീപേനമക്കോണെസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇകക്കോരഗ്യതനില് പ്രതനിപേകതനിലന്റെകൂടനി സഹൈകേരണെമുണക്കോകേണെലമന്നക്കോണെസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ്
അഭഗ്യര്തനികക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇവനിലട  ഉന്നയനിച  എല്ലെക്കോ  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്ക്കുയ  മറുപേടനി
പേറഞ്ഞുലവന്നക്കോണെസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് കതക്കോനന്നതസ്റ്റ്.  ഇനനിലയലന്തങനിലുമുലണങനില് പേനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്
വഗ്യക്തമക്കോകക്കോയ. 

മനി  .    സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്,  അങ്ങയലട  1(എ)  നമര് കഭദഗതനി
പ്രസസ്റ്റ് ലചയനകണക്കോ? 

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന്:  സര്, ഞക്കോന് പ്രസസ്റ്റ് ലചയന്നനില്ലെ. 

മനി  .   സസ്പീകര്: ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന്  അവതരനിപനിച 1(എ) നമര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരക്കോകേരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .   വനി  .   കജക്കോയനി: അങ്ങയലട 2(ബനി) നമര് കഭദഗതനി പ്രസസ്റ്റ് ലചയനകണക്കോ? 

ശസ്പീ  .   വനി  .   കജക്കോയനി : സര്, ഞക്കോന് പ്രസസ്റ്റ് ലചയന്നനില്ലെ. 

മനി  .    സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  വനി.  കജക്കോയനി  അവതരനിപനിച  2(ബനി)  നമര്  കഭദഗതനി
സഭയലട അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.  

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ് ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  2017-ലല കകേരള സഹൈകേരണെ
സയഘ (കഭദഗതനി) ബനില് പേരനിഗണെനയ്ലകടുകണെലമന്ന പ്രകമയലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.......................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.......................

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില് പേരനിഗണെനയ്ലകടുക്കുന.
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വകുപസ്റ്റ് തനിരനിചള്ള പേരനിഗണെന

2-  ാം വകുപസ്റ്റ് 

Minister  for  Co-operation,  Tourism  and  Devaswoms
(Shri.  Kadakampally  Surendran) :  Sir,  I  move  the  following  official
amendment:

118. Section 2 (ia) of the principal Act proposed to be substituted by
clause 2 shall be recast as follows:

“(ia) “District Co-operative Bank”means a Central Society having
jurisdiction over one revenue district and having as its members Primary
Agricultural  Credit  Societies  and  Urban  Co-operative  Banks  and  the
principal  object  of  which  is  to  raise  funds  to  be  lent  to  its  members,
including nominal or associate members;”.

ഇകത  കഭദഗതനി  തലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫനിലന്റെ
കഭദഗതനിയക്കോയനി  സൂചനിപനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  വളലര  വഗ്യക്തതകയക്കോടുകൂടനി
ലകേക്കോണ്ടുവന്നനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന്:  സര്, ഇഇൗ കഭദഗതനിയനില്  jurisdiction over one
revenue  district  എന്നതസ്റ്റ്  ലതറക്കോയനി  വക്കോയനികലപടക്കോനുള്ള  സക്കോധഗ്യതയണസ്റ്റ്.
jurisdiction  in  one  revenue  district  എന്നസ്റ്റ്  ആക്കുന്നതക്കോയനിരനിക്കുയ  നല്ലെതസ്റ്റ്.
ഇലല്ലെങനില് ഒന്നനില്കൂടുതല് റവനപ്യൂ ഡനിസ്ട്രനികസ്റ്റ് എന്ന അര്തതനില് വരുയ. Central
Society  having  jurisdiction  in  one  revenue  district  എന്നക്കോക്കുന്നതക്കോണെസ്റ്റ്
കുറചകൂടനി നല്ലെതസ്റ്റ്.

മനി  .    സസ്പീകര്: 'Over'  എന്നസ്റ്റ് പ്രകയക്കോഗനിക്കുകമക്കോള് എല്ലെക്കോയ എന്ന അര്തമകല്ലെ
വരുന്നതസ്റ്റ്; എല്ലെക്കോ റവനപ്യൂ ജനില്ലെകേള് എന്ന അര്തയ വരനികല്ലെ? 

ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  ഒരു റവനപ്യൂ  ജനില്ലെയസ്റ്റ്   ഒരു  ലസന്ട്രല്
ബക്കോങസ്റ്റ് എന്ന നനിലയനില് വരുയ.  

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്കോസഫസ്റ്റ്:  സര്,  ഉദക്കോഹൈരണെതനിനസ്റ്റ്  മനില്മയസ്റ്റ്  മൂന്നസ്റ്റ്
കമഖലകേളുണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  ഇതനില് പ്രക്കോഥമനികേ  ബക്കോങനിലന്റെ കേക്കോരഗ്യയ
മക്കോത്രകമ വരനികേയള.  മനില്മ വരനില്ലെ. 
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Shri. Sunny Joseph :  Sir, I move the following  amendment:

119. Clause 2 shall be deleted.

ജനില്ലെക്കോ ബക്കോങ്കുകേളനിലല അയഗതസ്വയ പ്രക്കോഥമനികേ കേക്കോര്ഷനികേ വക്കോയക്കോ സയഘങ്ങള്ക്കുയ
അര്ബന്  സയഘങ്ങള്ക്കുമക്കോയനി  പേരനിമനിതലപടുത്തുന്നതക്കോണെസ്റ്റ്  രണക്കോയ  വകുപസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
ശരനിയലല്ലെനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്  ഇവനിലട  പ്രതനിപേകത്തുനനിനയ  പ്രസയഗനിച  എല്ലെക്കോ
അയഗങ്ങളനില്നനിനയ  ഉയര്നവന്ന അഭനിപ്രക്കോയയ.   ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  തതസ്വതനില്
അയഗസ്പീകേരനിചലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്  നക്കോലക്കോയ  വകുപസ്റ്റ്  ഇവനിലട  കഭദഗതനിയക്കോയനി  അവതരനിപനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.
ഒഴനിവക്കോകലപടുന്ന  സയഘങ്ങള്,  നല്ലെ  നനിലയനില്  പ്രവര്തനിചവരുന്ന  വനനിതക്കോ
സഹൈകേരണെസയഘങ്ങള്,  അഗ്രനികള്ചറല്  ഇയപ്രൂവ്ലമന്റെസ്റ്റ് സയഘങ്ങള്,  മക്കോര്കറനിയഗസ്റ്റ്
സയഘങ്ങള്  തുടങ്ങനിയ സയഘങ്ങലള അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ് ലമമര്മക്കോരക്കോയയ കനക്കോമനിനല്
ലമമര്മക്കോരക്കോയയ  അയഗസ്പീകേരനികക്കോലമന്നസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  തലന്ന  കഭദഗതനിയനില്
ഉള്ലപടുതനിയനിരനിക്കുന.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്   ഇഇൗ  സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ്  കവക്കോട്ടവകേക്കോശമുള്ള
സയഘങ്ങളക്കോയനി  നനിലനനില്കക്കോനുള്ള  അവകേക്കോശമുണസ്റ്റ്.   അതനില്ലെക്കോതക്കോക്കുന്ന  രണക്കോയ
വകുപസ്റ്റ് പേനിന്വലനികണെലമന്ന എലന്റെ കഭദഗതനി ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന. 

Shri. V. P. Sajeendran : Sir, I move the following  amendments:

121. In section 2 (ia) of the principal Act proposed to be substituted
by  clause  2,  for  the  word  “principal”  the  word  “primary”shall  be
substituted.

128. In section 2 (ia) proposed to be substituted in the principal Act
by  clause 2,  for the word  “one” the word “the”shall be substituted.

129. In section 2 (ia) proposed to be substituted in the principal  Act
by  clause 2, for the words  “only Primary Agricultural Credit  Societies”
the words “any type of Primary Societies” shall be substituted.

131. In section 2 (ia) proposed to be substituted in the  principal Act
by clause 2, the words and symbol  “,Co-operative Societies”shall  be
inserted after the words “Agricultural Credit Societies”.

Shri. V. K. Ebrahim Kunju : Sir, I move the following  amendment:

122. In section 2 (ia) of the principal Act proposed to be substituted
by clause 2 for the words “to raise” the words “to  collect” shall  be
substituted.
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Shri. N. Samsudheen : Sir, I move the following  amendment:

123. In section 2 (ia) of the principal Act proposed to be substituted
by clause 2 for the word “raise”the word “mobilise”shall be substituted.

സര്,  '...which  is  to  raise  funds  to  be  lent  to  its  members...'
എന്നതനികനകക്കോള്  ...which is to mobilise funds to be lent to its members...'
എന്നസ്റ്റ് വരുന്നതക്കോണെസ്റ്റ് കൂടുതല് ഉചനിതയ.

Shri. Abdul Hameed. P : Sir, I move the following  amendment:

124. In section 2 (ia) proposed to be substituted in the principal Act
by clause 2, after the words  “funds to be lent to its members”the  words
“including nominal or associated members”shall be inserted.

Shri. S. Sarma : Sir, I move the following  amendment:

125. In section 2 (ia) proposed to be substituted  in the principal Act
by   clause 2, for the words  “its members and individuals” the words
“its members,  individuals  and nominal  or associate members” shall  be
substituted.

Shri. Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following  amendment:

130.   In section 2 (ia)  proposed to be substituted in the principal
Act  by   clause  2,  after  the  words  “Primary  Agricultural  Credit
Societies”the words and symbol  “,Agricultural  and Rural  Development
Banks” shall be inserted.

Shri. K. C. Joseph : Sir, I move the following  amendment:

132. Section 2 (ia) proposed to be substituted in the  principal Act  by
clause 2  shall be recast as follows:

“(ia)  “District  Co-operative  Bank”means  a  Central  Society  or  an
apex body, the principal purpose is to raise funds  and  to  give  loans  to
individuals and its member societies which includes any type of Primary
Societies, Federal Co-operative Societies and Central Societies having head
quarters in  such  revenue  districts  and  having  members  as  provided  in
sub section (1) of section 18;”.
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സര്,  എലന്റെ  132-ാം നമര്  കഭദഗതനികസ്റ്റ് തുലഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ് ബഹുമക്കോനലപട്ട മനനി
അവതരനിപനിച  118-ാം  നമര്  ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ  കഭദഗതനി.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത
കഭദഗതനി ഞക്കോന് മൂവസ്റ്റ് ലചയന, എന്നക്കോല് പ്രസസ്റ്റ് ലചയന്നനില്ലെ. 

മനി  .   സസ്പീകര്: 120-ാം നമര് കഭദഗതനി  119-ാം നമര് കഭദഗതനിക്കുയ  127-ാം
നമര് കഭദഗതനി  128-ാം നമര് കഭദഗതനിക്കുയ  തുലഗ്യമക്കോലണെന്ന കേക്കോരണെതക്കോല്  മറസ്റ്റ്
കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികകണതനില്ലെ.

സഹൈകേരണെവയ  വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ  കദവസസ്വവയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി
സുകരന്ദ്രന്  ):  സര്,  ഇത്രയയകനരയ  ചര്ചലചയ്ത  ഉള്ളടകതനില്തലന്ന  ഞക്കോന്
നനില്ക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്. പ്രക്കോഥമനികേ കേക്കോര്ഷനികേ  ബക്കോങ്കുകേളുലടയയ അര്ബന് ബക്കോങ്കുകേളുലടയയ
നയയ  രൂപേസ്പീകേരനിക്കുന്നതുസയബനനിചസ്റ്റ്  ഇവ  രണ്ടുയ  മതനിയക്കോകുയ.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്
ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി അയഗസ്പീകേരനികണെലമന്നസ്റ്റ് അഭഗ്യര്തനിക്കുന. മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.  

മനി  .    സസ്പീകര്:  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനി  അവതരനിപനിച  118-ാം  നമര്
ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അയഗസ്പീകേരനിച. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    പേനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  129-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  ഞക്കോന്  പ്രസസ്റ്റ്
ലചയന; ഞക്കോന് കപേക്കോള് ആവശഗ്യലപടുന.

(സഭക്കോയഗങ്ങള് തക്കോലഴപറയയ പ്രകേക്കോരയ കവക്കോട്ടസ്റ്റ് കരഖലപടുതനി:)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1.  ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹൈമസ്പീദസ്റ്റ്. പേനി.

2. ശസ്പീ. പേനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബസ്റ്റ് 

3. ലപ്രക്കോഫ. ആബനിദസ്റ്റ് ഹുഹസന് തങ്ങള്

4. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹൈമദസ്റ്റ് കേബസ്പീര് 

5. ശസ്പീ. മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി അലനി 

6. ശസ്പീ. അനനില് അകര 

7. ശസ്പീ. എ. പേനി. അനനില് കുമക്കോര് 

8. ശസ്പീ. അനൂപേസ്റ്റ് കജകബസ്റ്റ് 

9. ശസ്പീ. അന്വര് സക്കോദതസ്റ്റ് 

10. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്കോയ

11. ശസ്പീ. പേനി. ലകേ. ബഷസ്പീര്

12. ശസ്പീ. വനി. ലകേ. ഇബക്കോഹൈനിയ കുഞ്ഞെസ്റ്റ് 
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13. ശസ്പീ. എല്കദക്കോസസ്റ്റ്  പേനി. കുന്നപനിള്ളനില് 

14. ശസ്പീ. ഹഹൈബനി ഈഡന്  

15. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്കോഹൈനിയ 

16. കഡക്കോ. എന്. ജയരക്കോജസ്റ്റ് 

17. ശസ്പീ. ലകേ. സനി. കജക്കോസഫസ്റ്റ് 

18. കഡക്കോ. എയ. ലകേ. മുനസ്പീര് 

19. ശസ്പീ. ലകേ. മുരളസ്പീധരന്  

20. ശസ്പീ. എന്. എ. ലനല്ലെനിക്കുന്നസ്റ്റ് 

21. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്കോണനി 

22. ശസ്പീ. രകമശസ്റ്റ് ലചന്നനിതല

23. ശസ്പീ. കറക്കോജനി എയ. കജക്കോണ്

24. ശസ്പീ. വനി. പേനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

25. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

26. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

27. ശസ്പീ. ഷക്കോഫനി പേറമനില് 

28. ശസ്പീ. ലകേ. എയ. ഷക്കോജനി

29. ശസ്പീ. വനി. എസസ്റ്റ്. ശനിവകുമക്കോര്

30. ശസ്പീ. സണനി കജക്കോസഫസ്റ്റ് 

31. ശസ്പീ. പേനി. ഉഹബദുള്ള

32. ശസ്പീ. എയ. ഉമര്

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്കോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹൈനിമക്കോന് 

3. ശസ്പീമതനി പേനി. അയനിഷക്കോ കപേക്കോറനി 

4. ശസ്പീ. ലകേ. ആന്സലന്

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ്റ്റ് 
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6. ലപ്രക്കോഫ. ലകേ. യ. അരുണെന് 

7.  ശസ്പീമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

8. ശസ്പീ. ലകേ. ബക്കോബു 

9.  ശസ്പീ. എ. ലകേ. ബക്കോലന് 

10. ശസ്പീമതനി ഇ. എസസ്റ്റ്. ബനിജനികമക്കോള് 

11.  ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

12. ശസ്പീ. ലകേ. ദക്കോസന് 

13. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശസ്പീ. എല്കദക്കോ എബഹൈക്കോയ 

15. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്കോ കഗക്കോപേനി 

16. ശസ്പീ. കജക്കോര്ജസ്റ്റ് എയ. കതക്കോമസസ്റ്റ് 

17. ശസ്പീ. സനി. ലകേ. ഹൈരസ്പീന്ദ്രന് 

18. കഡക്കോ. ലകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

19. ശസ്പീ. ലജയനിയസസ്റ്റ് മക്കോതബ 

20. ശസ്പീ. ജനി. എസസ്റ്റ്. ജയലക്കോല് 

21. ശസ്പീ. ഇ. പേനി. ജയരക്കോജന് 

22. ശസ്പീ. കജക്കോണ് ലഫര്ണെക്കോണസസ്റ്റ്

23. ശസ്പീ. വനി. കജക്കോയനി 

24. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

25. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

26. ശസ്പീ. ലകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

27. ശസ്പീ. ലകേ. കുഞ്ഞെനിരക്കോമന് 

28. ശസ്പീ. കകേക്കോവൂര് കുഞ്ഞുകമക്കോന് 

29. ശസ്പീ. വനി. ലകേ. സനി. മമതസ്റ്റ് കകേക്കോയ
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30. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണെനി 

31. ശസ്പീ. മക്കോതബ ടനി. കതക്കോമസസ്റ്റ് 

32. ശസ്പീ. ലകേ. ലജ. മക്കോകനി 

33. ശസ്പീ. എ. സനി. ലമക്കോയ്തസ്പീന് 

34. ശസ്പീ. മുഹൈമദസ്റ്റ് മുഹൈസനിന്. പേനി

35. ശസ്പീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

36. ശസ്പീ. മുരളനി ലപേരുലനല്ലെനി 

37. ശസ്പീ. സനി. ലകേ. നക്കോണു 

38. ശസ്പീ. യ. ആര്. പ്രദസ്പീപേസ്റ്റ് 

39. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപേസ്റ്റ് കുമക്കോര് 

40. ശസ്പീ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

41. ശസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹൈരനി 

42. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലുണനി 

43. ശസ്പീ. പേനി. ടനി. എ. റഹൈസ്പീയ 

44. ശസ്പീ. എയ. രക്കോജകഗക്കോപേക്കോലന്

45. ശസ്പീ. ലകേ. രക്കോജന് 

46. ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്. രക്കോകജന്ദ്രന്

47. ശസ്പീ. ആര്. രക്കോകജഷസ്റ്റ് 

48. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്കോകജഷസ്റ്റ്

49. ശസ്പീ. ലകേ. രക്കോജു 

50. ശസ്പീ. ആര്. രക്കോമചന്ദ്രന്

51. ശസ്പീ. രക്കോമചന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി  

52. ശസ്പീ. ലകേ. ലകേ. രക്കോമചന്ദ്രന് നക്കോയര് 

53. ശസ്പീ. മുല്ലെകര രത്നക്കോകേരന് 
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54. ലപ്രക്കോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്കോഥസ്റ്റ് 

55. ശസ്പീ. കേക്കോരക്കോട്ടസ്റ്റ് റസക്കോഖസ്റ്റ്

56. ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്. ശര്മ  

57. ശസ്പീ. എ. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

58. ശസ്പീ. സനി. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

59. ശസ്പീ. പേനി. ലകേ. ശശനി

60. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

61. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷസ്റ്റ് 

62. ശസ്പീ. ബനി. സതഗ്യന് 

63. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

64. ശസ്പീമതനി ലകേ. ലകേ. ഹശലജ ടസ്പീചര് 

65. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്കോര് 

66. ശസ്പീ. കേടകേയപേള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

67. ശസ്പീ. എയ. സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്

68. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. ഹടസണ് മക്കോസര്

69. ശസ്പീ. പേനി. തനികലക്കോതമന് 

70. ശസ്പീ. കതക്കോമസസ്റ്റ് ചക്കോണനി 

71. കഡക്കോ. ടനി. എയ. കതക്കോമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ് 

72. ശസ്പീ. പേനി. ഉണനി

73. ശസ്പീമതനി വസ്പീണെക്കോ കജക്കോര്ജസ്റ്റ്

74. ശസ്പീ. ലകേ. വനി. വനിജയദക്കോസസ്റ്റ്

75. ശസ്പീ. ഇ. ലകേ. വനിജയന്

76. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പേനിള്ള

നനിഷ്പകത പേക്കോലനിക്കുന്നവര്:

ശസ്പീ. പേനി. സനി. കജക്കോര്ജസ്റ്റ്

മനി.  സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  വനി.  പേനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപനിച  129-ാം  നമര്
കഭദഗതനിലയ 
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അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 32

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് - 76

നനിഷ്പകത പേക്കോലനിക്കുന്നവര് - 1

കഭദഗതനി സഭ നനിരക്കോകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  സണനി  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  119-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  വനി.  പേനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപനിച  121,  128,  131   എന്നസ്പീ  നമര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  വനി.  ലകേ.  ഇബക്കോഹൈനിയ കുഞ്ഞെസ്റ്റ് അവതരനിപനിച  122-ാം നമര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരക്കോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  എന്.  ഷയസുദ്ദേസ്പീന്  അവതരനിപനിച  123-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹൈമസ്പീദസ്റ്റ്.  പേനി.  അവതരനിപനിച  124-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  എസസ്റ്റ്.  ശര്മ  അവതരനിപനിച  125-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭയലട
അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച. 

ശസ്പീ. മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി അലനി അവതരനിപനിച 130-ാം നമര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  132-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

കഭദഗതനി  ലചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  2-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്............

കഭദഗതനി ലചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 2-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 2-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.
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3-  ാം വകുപസ്റ്റ്

Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendment:

139. Section 16 A of the principal Act shall be recast as follows:

“(1) No member shall be eligible to continue to be a member of a
co-operative society if he, ― 

(a) has not attended three consecutive general meetings of the  society
without a valid reason;

(b) is violating the rules or the bye-laws consciously.

(2)The  committee  of  the  society  may  remove  the  person  from
membership after giving him an opportunity for making his representation,
if any, and the person concerned shall  thereupon cease to be a member
of the society.  

Provided  that  no  member  of  the  society  shall  be  eligible  for  re-
admission as a member of the society for a period of one year from the date
of such removal.”

കകേക്കോ-ഓപകററസ്പീവസ്റ്റ് ലസക്കോലലസറനികേളുലട പ്രവര്തനതനില് സഹൈകേരനികക്കോതവലരയയ
ലലബകലക്കോ പേക്കോലനികക്കോതവലരയയ നസ്പീകയ ലചയ്യക്കോനുള്ള ഈ വകുപസ്റ്റ് നനിലനനിര്തണെ
ലമനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ് കഭദഗതനി ലകേക്കോണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

സഹൈകേരണെവയ  വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ  കദവസസ്വവയ  വകുപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  ):  സര്,  നമ്മുലട   സഹൈകേരണെകമഖലയനിലല
ലമമര്ഷനിപസ്റ്റ് വളലര വലുതക്കോണെസ്റ്റ്.  60000  ലമമര്മക്കോരുള്ള സഹൈകേരണെസയഘമുണസ്റ്റ്.
ഈ അടുതകേക്കോലതസ്റ്റ് കകേട്ട ഒരു കേക്കോരഗ്യയ 60000 ലമമര്മക്കോരുള്ള ഒരു സയഘതനിലന്റെ
വക്കോര്ഷനികേ  ലപേക്കോതുകയക്കോഗതനില്  പേലങടുതതസ്റ്റ്  500  കപേരനില്  തക്കോഴമക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ്
എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  എല്ലെക്കോകപേലരയയ  അറനിയനികക്കോന്  കേഴനിയക്കോലത  വരനികേ,  അറനിയനികക്കോതനിരനിക്കുകേ
ഇങ്ങലനലയക്കോലകയളള  പ്രശങ്ങളുണസ്റ്റ്.   ആലര  കവണെലമങനിലുയ  ഒഴനിവക്കോകക്കോന് ഈ
കഭദഗതനി സഇൗകേരഗ്യലമക്കോരുകനിലകക്കോടുക്കുയ. ലമമര്മക്കോലര ആകസ്പീവക്കോക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒരുപേക്കോടസ്റ്റ്
കേക്കോരഗ്യങ്ങള് ലചയ്യക്കോന് സക്കോധനിക്കുയ.  കഭദഗതനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ. 

മനി  .    സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി  അലനി  അവതരനിപനിച  139-ാം  നമര്
കഭദഗതനി സഭ നനിരക്കോകേരനിച. 
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3-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശലത,

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്............

3-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച. 

3-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

4-  ാം വകുപസ്റ്റ്

Shri.  V. D. Satheesan : Sir, I move the following amendment:

141. In clause 4,  the word  “ second” shall be deleted.

ഞക്കോന് മൂവസ്റ്റ്  ലചയന.  ഇതനിനകേതസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  after  the  second
proviso the following proviso shall  be  added  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  പേകക ലമയനിന്
ആകനില് ഒരു ലപ്രക്കോലലവകസക്കോ മക്കോത്രകമയള.   Second proviso  ഇല്ലെ.  After the
second  proviso  എനപേറകയണ ആവശഗ്യമുകണക്കോ;  after  the  proviso  എന്നകല്ലെ
വകരണതസ്റ്റ്? അതക്കോയതസ്റ്റ് ലസകന് 18-ല് പേറയന്നതസ്റ്റ്  “a society may admit any
individual  as  a  nominal  or  associate  member  provided  that  a  hospital
co-operative society may admit any other societies as nominal or associate
member”എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.   അകപക്കോള്  “after  the  second proviso”എനപേറകയണ
കേക്കോരഗ്യമനില്ലെ.  

Shri Eldose P. Kunnapillil : Sir, I move the following amendment.

142.  In  the  third  proviso  to  section  18  (1)   of  the  principal  Act
proposed to be amended   by clause 4,  after  the  words   “may admit”,
the words  “ any individual's deposits or” shall be inserted.

Shri T. A. Ahammed Kabeer : Sir, I move the following amendment:

143.  In  the  third  proviso  to  section  18  (1)  of  the  principal  Act
proposed  to  be  amended  by  clause  4,  for  the  words  “any  co-operative
society”substitute the words “co-operative societies”.

Dr. M. K. Muneer  : Sir, I move the following amendment:

144.  In  the  third  proviso  to  section 18  (1)   of   the  principal  Act
proposed to be amended by clause 4, for the words “ its area of  operation”,
substitute the words “ its jurisdiction”.
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Shri. V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendments:

145. In the third proviso to section 18 (1) of the principal Act proposed
to  be   amended   by  clause  4,   for  the  words   “its  area  of  operation”,
the words   “ the revenue district” shall be substituted.

146.  In  the  third  proviso  to  section  18  (1)  of  the  principal  Act
proposed to be  amended  by clause 4,  the words “ nominal or” shall be
deleted.

രണസ്റ്റ്  കഭദഗതനികേളുയ  മൂവസ്റ്റ്  ലചയന.  145-ല്  ഏരനിയ  ഓപകറഷന്  റവനപ്യൂ
ജനില്ലെകേളനിലക്കോയതനിനക്കോല് ജനില്ലെകേളനിലല ലസക്കോലലസറനികേലള അയഗങ്ങളക്കോകക്കോവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്
എനള്ളതസ്റ്റ് വഗ്യക്തമക്കോക്കുന്നതനിനുള്ള കഭദഗതനിയക്കോണെസ്റ്റ്. 

Shri. K. C. Joseph : Sir, I move the following amendment:

147.  In  the  third  proviso  to  section  18  (1)  of   the  principal  Act
proposed  to  be  amended   by  clause  4,   after   the  words  “  associate
members”,  add the words “ with voting power”.

കഭദഗതനി  മൂവസ്റ്റ്  ലചയന.  മനനിയലട  നനിലപേക്കോടനില്  പ്രകേടമക്കോയ  ഒരു
ലലവരുദഗ്യമുണസ്റ്റ് എന്നക്കോണെസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് പേറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹൈയ ഒരു ഭക്കോഗതസ്റ്റ് കേയര്
സയഘങ്ങള്  കവലണന്നസ്റ്റ്   പേറയന.  അകത  സയഘങ്ങലളതലന്ന  അകദ്ദേഹൈയ
കനക്കോമനിനല് ലമകമഴ്സക്കോയനി ഉള്ലപടുത്തുന.  ഒരു ഭക്കോഗതസ്റ്റ് കേയര് സയഘങ്ങള് കവണ
എനപേറഞ്ഞെസ്റ്റ്  ആകകപേനിക്കുകമക്കോള്  ആ  സയഘങ്ങലളതലന്ന   അലമന്റെസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ലകേക്കോണ്ടുവന്നസ്റ്റ് വസ്പീണ്ടുയ കനക്കോമനിനല് സയഘങ്ങളക്കോക്കുന.  അങ്ങലനയള്ള  കനക്കോമനിനല്
സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ് കവക്കോട്ടവകേക്കോശയ കവണെലമനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ് എലന്റെ കഭദഗതനി. 

Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendment:

148. In the third proviso to Section 18(1) of the principal Act proposed
to be amended by clause 4, the word “members” shall  be  substituted
with the word  “member”.

മനി  .    സസ്പീകര്:  വകുപസ്റ്റ്  നസ്പീകയ  ലചകയ്യണതക്കോലണെനള്ളതക്കോകേയക്കോല്  140-ാം
നമര് കഭദഗതനി അവതരനിപനികകണതനില്ലെ. 

സഹൈകേരണെവയ വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ കദവസസ്വവയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി
സുകരന്ദ്രന്  ):  സര്,  ഞക്കോന്  കേയര്  സയഘങ്ങലള  ആകകപേനിചനില്ലെ.  ബഹുമക്കോനലപട്ട  
ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫനിലനകപക്കോലല  പേക്കോരമരഗ്യമുലള്ളക്കോരക്കോള്  അങ്ങലനലയക്കോനയ  പേറയരുതസ്റ്റ്.
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ഞക്കോന് ഒരു കേയര് സയഘലതയയ ആകകപേനിചനില്ലെ.  വളലര പ്രതനിസനനി കനരനിടുന്ന
സയഘങ്ങളക്കോണെസ്റ്റ്  കേയര്  സയഘങ്ങള്.  അങ്ങലനയള്ള  സയഘങ്ങള്കസ്റ്റ്   നമ്മുലട
നക്കോട്ടനിലല  കദശസക്കോല്കൃത  ബക്കോങ്കുകേള്  വക്കോയ  ലകേക്കോടുകക്കോറനില്ലെ.  അവര്കസ്റ്റ്  വക്കോയ
ലകേക്കോടുകക്കോനുള്ള  ലപ്രക്കോവനിഷന്  കവണെലമനമക്കോത്രകമ  പേറഞ്ഞെനിടള.  അവര്  ഈ
ഭരണെസമനിതനിയനില്  കവണ  എനപേറഞ്ഞു.  അവര്കസ്റ്റ്  കേയര്ലഫഡണസ്റ്റ്.  അവനിലട
നന്നക്കോയനി ഭരണെയ നടക്കുനമുണസ്റ്റ്.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ് അവലര ആകകപേനിക്കുകേയക്കോലണെന
പേറയരുതസ്റ്റ്.  കേയര്ലതക്കോഴനിലക്കോളനികേളുലടയനിടയനില്  നനിന്നക്കോണെസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  വരുന്നതസ്റ്റ്.
അവരുലട ചൂടുയ ചൂരുയ ഏലറക്കോരക്കോള് എന്ന നനിലയനില് അവകരക്കോടസ്റ്റ് വലനിയ ബഹുമക്കോനവയ
കസ്നേഹൈവമുള്ള ഒരക്കോളക്കോണെസ്റ്റ്  ഞക്കോന്.  എലന്റെ നക്കോട്ടനില് ഒരു സയഘയ  ആരയഭനിചനിടണസ്റ്റ്.
Second  എനള്ളതസ്റ്റ്  നനിയമയ  വരുകമക്കോള്  ഉണക്കോകേനില്ലെ.  ഒന്നനിലധനികേയ  proviso
ഉള്ളകപക്കോള്  ഈ  ഭക്കോഗയ  എവനിലട  വരണെലമന്നസ്റ്റ്  വഗ്യക്തമക്കോക്കുകേ  എന്നതുമക്കോത്രകമ
ഉകദ്ദേശനിചനിടള.  ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി അലനി അവതരനിപനിച 148-ാം നമര് കഭദഗതനി
'member'  എനമക്കോത്രകമയള്ളു. അതസ്റ്റ് 'as a nominal or associate member'  എന്ന
കഭദഗതനികയക്കോലട അയഗസ്പീകേരനിക്കുന. മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ. 

മനി  .    സസ്പീകര്:  മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി  അലനി  അവതരനിപനിച  148-ാം നമര് കഭദഗതനി
കഭദഗതനികയക്കോടുകൂടനി  സഭ അയഗസ്പീകേരനിച. 

ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് അവതരനിപനിച 141-ാം നമര് കഭദഗതനി സഭ നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ. എല്കദക്കോസസ്റ്റ് പേനി. കുന്നപനിള്ളനില് അവതരനിപനിച 142-ാം നമര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരക്കോകേരനിച. 

ശസ്പീ. ടനി.  എ. അഹൈമദസ്റ്റ് കേബസ്പീര് അവതരനിപനിച 143-ാം നമര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരക്കോകേരനിച. 

കഡക്കോ.  എയ.  ലകേ.  മുനസ്പീര്  അവതരനിപനിച  144-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  വനി.  പേനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച  145,  146  എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരക്കോകേരനിച. 

ശസ്പീ.  ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്,  അങ്ങയലട  147-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  പ്രസസ്റ്റ്
ലചയനകണക്കോ?

ശസ്പീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജക്കോസഫസ്റ്റ്:  സര്, ഞക്കോന് കപേക്കോള് ആവശഗ്യലപടുന.

(സഭക്കോയഗങ്ങള് തക്കോലഴപറയയ പ്രകേക്കോരയ കവക്കോട്ടസ്റ്റ് കരഖലപടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1.  ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹൈമസ്പീദസ്റ്റ്. പേനി

2. ശസ്പീ. പേനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബസ്റ്റ് 

3. ലപ്രക്കോഫ. ആബനിദസ്റ്റ് ഹുഹസന് തങ്ങള്
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4.  ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹൈമദസ്റ്റ് കേബസ്പീര് 

5. ശസ്പീ. മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി അലനി 

6. ശസ്പീ. അനനില് അകര 

7. ശസ്പീ. എ. പേനി. അനനില് കുമക്കോര് 

8. ശസ്പീ. അനൂപേസ്റ്റ് കജകബസ്റ്റ് 

9. ശസ്പീ. അന്വര് സക്കോദതസ്റ്റ് 

10. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്കോയ

11. ശസ്പീ. പേനി. ലകേ. ബഷസ്പീര്

12. ശസ്പീ. വനി. ലകേ. ഇബക്കോഹൈനിയ കുഞ്ഞെസ്റ്റ് 

13. ശസ്പീ. എല്കദക്കോസസ്റ്റ്  പേനി. കുന്നപനിള്ളനില്

14. ശസ്പീ. ഹഹൈബനി ഈഡന്  

15. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്കോഹൈനിയ 

16. കഡക്കോ. എന്. ജയരക്കോജസ്റ്റ് 

17. ശസ്പീ. ലകേ. സനി. കജക്കോസഫസ്റ്റ് 

18. കഡക്കോ. എയ. ലകേ. മുനസ്പീര് 

19. ശസ്പീ. ലകേ. മുരളസ്പീധരന്  

20. ശസ്പീ. എന്. എ. ലനല്ലെനിക്കുന്നസ്റ്റ് 

21. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്കോണനി 

22. ശസ്പീ. രകമശസ്റ്റ് ലചന്നനിതല

23. ശസ്പീ. കറക്കോജനി എയ. കജക്കോണ്

24. ശസ്പീ. വനി. പേനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

25. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

26. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

27. ശസ്പീ. ഷക്കോഫനി പേറമനില് 
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28. ശസ്പീ. ലകേ. എയ. ഷക്കോജനി

29. ശസ്പീ. വനി. എസസ്റ്റ്. ശനിവകുമക്കോര്

30. ശസ്പീ. സണനി കജക്കോസഫസ്റ്റ് 

31. ശസ്പീ. പേനി. ഉഹബദുള്ള

32. ശസ്പീ. എയ. ഉമര്

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്കോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹൈനിമക്കോന് 

3. ശസ്പീമതനി പേനി. അയനിഷക്കോ കപേക്കോറനി 

4. ശസ്പീ. ലകേ. ആന്സലന്

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ്റ്റ് 

6. ലപ്രക്കോഫ. ലകേ. യ. അരുണെന് 

7. ശസ്പീമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

8. ശസ്പീ. ലകേ. ബക്കോബു 

9. ശസ്പീ. എ. ലകേ. ബക്കോലന് 

10. ശസ്പീമതനി ഇ. എസസ്റ്റ്. ബനിജനികമക്കോള് 

11. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

12. ശസ്പീ. ലകേ. ദക്കോസന് 

13. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശസ്പീ. എല്കദക്കോ എബഹൈക്കോയ 

15. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്കോ കഗക്കോപേനി 

16. ശസ്പീ. കജക്കോര്ജസ്റ്റ് എയ. കതക്കോമസസ്റ്റ് 

17. ശസ്പീ. സനി. ലകേ. ഹൈരസ്പീന്ദ്രന് 

18. കഡക്കോ. ലകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 
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19. ശസ്പീ. ലജയനിയസസ്റ്റ് മക്കോതബ 

20. ശസ്പീ. ജനി. എസസ്റ്റ്. ജയലക്കോല് 

21. ശസ്പീ. ഇ. പേനി. ജയരക്കോജന് 

22. ശസ്പീ. കജക്കോണ് ലഫര്ണെക്കോണസസ്റ്റ്

23. ശസ്പീ. വനി. കജക്കോയനി 

24. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

25. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

26. ശസ്പീ. ലകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

27. ശസ്പീ. ലകേ. കുഞ്ഞെനിരക്കോമന് 

28. ശസ്പീ. കകേക്കോവൂര് കുഞ്ഞുകമക്കോന് 

29. ശസ്പീ. വനി. ലകേ. സനി. മമതസ്റ്റ് കകേക്കോയ

30. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണെനി 

31. ശസ്പീ. മക്കോതബ ടനി. കതക്കോമസസ്റ്റ് 

32. ശസ്പീ. ലകേ. ലജ. മക്കോകനി 

33. ശസ്പീ. എ. സനി. ലമക്കോയ്തസ്പീന് 

34. ശസ്പീ. മുഹൈമദസ്റ്റ് മുഹൈസനിന്. പേനി

35. ശസ്പീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

36. ശസ്പീ. മുരളനി ലപേരുലനല്ലെനി 

37. ശസ്പീ. സനി. ലകേ. നക്കോണു 

38. ശസ്പീ. യ. ആര്. പ്രദസ്പീപേസ്റ്റ് 

39. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപേസ്റ്റ് കുമക്കോര് 

40. ശസ്പീ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

41. ശസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹൈരനി 

42. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലുണനി 
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43. ശസ്പീ. പേനി. ടനി. എ. റഹൈസ്പീയ 

44. ശസ്പീ. എയ. രക്കോജകഗക്കോപേക്കോലന്

45. ശസ്പീ. ലകേ. രക്കോജന് 

46. ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്. രക്കോകജന്ദ്രന്

47. ശസ്പീ. ആര്. രക്കോകജഷസ്റ്റ് 

48. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്കോകജഷസ്റ്റ്

49. ശസ്പീ. ലകേ. രക്കോജു 

50. ശസ്പീ. ആര്. രക്കോമചന്ദ്രന്

51. ശസ്പീ. രക്കോമചന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി  

52. ശസ്പീ. ലകേ. ലകേ. രക്കോമചന്ദ്രന് നക്കോയര് 

53. ശസ്പീ. മുല്ലെകര രത്നക്കോകേരന് 

54. ലപ്രക്കോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്കോഥസ്റ്റ് 

55. ശസ്പീ. കേക്കോരക്കോട്ടസ്റ്റ് റസക്കോഖസ്റ്റ്

56. ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്. ശര്മ  

57. ശസ്പീ. എ. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

58. ശസ്പീ. സനി. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

59. ശസ്പീ. പേനി. ലകേ. ശശനി

60. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

61. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷസ്റ്റ് 

62. ശസ്പീ. ബനി. സതഗ്യന് 

63. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

64. ശസ്പീമതനി ലകേ. ലകേ. ഹശലജ ടസ്പീചര് 

65. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്കോര് 

66. ശസ്പീ. കേടകേയപേള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

67. ശസ്പീ. എയ. സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്

68. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. ഹടസണ് മക്കോസര്



496 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 21, 2017

69. ശസ്പീ. പേനി. തനികലക്കോതമന് 

70. ശസ്പീ. കതക്കോമസസ്റ്റ് ചക്കോണനി 

71. കഡക്കോ. ടനി. എയ. കതക്കോമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ് 

72. ശസ്പീ. പേനി. ഉണനി

73. ശസ്പീമതനി വസ്പീണെക്കോ കജക്കോര്ജസ്റ്റ്

74. ശസ്പീ. ലകേ. വനി. വനിജയദക്കോസസ്റ്റ്

75. ശസ്പീ. ഇ. ലകേ. വനിജയന്

76. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പേനിള്ള 

നനിഷ്പകത പേക്കോലനിക്കുന്നവര്:

ശസ്പീ. പേനി. സനി. കജക്കോര്ജസ്റ്റ്

മനി  .    സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  147-ാം  നമര്
കഭദഗതനിലയ

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 32

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര് - 76

നനിഷ്പകത പേക്കോലനിക്കുന്നവര് - 1

കഭദഗതനി സഭ നനിരക്കോകേരനിച. 

കഭദഗതനി ലചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 4-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച. 

കഭദഗതനി ലചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 4-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

5-  ാംവകുപസ്റ്റ്

Shri. K. C. Joseph : Sir, I move the following amendment:

155. Section 19A of the principal Act shall be recast as follows:

“19A. No member of a society shall exercise the right of a member
unless he has attended the minimum required general body and minimum
level of services as may be prescribed”.

സഹൈകേരണെവയ  വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ  കദവസസ്വവയ  വകുപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  ):  സര്,  16(A)  ഒഴനിവക്കോകനിയതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  19A-യസ്റ്റ്
പ്രസക്തനിയനില്ലെ.  കഭദഗതനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ. 
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മനി  .    സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്   അവതരനിപനിച  155-ാം  നമര്
കഭദഗതനി സഭ നനിരക്കോകേരനിച. 

5-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശലത,

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്............

5-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച. 

5-ാംവകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

6-  ാംവകുപസ്റ്റ്

Minister for Co-operation, Tourism & Devaswoms  (Shri. Kadakampally
Surendran) : Sir, I move the following official amendment.

156.  In clause 6,―

(i) for the words “ The third proviso in sub-section (1) proposed  to
be omitted by item (a) of clause 6 the following clause shall be substituted,
namely:―”, the following words, letter and bracket shall  be substituted,
namely:―

“(a) In sub-section (1),  for the third proviso, the following proviso
shall be substituted, namely:―”

(ii)  for  clause  (a),  the  following  proviso  shall  be  substituted,  
namely:―

“Provided also that the election to the Committees of the societies
shall not be conducted on ward basis irrespective of any  provisions  to  the
contrary contained in the bye-laws of any society;”.

Shri Sunny Joseph : Sir, I move the following amendment:

157. Clause 6(a) shall  be deleted and remaining items renumbered
accordingly.

കഭദഗതനി  മൂവസ്റ്റ്  ലചയന.  വക്കോര്ഡസ്റ്റ്  തലതനില്  ഇലകന്  നടതക്കോലമന്നക്കോണെസ്റ്റ്
കനരലത  മനനി  പ്രസയഗതനില്  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.   പേകക   വക്കോര്ഡസ്റ്റ്  തലതനിലുള്ള
ഇലകന് പൂര്ണമക്കോയനി നനികരക്കോധനിചലകേക്കോണ്ടുള്ളതക്കോണെസ്റ്റ് 6(a) വകുപസ്റ്റ്.  "Provided also
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that the election to the Committees of the societies shall not be conducted
on ward basis irrespective of any provisions to the contrary, contained in
the bye-laws of any society."  വക്കോര്ഡസ്റ്റ് അടനിസക്കോനതനില് സക്കോനക്കോര്തനികേലള
നനിര്കദ്ദേശനികക്കോയ.  പേകക  കവക്കോട്ടസ്റ്റ്  ലചയന്ന  എല്ലെക്കോവരുയ  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്  വകരണതസ്റ്റ്.
സക്കോനക്കോര്തനികേലള  നനിര്കദ്ദേശനികകണതസ്റ്റ്  വക്കോര്ഡസ്റ്റ്  തലതനിലക്കോയനിരനികണെയ.
എല്ലെക്കോവര്ക്കുയ കവക്കോട്ടസ്റ്റ് ലചയ്യക്കോയ എന്ന രൂപേതനില്  കഭദഗതനി വരുതണെയ.

Shri V. D. Satheesan : Sir, I move the following amendments:

158. Clause 6 (b) shall be deleted and remaining items renumbered
accordingly.

163. Delete clause 6 (c) and rearrange accordingly.

കഭദഗതനികേള്  മൂവസ്റ്റ്  ലചയന.  Clause  6  (b)  യയ  6  (c)-യയ  delete
ലചയ്യണെലമനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ് എലന്റെ കഭദഗതനി.

Shri K. C. Joseph : Sir, I move the following amendment:

160. Section 28 (1) proposed to be substituted in the principal Act by
clause 6 (a) shall be recast as follows;

“(a) Provided also that the election to the Committees of the societies
shall be conducted according to the bye-law of each society  irrespective  of
any provisions to the contrary, contained  in other Acts or Rules”.

ഇവനിലട  ബഹുമക്കോനലപട്ട  ശസ്പീ.  സണനി  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെതുകപേക്കോലല
സക്കോനക്കോര്തനികേള് വക്കോര്ഡസ്റ്റ് കബസനിസനിലുയ കവക്കോട്ടര്മക്കോര് ലമക്കോതതനിലുമക്കോലണെന്നക്കോണെസ്റ്റ്
ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനി  പ്രസയഗതനില്  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  പേകക  ആ  അലമന്റെസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
വന്നനിട്ടനില്ലെ.  അങ്ങസ്റ്റ് പേറഞ്ഞെതുയ അലമന്റെസ്റ്റ്ലമന്റുയ തമനില് വഗ്യതഗ്യക്കോസമുണസ്റ്റ്.   

Shri. Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendments:

161. In section 28 (1) proposed to be substituted in the principal Act
by  clause  6  (a),  for  the  word  “bylaws”, the  word  “bye-laws”shall  be
substituted.

166. In clause 6(b),  the word “ two” shall be substituted with the
word  “three”. 
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167. In section 28(IH) of the principal Act before the words “Primary
Agricultural  Credit  Societies”the  words  and  symbol  “Agricultural  and
Rural Development Banks,” shall be added.

168. In section 28(1H) of the principal Act after the words “Primary
Agricultural  Credit  Societies”the  words  “and  Urban  Co-operative
Banks”shall be added.

Shri P. Ubaidulla : Sir, I move the following amendment:

162.  In  the  third  proviso  to  section  28(1)  of  the   principal  Act
proposed to substituted by clause 6(a) the words  “any society”shall be
substituted with the word  “societies”.

Shri  S. Sarma : Sir, I move the following amendment:

170. Clause 6 shall be recast as follows:―

“6.Amendment of section 28.― In section 28 of the principal Act―, 

(a) in sub-section (1), for the third proviso, the following proviso shall
be substituted, namely:―

“Provided also that the election to the Committees of the societies
shall not be conducted on ward basis irrespective of any  provisions  to  the
contrary, contained in the bylaws of any society.”

(b) in sub-section(IH), for the words “at least one”the words “atleast
two”shall be substituted;

(c) sub-section (1I) shall be omitted.”

മനി  .   സസ്പീകര്:  159-ാം നമര് കഭദഗതനി  163-ാം നമര് കഭഭഗതനികസ്റ്റ് തുലഗ്യവയ
164,  165  എന്നസ്പീ  നമര്  കഭദഗതനികേള്  166-ാം  നമര്  കഭദഗതനികസ്റ്റ്
തുലഗ്യവമക്കോയതനിനക്കോല് അവതരനിപനികകണതനില്ലെ. 

സഹൈകേരണെവയ  വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ  കദവസസ്വവയ  വകുപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  ):  സര്,  നമ്മുലട  സയസക്കോനലത  സഹൈകേരണെ
സയഘങ്ങളനില്  നടക്കുന്ന  ലതരലഞ്ഞെടുപനില്  മണ്ഡലങ്ങളുണസ്റ്റ്.  പേട്ടനികേജക്കോതനി
സയവരണെമുണസ്റ്റ്,  വനനിതക്കോ  സയവരണെമുണസ്റ്റ്.  ആ  സലങ്ങലള   മണ്ഡലങ്ങളക്കോയനി
നനിശയനിചനിടണസ്റ്റ്.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  ആ  മണ്ഡലതനിനകേത്തു  നനിനമക്കോത്രകമ
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സക്കോനക്കോര്തനികേലള നനിശയനികക്കോന് സക്കോധനിക്കുകേയള. കവക്കോട്ടസ്റ്റ് ലചയന്നതസ്റ്റ് എല്ലെക്കോവരുയ
കൂടനിയക്കോണെസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ് പ്രകതഗ്യകേനിചസ്റ്റ് മണ്ഡലങ്ങളുണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്കോസഫസ്റ്റ്:  ആകനില് മണ്ഡലങ്ങലളന്നല്ലെ വക്കോര്ഡകേലളന്നക്കോണെസ്റ്റ്
പേറയന്നതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   കേടകേയപേള്ളനി സുകരന്ദ്രന്: വക്കോര്ലഡകന്നക്കോ മണ്ഡലലമകന്നക്കോ പേറയക്കോയ.  ഞക്കോന്
മണ്ഡലലമന്നസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിചതസ്റ്റ്  വക്കോര്ഡനിലനതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്.   രണ്ടുയ  ഒനതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്.
ഓകരക്കോ ഏരനിയയണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് മനസനിലക്കോകനിയക്കോല് മതനി.  ഇതസ്റ്റ് ശനിവദക്കോസന് നക്കോയര്
കേമനിറനി റനികപക്കോര്ട്ടക്കോണെസ്റ്റ്. (റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ് ഉയര്തനികക്കോണെനിച.)  ഇതനില് ഈ നനിര്കദ്ദേശയ
കൃതഗ്യമക്കോയണസ്റ്റ്.   എല്ലെക്കോകപേരുയകൂടനി കചര്ന്നസ്റ്റ് തയ്യക്കോറക്കോകനിയ റനികപക്കോര്ട്ടക്കോണെനിതസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ് പേറയന്ന നയപേരമക്കോയ വഗ്യതഗ്യക്കോസമല്ലെ
ഇതനിനകേലത  പ്രശയ.  അങ്ങസ്റ്റ്  പേറയന്നതനികനക്കോടസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്  കയക്കോജനിക്കുന.
വക്കോര്ഡടനിസക്കോനതനില്  കകേക്കോണ്സനിറബവന്സനിയണസ്റ്റ്.  പേലക  ഈ  അലമന്റുലമന്റെസ്റ്റ്
വരുകമക്കോള്  വക്കോര്ഡടനിസക്കോനതനില്കപേക്കോലുയ  കകേക്കോണ്സനിറബവന്സനിയനില്ലെക്കോലയന്ന
ലലവലനികലയസ്റ്റ്  കപേക്കോകുയ.  ഹബലക്കോയനില്  ലപ്രക്കോവനിഷനുലണങനില്കപക്കോലുയ  അതസ്റ്റ്
കകേക്കോണ്സനിറബവന്സനിയലല്ലെന്നസ്റ്റ്  ആയനികപക്കോകുയ.  അങ്ങസ്റ്റ്  പേറയന്ന  ഈ  കഭദഗതനി
നനിലവനില് വരുകമക്കോള് വക്കോര്ഡതലതനിലുള്ള മണ്ഡലയ ഇല്ലെക്കോതക്കോകുയ.  കക്കോരനിറനിക്കുറവണസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സയഘതനില്  11  വക്കോര്ഡലണങനില്
11  മണ്ഡലങ്ങലളന്നസ്റ്റ്  വനിളനിക്കുയ.  ലപേക്കോളനിറനികല് പേക്കോര്ട്ടനികേളക്കോണെസ്റ്റ്  സക്കോനക്കോര്തനികേലള
നനിശയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വക്കോര്ഡടനിസക്കോനതനിലക്കോണെസ്റ്റ്,  മണ്ഡലക്കോടനിസക്കോനതനിലക്കോണെസ്റ്റ്
സക്കോനക്കോര്തനികേലള  നനിശയനിക്കുകേ.  ഒരു  വക്കോര്ഡനിനകേത്തുനനിന്നസ്റ്റ്  വക്കോര്ഡനിലുള്ള
സക്കോനക്കോര്തനികേലളയക്കോണെസ്റ്റ്  നനിശയനികകണതസ്റ്റ്.   സക്കോധക്കോരണെഗതനിയനില്  അങ്ങലനയക്കോണെസ്റ്റ്
സയഭവനിക്കുകേ.   അല്ലെക്കോലത  സയഭവനികക്കോറനില്ലെകല്ലെക്കോ;  പേനിലന്ന  എന്തനിനക്കോണെസ്റ്റ്  വക്കോര്ഡസ്റ്റ്;
നടനവരുന്ന കേക്കോരഗ്യമകല്ലെ? 

മനി  .   സസ്പീകര്: കഭദഗതനികേള് അങ്ങസ്റ്റ് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനകണക്കോ?

ശസ്പീ  .   കേടകേയപേള്ളനി സുകരന്ദ്രന്: ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി അയഗസ്പീകേരനികണെലമന്നസ്റ്റ്
അഭഗ്യര്തനിക്കുന. ശസ്പീ. മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി അലനി അവതരനിപനിച 161-ാം നമര് കഭദഗതനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന.  മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.  

മനി  .   സസ്പീകര്: ബഹുമക്കോനലപട്ട സഹൈകേരണെവയ വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ കദവസസ്വവയ
വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച  156-ാം  നമര്  ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ  കഭദഗതനിയയ
ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി  അലനി  അവതരനിപനിച  161-ാം  നമര്  കഭദഗതനിയയ  സഭ
അയഗസ്പീകേരനിച.  
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ശസ്പീ.  സണനി  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  157-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് അവതരനിപനിച 158, 163 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  160-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി  അലനി  അവതരനിപനിച  166,  167,  168  എന്നസ്പീ  നമര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  പേനി.  ഉഹബദുള്ള  അവതരനിപനിച  162-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  എസസ്റ്റ്.  ശര്മ  അവതരനിപനിച  170-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭയലട
അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച.

കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  6-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...........

കഭദഗതനി ലചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 6-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 6-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

സഹൈകേരണെവയ  വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ  കദവസസ്വവയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി
സുകരന്ദ്രന്  ): സര്,  7-ാം  വകുപസ്റ്റ്  പേനിന്വലനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അതനിലക്കോണെസ്റ്റ്  എല്ലെക്കോ
തലങ്ങളനില്നനിനയ  ചര്ചയണക്കോയതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  പൂര്ണമക്കോയയ  പേനിന്വലനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനിയലട അഭനിപ്രക്കോയമക്കോയനിരുന.

മനി  .    സസ്പീകര്:  സഭയലട  അനുമതനികയക്കോലട  ബനില്ലെനിലന്റെ  7-ാം  വകുപസ്റ്റ്
പേനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.  മറസ്റ്റ് വകുപ്പുകേള് പുനരകയ ലചയന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.

(7-ാം  വകുപസ്റ്റ്  പൂര്ണമക്കോയയ  പേനിന്വലനിക്കുകേയയ  തുടര്നവന്ന  വകുപ്പുകേള്
പുനരകയ ലചയകേയയ ലചയ.) 

7-  ാം വകുപസ്റ്റ്

Shri K. C. Joseph : Sir, I move the following amendment:

191. Explanation I after the third proviso to section 32(1) proposed to
be inserted in the principal Act by clause 8 shall be deleted.
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Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendments:

192. In  Explanation I to section 32(1) proposed to be inserted in the

principal Act by clause 8, the words  “Kerala State Co-operative Deposit

Guarantee  Fund  Board”shall  be  substituted  with  the   words  “Kerala

Co-operative Deposit  Guarantee Fund Board”.

193. In  Explanation I after the third proviso to section 32(1) proposed

to  be  inserted  in  the  principal  Act  by clause  8,  the  words  “Risk  Fund

Scheme” shall be substituted with the words “Kerala Co-operative  Risk

Fund Scheme”.

196. In  Explanation I after the third proviso to section 32(1) proposed

to  be  inserted  in  the  principal  Act  by  clause  8,  the  words  “National

Co-operative”shall be substituted with the words “National Cooperative”.

എലന്റെ  192-ാം  കഭദഗതനിയനിലല  എകസ്റ്റ്പകനഷന്  I-ല്  പേറയന്ന  Deposit

Guarantee Scheme ഇയപനിലമന്റെസ്റ്റ് ലചയ്തനിടള്ള സക്കോപേനതനിലന്റെ കപേരനില് State എന്ന

വക്കോകനില്ലെ.  Kerala  Co-operative  Deposit  Guarantee  Fund  Board  എന്നസ്റ്റ്

മക്കോത്രകമയള.   അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  State  എന്ന വക്കോകസ്റ്റ്  ഒഴനിവക്കോകണെലമന്നക്കോണെസ്റ്റ്  എലന്റെ

കഭദഗതനി.  

Shri N. Samsudheen: Sir, I move the following amendment:

194. In Explanation I after the third proviso to section 32(1) proposed

to be inserted in the principal Act by clause 8, the word “NABARD”

shall be substituted with the words “National Bank of Agricultural and

Rural Development”.

Shri V. Joy : Sir, I move the following amendment.

195. In Explanation I after the third proviso to section 32(1) proposed

to  be  inserted  in  the  principal  Act  by  clause  8,  delete  the  words

“NABARD,  National  Co-operative  Development  Corporation and” and

“or Central”.
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Shri T. V. Ibrahim : Sir, I move the following amendment:

197. In  Explanation I after the third proviso to section 32(1) proposed
to be inserted in the principal Act by clause 8, for the words  “any other
financial institution” the words  “such any other financial institutions”
shall be substituted.

Shri. V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendment:

198.  The  Explanation  I  after  the  third  proviso  to  section  32(1)
proposed to be inserted in the principal Act by clause 8, shall be recast as
follows:

“Explanation I- For the purpose of this proviso, financial assistance
includes any financial assistance from any financial institutions under the
control  of  the  State  or  Central  Government  and  also  any  financial
assistance guaranteed by such institutions”.

Shri  Abdul Hameed P : Sir, I move the following amendment:

199. The following proviso shall be added to the Explanation I after
the third proviso to section 32(1) proposed to be inserted in the principal
Act  by  clause  8,  “However  financial  assistance  received  by  a  society
directly from NABARD or NCDC without any guarantee from the State
Government shall not include under the term assisted Societies”. 

സഹൈകേരണെവയ വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ കദവസസ്വവയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി
സുകരന്ദ്രന്  ): സര്, ശസ്പീ. മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി അലനി അവതരനിപനിച 192, 193 എന്നസ്പീ നമര്
കഭദഗതനികേളുയ ശസ്പീ.  എന്.  ഷയസുദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപനിച  194-ാം നമര് കഭദഗതനിയയ
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന.  192-ാം  നമര്  കഭദഗതനിയനില്  പേറയന്ന  “Kerala  State
Co-operative Deposit  Guarantee Fund Board”  എന്നതനിനു പേകേരയ  “Kerala
Co-operative Deposit Guarantee Fund Board”എന്നക്കോകണെയ.  193-ാം നമര്
കഭദഗതനിയനില്  "Risk Fund Scheme” shall  be  substituted  with  the  words
“Kerala  Co-operative  Risk  Fund  Scheme”എന്ന  നനിലയനികലയസ്റ്റ്  മക്കോറണെയ.
194-ാം നമര് കഭദഗതനിയനില് പേറയന്ന “NABARD” എന്നതസ്റ്റ്  “National Bank
of Agricultural and Rural Development” എന്നക്കോകണെയ.
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മനി  .    സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി  അലനി  അവതരനിപനിച  192,  193  എന്നസ്പീ
നമര്  കഭദഗതനികേളുയ  ശസ്പീ.  എന്.  ഷയസുദ്ദേസ്പീന്  അവതരനിപനിച  194-ാം  നമര്
കഭദഗതനിയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.  

ശസ്പീ.  ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  191-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി  അലനി  അവതരനിപനിച  196-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  വനി.  കജക്കോയനി  അവതരനിപനിച  195-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭയലട
അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച.

ശസ്പീ.  ടനി.  വനി.  ഇബക്കോഹൈനിയ  അവതരനിപനിച  197-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  വനി.  പേനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപനിച  198-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹൈമസ്പീദസ്റ്റ്.  പേനി.  അവതരനിപനിച  199-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

കഭദഗതനി  ലചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  7-ാംവകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...........

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 7-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 7-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

8-  ാം വകുപസ്റ്റ്

Shri  Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendments: 

200.  In  clause  9  (1),  after  the  words  “principal  Act”,  the  words  
“or in any other Act”,  shall be inserted.
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209. In clause 9(1)(b), the word “appoint” shall be substituted with
the word “constitute”.

211.  In  clause  9(1)(b),  after  the  word  “committee”  the  words
“comprising of the members of the society” shall be inserted.

212. In clause 9 (1) (b), after the words  “committee or”, the words
“to appoint” shall be inserted.

223.  In  clause  9(2),  after  the  word  “administrators”  the  words
“constituted or” shall be inserted. 

224. In clause 9(2), after the symbol and number “(1)” symbol and
letter “(b)” shall be inserted.

228. In clause 9(2), the word “powers” shall be substituted with the
word  “duties”.

230. In clause 9(2), the words “or for its members” shall be added
at the end. 

232.In clause 9(3), the word “committees” shall be substituted with
the word “committee”.

237.  In  clause  9(3),  after  the  words  “principal  Act” the  words
“and this Act” shall be inserted.

Shri  Abdul Hameed. P : Sir, I move the following amendments: 

201. In clause 9(1), insert the word  “any” after the words  “court,
tribunal or”.

213.  Clause  9  (1)  (b),  the  words  “one  or  more  administrator  or
administrators” shall  be  substituted  with  the  words  “one  administrator
who shall have experience in banking in an officer cadre for not less than
ten years”.

222.  In  clause  9(2),  the  words  “or  the  administrators” shall  be
deleted. 

229.  In clause 9(2), add the word “to” before the word “perform”.
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233. In clause 9(3), delete the words “or administrators”.

Shri. M. Ummer : Sir, I move the following amendments. 

202.  In clause 9(1),  for the word  “Ordinance” the word  “Act”
shall be substituted.

208.  In  clause  9(1)(b),   for  the  word  “committees”  the  word
“committee” shall be substituted.

Ordinance  എന്നതസ്റ്റ്  Act  ആകണെയ.   Committees  എന്നതസ്റ്റ്  Committee
ആകണെയ.  Committee-കസ്റ്റ് plural ഇല്ലെ.  ഈ രണസ്റ്റ് കഭദഗതനികേളക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്.  

Shri K. C. Joseph : Sir, I move the following amendments:

204. In clause 9(1)(a), add the following words at the end: “and they
will  have  voting  right  as  delegates  of  Primary  Agricultural  Credit
Societies;”

210. In clause 9(1)(b), after the words  “new committee”, the words
“consisting not more than three members” shall be added.

215. In clause 9 (1) (b), for the words “who need not be members of
the  society”  the  words  “who  shall  be  employees  of  the  Co-operative
department” shall be substituted.

കഭദഗതനികേള് ഞക്കോന് മൂവസ്റ്റ് ലചയകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ബനില്ലെനിലന്റെ യഥക്കോര്ത ഉകദ്ദേശഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്
ഈ  കകക്കോസനിലുള്ളതസ്റ്റ്.  അതക്കോയതസ്റ്റ്,  ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങസ്റ്റ്  പേനിരനിചവനിടുകേ.    പ്രധക്കോനലപട്ട
ഉകദ്ദേശഗ്യയ ഉണക്കോയനിരുന്ന ജനില്ലെക്കോ  ബക്കോങസ്റ്റ്  പേനിരനിചവനിടുകേലയനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്.   പേനിരനിചവനിട്ടസ്റ്റ്
കേമനിറനി വരുകമക്കോള് ആ കേമനിറനിയനില്  3  അയഗങ്ങലള പേക്കോടുളലവനയ ആ കേമനിറനി
ലമമര്മക്കോര് സഹൈകേരണെ വകുപനിലല ജസ്പീവനകക്കോരക്കോയനിരനികണെലമനമുള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്.

Shri Sunny Joseph : Sir, I move the following amendments:

205. Delete clause 9(1)(a).

206. Delete clause 9(1)(b).

235. In clause 9 (3), for the words “its or his” shall be substituted
with the words and symbol “its or his/her”.
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ശസ്പീ.  ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെ  കേക്കോരണെങ്ങള്ലകേക്കോണസ്റ്റ്  കഭദഗതനികേള്
മൂവസ്റ്റ് ലചയന.

Shri N. A. Nellikkunnu : Sir, I move the following amendment:

214. In clause 9(1)(b), for the words  “one or more administrator or
administrators”  the  words  “administrator  or  administrators”  shall  be
substituted.

“one  or  more  administrator  or  administrators”എന്നതസ്റ്റ്  കകേള്കക്കോന്
സുഖമനില്ലെ. ആ sentence-ലന്റെ കേണ്സ്ട്രകനനില് പേന്തനികകേടുലണന്നക്കോണെസ്റ്റ് കതക്കോനന്നതസ്റ്റ്.
അതുലകേക്കോണസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് "administrator or administrators” എന്നക്കോകണെലമന്നതക്കോണെസ്റ്റ്
എലന്റെ കഭദഗതനി.

Shri N. Samsudheen : Sir, I move the following amendment. 

216. The following symbol and words in clause 9 (1)  (b) shall  be
deleted “,  as may be specified in the order,  which period may, at  the
discretion of the Registrar, be extended from time to time, so however that
the aggregate period shall not exceed one year”.

225. In clause 9(2), the word “control” shall be substituted with the
word “direction”.

ഇവനിലട ചൂണനികക്കോണെനിചതുകപേക്കോലലതലന്ന പേകേരയ വരുന്ന കേമനിറനിയനില് “who
need  not  be   members  of  the   society,”  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്  പേറയന്നതസ്റ്റ്.   ഒരു
ലസക്കോഹസറനിയനിലല  ലമമര്കപേക്കോലുയ ആകകേണതനില്ലെ.  To manage the affairs of
the  Bank  for  a  period  not  exceeding  six  months,   ഇവരുലട  കേക്കോലക്കോവധനി
6 മക്കോസതനില് അധനികേരനികക്കോതതക്കോലണെന്നസ്റ്റ് പേറഞ്ഞുനനിര്ത്തുനണസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷയ
വസ്പീണ്ടുയ കവണെലമങനില് ഒരു ലകേക്കോല്ലെയവലര നസ്പീട്ടക്കോലമന്നസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രക്കോര്കസ്റ്റ് ഒരു ഡനിസസ്പീഷന്
ലകേക്കോടുക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ജനക്കോധനിപേതഗ്യവനിരുദമക്കോയ ആ ഭക്കോഗലമങനിലുയ മക്കോറണെലമന്നതക്കോണെസ്റ്റ്
എലന്റെ 216-ാം നമര് കഭദഗതനി.  

225-ാം  നമര്  കഭദഗതനിയനില്  പേറയന്നതുപ്രകേക്കോരയ  “control”  എന്ന
വക്കോകനിനുപേകേരയ “direction” എന്നതക്കോയനിരനിക്കുയ ഉചനിതയ.  The committee of the
administrator or the administrators appointed under sub-section (1) shall,
subject  to  the  control  of  the  Registrar  എന്നതനിനുപേകേരയ  direction  of  the
registrar എന്നക്കോകനി മക്കോറണെയ.  ഈ രണസ്റ്റ് കഭദഗതനികേളുയ മൂവസ്റ്റ് ലചയകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  
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Shri V. S. Sivakumar : I move the following amendment:

218. In clause 9 (1) (b), the words and symbols “from time to time,
so however, that the aggregate period shall” shall be deleted. 

Shri  Hibi Eden : I move the following amendment:

219. In clause 9 (1) (b),  for the words “one year” substitute the
words “nine months”.

Shri  Anwar Sadath : I move the following amendment:

221. In clause 9 (1) (b), the words  “one year” shall be substituted
with the words “three years”.

Shri  K. V. Vijayadas : I move the following amendment:

226. In clause 9 (2), for the words and symbols  “as he may, from
time to time give, ” the words and symbols “as he may issue from time to
time,” shall be substituted. 

Shri V. P. Sajeendran : I move the following amendment:

227. In clause 9(2), for the word “power” the word “rights” shall
be substituted. 

236. In clause 9(3), substitute the word “constitution” with the word
“election”.

മനി  .    സസ്പീകര് :  തക്കോലഴപറയന്ന കഭദഗതനികേള് ഇനനിപറയന്ന കേക്കോരണെങ്ങളക്കോല്
അവതരനിപനികകണതനില്ലെ.  203-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  202-നുയ  207-ാംനമര്
കഭദഗതനി   206-നുയ 231-ാം നമര് കഭദഗതനി  232-നുയ തുലഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്. 

സഹൈകേരണെവയ  വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ  കദവസസ്വവയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി
സുകരന്ദ്രന്  ):  സര്,  ബഹുമക്കോനലപട്ട ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ് ആകകപേയ പേറഞ്ഞെതുകപേക്കോലല
ഒരു  ജനില്ലെക്കോ  സഹൈകേരണെ  ബക്കോങനിലനയയ  പേനിരനിചവനിട്ടനിട്ടനില്ലെ.  പുനനഃക്രമസ്പീകേരണെയ
വന്നകപക്കോള് നനിലവനിലുള്ളതസ്റ്റ് പേനിരനിഞ്ഞുകപേക്കോയനി.  നമ്മുലട കുറമല്ലെ,  പേനിരനിഞ്ഞുകപേക്കോയതക്കോണെസ്റ്റ്.
മനനഃപൂര്വ്വയ  അവലര  കദക്കോഹൈനിചതല്ലെ.  കൃഷനികക്കോരുലട  സയഘങ്ങലള
ഉള്ലപടുതനിയകപക്കോള്  കൃഷനികക്കോരല്ലെക്കോതവരുലട  പ്രതനിനനിധനികേള്  സസ്വക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയയ
പുറതക്കോയതക്കോണെസ്റ്റ്.   അതനിനസ്റ്റ്  എലന്ന  കുറയ  പേറഞ്ഞെനിട്ടസ്റ്റ്  കേക്കോരഗ്യമനില്ലെ.   മറസ്റ്റ്
മക്കോര്ഗ്ഗങ്ങളനില്ലെക്കോതതുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്.   In  clause  9(3),  the  word  “committees”
shall  be  substituted  with  the  word  “committee”എന്ന ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി
അലനി അവതനിരനിപനിച 232-ാം നമര് കഭദഗതനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന. 
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ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര് :  സര്,  എലന്റെ  208 -ാം നമര് കഭദഗതനി  “committees''
എന്നതസ്റ്റ്  “committee''  എന്നക്കോകണെലമന്നസ്റ്റ്  തലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്.  പേലക  ഞക്കോന്  ലകേക്കോണ്ടുവന്ന
കഭദഗതനി തള്ളുകേയയ അകദ്ദേഹൈതനികന്റെതസ്റ്റ് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയമക്കോണെസ്റ്റ് ലചയ്തതസ്റ്റ്.  അകപക്കോള്
എലന്റെ കഭദഗതനിയകല്ലെ സസ്വസ്പീകേരനികകണതസ്റ്റ്? 

മനി  .    സസ്പീകര് :  അകത  കഭദഗതനി  തലന്ന  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമറക്കോണെസ്റ്റ്  ആദഗ്യയ
ലകേക്കോണ്ടുവന്നലതന്നക്കോണെസ്റ്റ് അകദ്ദേഹൈയ പേറയന്നതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  അകദ്ദേഹൈതനികന്റെതസ്റ്റ്  സമക്കോന
കഭദഗതനിയക്കോലണെങനില്  അതസ്റ്റ് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന.  എനനികതനില് വനികവചനമനില്ലെ.

ശസ്പീ  .   എയ  .   ഉമര് : സര്, 202-ാം നമര് കഭദഗതനി സയബനനിചസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് ഒരു
വക്കോകസ്റ്റ്  പേറയക്കോനുണസ്റ്റ്.   ബഹുമക്കോനലപട്ട സസ്പീകര്,  അങ്ങസ്റ്റ് ശദനികകണതസ്റ്റ്,  Kerala
Co-operative Societies (Amendment) Ordinance ഇനനി നനിലവനിലുകണക്കോ? 

മനി  .    സസ്പീകര് :   അങ്ങസ്റ്റ്  അവതരനിപനിചകേഴനിഞ്ഞു.  രണക്കോമതുയ  അതനിലനപറനി
പേറകയണതുകണക്കോ?

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര്:  സര്,  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനി  ശദനികക്കോലതയക്കോണെസ്റ്റ്
പേറയന്നലതങനില് ഒനകൂടനി ശദനികക്കോന് കവണനിയക്കോണെസ്റ്റ്.  ഒരു ആകസ്റ്റ് വനകേഴനിഞ്ഞെക്കോല്
പേനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ് നനിലനനില്ക്കുകമക്കോ? .......tribunal or other authority, on
the  date  of  commencement  of  the  Kerala  Co-Operative  Societies
(Amendment) Ordinance, 2017 ഇനനി നനിലനനില്ക്കുകമക്കോ? അതസ്റ്റ് ആകകല്ലെ? 

ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന് :  സര്,  കഭദഗതനി  നമര്  201-ഉയ  232-ഉയ
വഗ്യതഗ്യസ്തമക്കോണെസ്റ്റ്.   208-ാം നമര് കഭദഗതനി  clause  9  (1)(b)   ആണെസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്
232-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  clause  9  (3)  ആണെസ്റ്റ്.  ഞക്കോന്  232-ാം  നമര്
കഭദഗതനിയക്കോണെസ്റ്റ് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് സസ്വസ്പീകേക്കോരഗ്യമല്ലെ.

ശസ്പീ  .   സണനി കജക്കോസഫസ്റ്റ് : സര്, 235-ാം നമര് കഭദഗതനിയനില് clause 9(3) -ല്
“its  or  his”എന്നക്കോണെസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്,  “its  or  his/her”എന്നകല്ലെ
വകരണതസ്റ്റ്; അലല്ലെങനില് ലനിയഗ വനികവചനമക്കോകേനികല്ലെ? 

ശസ്പീ  .   കേടകേയപേള്ളനി സുകരന്ദ്രന് : സര്, his-ല് തലന്ന her ഉണസ്റ്റ്.

മനി  .    സസ്പീകര് : സര്, ശസ്പീ. മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി അലനി അവതരനിപനിച 232-ാം നമര്
കദദഗതനി സഭ അയഗസ്പീകേരനിച. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി അലനി അവതരനിപനിച  200, 209, 211, 212, 223, 224,
228, 230, 237 എന്നസ്പീ നമര് കദദഗതനികേള് സഭ നനിരക്കോകേരനിച.
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ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹൈമസ്പീദസ്റ്റ്.  പേനി. അവതരനിപനിച 201, 213, 222, 229, 233 എന്നസ്പീ
നമര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ. എയ. ഉമര് അവതരനിപനിച 202, 208  എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള് സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  204  -ാം നമര് കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  സണനി  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  205,  206,  235   എന്നസ്പീ  നമര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  എന്.  എ.  ലനല്ലെനിക്കുന്നസ്റ്റ് അവതരനിപനിച  214-ാം നമര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപനിച 216, 225  എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  ശനിവകുമക്കോര് അവതരനിപനിച  218-ാം നമര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.   ഹഹൈബനി  ഇഇൗഡന്  അവതരനിപനിച  219-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.   അന്വര് സക്കോദതസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  221-ാം നമര് കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  ലകേ. വനി. വനിജയദക്കോസസ്റ്റ് അവതരനിപനിച 226-ാം നമര് കഭദഗതനി സഭയലട
അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച.

ശസ്പീ.   വനി.  പേനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപനിച  227,  236  എന്നസ്പീ  നമര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്കോസഫസ്റ്റ് :  സര്,  കകക്കോസസ്റ്റ്  9(1)(b)-യനില് അഡനിനനികസ്ട്രറസ്പീവസ്റ്റ്
കേമനിറനിയനില്  മൂന്നസ്റ്റ്  അയഗങ്ങകള  പേക്കോടുളലവനയ  അവര്  സഹൈകേരണെ  വകുപനില്
നനിനതലന്നയക്കോകേണെലമനയ  പേറയനണസ്റ്റ്.  കേമനിറനി  പേനിരനിചവനിട്ടനിലല്ലെന്നസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട
മനനി ഇവനിലട പേറഞ്ഞു. അലതക്കോരു painless killing ആയനിരുന. ഞക്കോന് 210, 215
എന്നസ്പീ കഭദഗതനികേളനികന്മേല് കപേക്കോള് ആവശഗ്യലപടുന.  

(സഭക്കോയഗങ്ങള് തക്കോലഴപറയയപ്രകേക്കോരയ കവക്കോട്ടസ്റ്റ് കരഖലപടുതനി.)
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അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1.  ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹൈമസ്പീദസ്റ്റ്. പേനി.

2. ശസ്പീ. പേനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബസ്റ്റ് 

3. ലപ്രക്കോഫ. ആബനിദസ്റ്റ് ഹുഹസന് തങ്ങള്

4. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹൈമദസ്റ്റ് കേബസ്പീര് 

5. ശസ്പീ. മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി അലനി 

6. ശസ്പീ. അനനില് അകര 

7. ശസ്പീ. എ. പേനി. അനനില് കുമക്കോര് 

8. ശസ്പീ. അനൂപേസ്റ്റ് കജകബസ്റ്റ് 

9. ശസ്പീ. അന്വര് സക്കോദതസ്റ്റ് 

10. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്കോയ

11. ശസ്പീ. പേനി. ലകേ. ബഷസ്പീര്

12. ശസ്പീ. വനി. ലകേ. ഇബക്കോഹൈനിയ കുഞ്ഞെസ്റ്റ് 

13. ശസ്പീ. എല്കദക്കോസസ്റ്റ്  പേനി. കുന്നപനിള്ളനില്

14. ശസ്പീ. ഹഹൈബനി ഈഡന്  

15. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്കോഹൈനിയ 

16. കഡക്കോ. എന്. ജയരക്കോജസ്റ്റ് 

17. ശസ്പീ. ലകേ. സനി. കജക്കോസഫസ്റ്റ് 

18. കഡക്കോ. എയ. ലകേ. മുനസ്പീര് 

19. ശസ്പീ. ലകേ. മുരളസ്പീധരന്  

20. ശസ്പീ. എന്. എ. ലനല്ലെനിക്കുന്നസ്റ്റ് 

21. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്കോണനി 

22. ശസ്പീ. രകമശസ്റ്റ് ലചന്നനിതല

23. ശസ്പീ. കറക്കോജനി എയ. കജക്കോണ്
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24. ശസ്പീ. വനി. പേനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

25. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

26. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

27. ശസ്പീ. ഷക്കോഫനി പേറമനില് 

28. ശസ്പീ. ലകേ. എയ. ഷക്കോജനി

29. ശസ്പീ. വനി. എസസ്റ്റ്. ശനിവകുമക്കോര്

30. ശസ്പീ. സണനി കജക്കോസഫസ്റ്റ് 

31. ശസ്പീ. പേനി. ഉഹബദുള്ള

32. ശസ്പീ. എയ. ഉമര്

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ.  ലകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്കോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹൈനിമക്കോന് 

3. ശസ്പീമതനി പേനി. അയനിഷക്കോ കപേക്കോറനി 

4. ശസ്പീ. ലകേ. ആന്സലന്

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ്റ്റ് 

6. ലപ്രക്കോഫ. ലകേ. യ. അരുണെന് 

7. ശസ്പീമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

8. ശസ്പീ. ലകേ. ബക്കോബു 

9. ശസ്പീ. എ. ലകേ. ബക്കോലന് 

10. ശസ്പീമതനി ഇ. എസസ്റ്റ്. ബനിജനികമക്കോള് 

11. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

12. ശസ്പീ. ലകേ. ദക്കോസന് 

13. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശസ്പീ. എല്കദക്കോ എബഹൈക്കോയ 
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15. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്കോ കഗക്കോപേനി 

16. ശസ്പീ. കജക്കോര്ജസ്റ്റ് എയ. കതക്കോമസസ്റ്റ് 

17. ശസ്പീ. സനി. ലകേ. ഹൈരസ്പീന്ദ്രന് 

18. കഡക്കോ. ലകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

19. ശസ്പീ. ലജയനിയസസ്റ്റ് മക്കോതബ 

20. ശസ്പീ. ജനി. എസസ്റ്റ്. ജയലക്കോല് 

21. ശസ്പീ. ഇ. പേനി. ജയരക്കോജന് 

22. ശസ്പീ. കജക്കോണ് ലഫര്ണെക്കോണസസ്റ്റ്

23. ശസ്പീ. വനി. കജക്കോയനി 

24. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

25. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

26. ശസ്പീ. ലകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

27. ശസ്പീ. ലകേ. കുഞ്ഞെനിരക്കോമന് 

28. ശസ്പീ. കകേക്കോവൂര് കുഞ്ഞുകമക്കോന് 

29. ശസ്പീ. വനി. ലകേ. സനി. മമതസ്റ്റ് കകേക്കോയ

30. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണെനി 

31. ശസ്പീ. മക്കോതബ ടനി. കതക്കോമസസ്റ്റ് 

32. ശസ്പീ. ലകേ. ലജ. മക്കോകനി 

33. ശസ്പീ. എ. സനി. ലമക്കോയ്തസ്പീന് 

34. ശസ്പീ. മുഹൈമദസ്റ്റ് മുഹൈസനിന്. പേനി

35. ശസ്പീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

36. ശസ്പീ. മുരളനി ലപേരുലനല്ലെനി 

37. ശസ്പീ. സനി. ലകേ. നക്കോണു 

38. ശസ്പീ. യ. ആര്. പ്രദസ്പീപേസ്റ്റ് 
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39. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമക്കോര് 

40. ശസ്പീ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

41. ശസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹൈരനി 

42. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലുണനി 

43. ശസ്പീ. പേനി. ടനി. എ. റഹൈസ്പീയ 

44. ശസ്പീ. എയ. രക്കോജകഗക്കോപേക്കോലന്

45. ശസ്പീ. ലകേ. രക്കോജന് 

46. ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്. രക്കോകജന്ദ്രന്

47. ശസ്പീ. ആര്. രക്കോകജഷസ്റ്റ് 

48. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്കോകജഷസ്റ്റ്

49. ശസ്പീ. ലകേ. രക്കോജു 

50. ശസ്പീ. ആര്. രക്കോമചന്ദ്രന്

51. ശസ്പീ. രക്കോമചന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി  

52. ശസ്പീ. ലകേ. ലകേ. രക്കോമചന്ദ്രന് നക്കോയര് 

53. ശസ്പീ. മുല്ലെകര രത്നക്കോകേരന് 

54. ലപ്രക്കോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്കോഥസ്റ്റ് 

55. ശസ്പീ. കേക്കോരക്കോട്ടസ്റ്റ് റസക്കോഖസ്റ്റ്

56. ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്. ശര്മ  

57. ശസ്പീ. എ. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

58. ശസ്പീ. സനി. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

59. ശസ്പീ. പേനി. ലകേ. ശശനി

60. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

61. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷസ്റ്റ് 

62. ശസ്പീ. ബനി. സതഗ്യന് 

63. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

64. ശസ്പീമതനി ലകേ. ലകേ. ഹശലജ ടസ്പീചര് 
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65. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്കോര് 

66. ശസ്പീ. കേടകേയപേള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

67. ശസ്പീ. എയ. സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്

68. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. ഹടസണ് മക്കോസര്

69. ശസ്പീ. പേനി. തനികലക്കോതമന് 

70. ശസ്പീ. കതക്കോമസസ്റ്റ് ചക്കോണനി 

71. കഡക്കോ. ടനി. എയ. കതക്കോമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ് 

72. ശസ്പീ. പേനി. ഉണനി

73. ശസ്പീമതനി വസ്പീണെക്കോ കജക്കോര്ജസ്റ്റ്

74. ശസ്പീ. ലകേ. വനി. വനിജയദക്കോസസ്റ്റ്

75. ശസ്പീ. ഇ. ലകേ. വനിജയന്

76. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പേനിള്ള 

നനിഷസ്റ്റ് പേകത പേക്കോലനിക്കുന്നവര് :
ശസ്പീ. പേനി. സനി. കജക്കോര്ജസ്റ്റ്

മനി  .    സസ്പീകര് :  ശസ്പീ.  ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  210,  215  എന്നസ്പീ
നമര്  കഭദഗതനികേലള

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 32 

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്     - 76

നനിഷ്പകത പേക്കോലനിക്കുന്നവര് - 1

ശസ്പീ. ലകേ. സനി. കജക്കോസഫസ്റ്റ് അവതരനിപനിച 210, 215 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരക്കോകേരനിച.

കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  8-ാംവകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...........

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  8-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  8-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.   
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9-  ാം വകുപസ്റ്റ്

Shri  T. A.  Ahammed Kabeer : Sir, I move the following amendment: 

238. In clause 10 (2), after the word  “Notwithstanding” insert the
word  “any”.

സഹൈകേരണെവയ വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ  കദവസസ്വവയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി
സുകരന്ദ്രന്  ): സര്,  കഭദഗതനി സസ്വസ്പീകേക്കോരഗ്യമല്ലെ.

മനി  .    സസ്പീകര് : ശസ്പീ. ടനി.  എ. അഹൈമദസ്റ്റ് കേബസ്പീര് അവതരനിപനിച 238-ാം നമര്
കഭദഗതനി സഭ നനിരക്കോകേരനിച.

9-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...........

9-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

9-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

ഒന്നക്കോയ വകുപ്പുയ പേസ്പീഠനികേയയ കപേരുയ

Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendments.

106. In the Preamble, the word “further”shall be deleted. 

117. The following sub clause shall be added to clause 1:

“(3) It extends to the whole state of Kerala”.  

Shri V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendments:

108. In clause 1 (2),  the words “deemed to have” shall be deleted.

111. In clause 1 (2), the words, figures and symbol  “the 10th day of
April, 2017” shall be substituted with the words, “the date notified in the
Gazette”. 

Shri Anoop Jacob : Sir, I move the following amendment:

109. In clause 1 (2), the words “on the 10th day of April, 2017” shall
be substituted with the words  “at once”.  
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Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendment:

112. In clause 1 (2), “10th” shall be substituted by “10th ”.  

Shri K. C. Joseph : Sir, I move the following amendment. 

113. Clause 1(2) shall be recast as follows: 

“(2) It shall come into force at once”.  

Smt. Veena George : Sir, I move the following amendment. 

116. Clause 1(2) shall be recast as follows:

“(2) It shall be deemed to have come into force on the 10th day of
April 2017 except clause 3 which shall be deemed to have come into force
on 14-2-2013”. 

മനി.  സസ്പീകര്  :  107-ാം നമര് കഭദഗതനി  106-നുയ  110-ാം നമര് കഭദഗതനി
109-നുയ  114,  118  എന്നനിവ  113-ാം നമര് കഭദഗതനിക്കുയ തുലഗ്യമക്കോകേയക്കോല് പ്രസ്തുത
കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികകണതനില്ലെ.

സഹൈകേരണെവയ  വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ  കദവസസ്വവയ  വകുപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  ):  സര്,   In  clause  1  (2),  “10th”  shall  be
substituted  by  “10th” എന്ന  ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി  അലനിയലട  112-ാം  നമര്
കഭദഗതനി  സസ്വസ്പീകേക്കോരഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്.  അവനിലട  superscript  വരണെലമന്നക്കോണെസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹൈയ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് അയഗസ്പീകേരനിക്കുന.  മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് സസ്വസ്പീകേക്കോരഗ്യമല്ലെ.

മനി  .    സസ്പീകര് :  ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി  അലനി  അവതരനിപനിച  112-ാം  നമര്
കഭദഗതനി സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

ലപ്രക്കോഫ. ആബനിദസ്റ്റ് ഹുഹസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച 106, 117 എന്നസ്പീ  നമര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  വനി.  പേനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച  108, 111  എന്നസ്പീ കഭദഗതനികേള് സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  അനൂപേസ്റ്റ്  കജകബസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  109-ാംനമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.

ശസ്പീ.  ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  113-ാംനമര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരക്കോകേരനിച.
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ശസ്പീമതനി വസ്പീണെക്കോ കജക്കോര്ജസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  116-ാംനമര് കഭദഗതനി സഭയലട
അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച.

കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  ഒന്നക്കോയ  വകുപ്പുയ  പേസ്പീഠനികേയയ  കപേരുയ  ബനില്ലെനിലന്റെ
ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.......

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.......

കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  ഒന്നക്കോയ  വകുപ്പുയ  പേസ്പീഠനികേയയ  കപേരുയ  ബനില്ലെനിലന്റെ
ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച. 

കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  ഒന്നക്കോയ  വകുപ്പുയ  പേസ്പീഠനികേയയ  കപേരുയ  ബനില്ലെനിലന്റെ
ഭക്കോഗമക്കോയനി.

സഹൈകേരണെവയ വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ കദവസസ്വവയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    കേടകേയപേള്ളനി
സുകരന്ദ്രന്  ):  സര്,  2017-ലല  കകേരള  സഹൈകേരണെ  സയഘ  (കഭദഗതനി)  ബനില്
പേക്കോസക്കോകണെലമന്ന പ്രകമയയ ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന.

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   മക്കോതബ ടനി  .   കതക്കോമസസ്റ്റ്  ) : സര്, ഞക്കോന് പ്രകമയലത
പേനിന്തക്കോങ്ങുന.

മനി  .    സസ്പീകര് :  2017-ലല  കകേരള  സഹൈകേരണെ  സയഘ  (കഭദഗതനി)  ബനില്
പേക്കോസകണെലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...........

ശസ്പീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജക്കോസഫസ്റ്റ് : സര്, ഞക്കോന് കപേക്കോള് ആവശഗ്യലപടുന.

(സഭക്കോയഗങ്ങള് തക്കോലഴപറയയ പ്രകേക്കോരയ കവക്കോട്ടസ്റ്റ് കരഖലപടുതനി.)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്കോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹൈനിമക്കോന് 

3. ശസ്പീമതനി പേനി. അയനിഷക്കോ കപേക്കോറനി 

4. ശസ്പീ. ലകേ. ആന്സലന്
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5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ്റ്റ് 

6. ലപ്രക്കോഫ. ലകേ. യ. അരുണെന് 

7. ശസ്പീമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

8. ശസ്പീ. ലകേ. ബക്കോബു 

9. ശസ്പീ. എ. ലകേ. ബക്കോലന് 

10.ശസ്പീമതനി ഇ. എസസ്റ്റ്. ബനിജനികമക്കോള് 

11. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

12.  ശസ്പീ. ലകേ. ദക്കോസന് 

13. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14.ശസ്പീ. എല്കദക്കോ എബഹൈക്കോയ 

15. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്കോ കഗക്കോപേനി 

16.ശസ്പീ. കജക്കോര്ജസ്റ്റ് എയ. കതക്കോമസസ്റ്റ് 

17.ശസ്പീ. സനി. ലകേ. ഹൈരസ്പീന്ദ്രന് 

18.  കഡക്കോ. ലകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

19.ശസ്പീ. കജക്കോണ് ലഫര്ണെക്കോണസസ്റ്റ് 

20. ശസ്പീ. ജനി. എസസ്റ്റ്. ജയലക്കോല് 

21.ശസ്പീ. ഇ. പേനി. ജയരക്കോജന് 

22. ശസ്പീ. വനി. കജക്കോയനി 

23. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

24. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

25. ശസ്പീ. ലകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 

26. ശസ്പീ. ലകേ. കുഞ്ഞെനിരക്കോമന് 

27. ശസ്പീ. കകേക്കോവൂര് കുഞ്ഞുകമക്കോന് 

28. ശസ്പീ. വനി. ലകേ. സനി. മമതസ്റ്റ് കകേക്കോയ
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29. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണെനി 

30. ശസ്പീ. മക്കോതബ ടനി. കതക്കോമസസ്റ്റ് 

31. ശസ്പീ. ലകേ. ലജ. മക്കോകനി 

32. ശസ്പീമതനി ലജ. കമഴ്സനിക്കുട്ടനി അമ 

33.ശസ്പീ. എ. സനി. ലമക്കോയ്തസ്പീന് 

34. ശസ്പീ. മുഹൈമദസ്റ്റ് മുഹൈസനിന്. പേനി. 

35.ശസ്പീ. എയ. മുകകേഷസ്റ്റ് 

36.ശസ്പീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

37.ശസ്പീ. മുരളനി ലപേരുലനല്ലെനി 

38.ശസ്പീ. സനി. ലകേ. നക്കോണു 

39.ശസ്പീ. യ. ആര്. പ്രദസ്പീപേസ്റ്റ് 

40. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപേസ്റ്റ് കുമക്കോര് 

41.ശസ്പീ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

42. ശസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹൈരനി 

43. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലുണനി 

44. ശസ്പീ. പേനി. ടനി. എ. റഹൈസ്പീയ 

45. ശസ്പീ. എയ. രക്കോജകഗക്കോപേക്കോലന്

46. ശസ്പീ. ലകേ. രക്കോജന് 

47. ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്. രക്കോകജന്ദ്രന്

48. ശസ്പീ. ആര്. രക്കോകജഷസ്റ്റ് 

49. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്കോകജഷസ്റ്റ് 

50. ശസ്പീ. ലകേ. രക്കോജു 

51. ശസ്പീ. ആര്. രക്കോമചന്ദ്രന് 

52. ശസ്പീ. രക്കോമചന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി  
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53. ശസ്പീ. ലകേ. ലകേ. രക്കോമചന്ദ്രന് നക്കോയര് 

54. ശസ്പീ. മുല്ലെകര രത്നക്കോകേരന് 

55.ലപ്രക്കോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്കോഥസ്റ്റ് 

56. ശസ്പീ. കേക്കോരക്കോട്ടസ്റ്റ് റസക്കോഖസ്റ്റ്

57. ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്. ശര്മ  

58. ശസ്പീ. എ. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

59. ശസ്പീ. സനി. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

60. ശസ്പീ. പേനി. ലകേ. ശശനി

61.ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷസ്റ്റ് 

62. ശസ്പീ. ബനി. സതഗ്യന് 

63. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

64. ശസ്പീമതനി ലകേ. ലകേ. ഹശലജ ടസ്പീചര് 

65. ശസ്പീ. ജനി. സുധക്കോകേരന് 

66. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്കോര് 

67. ശസ്പീ. കേടകേയപേള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

68. ശസ്പീ. എയ. സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്

69. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. ഹടസണ് മക്കോസര്

70. ശസ്പീ. പേനി. തനികലക്കോതമന് 

71.  ശസ്പീ. കതക്കോമസസ്റ്റ് ചക്കോണനി 

72. കഡക്കോ. ടനി. എയ. കതക്കോമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ് 

73. ശസ്പീ. പേനി. ഉണനി

74.  ശസ്പീമതനി വസ്പീണെക്കോ കജക്കോര്ജസ്റ്റ്

75. ശസ്പീ. ലകേ. വനി. വനിജയദക്കോസസ്റ്റ്

76. ശസ്പീ. ഇ. ലകേ. വനിജയന്

 77. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പേനിള്ള
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പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്:

1.  ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹൈമസ്പീദസ്റ്റ്. പേനി. 

2. ശസ്പീ. പേനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബസ്റ്റ് 

3. ലപ്രക്കോഫ. ആബനിദസ്റ്റ് ഹുഹസന് തങ്ങള്

4. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹൈമദസ്റ്റ് കേബസ്പീര് 

5. ശസ്പീ. മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി അലനി 

6. ശസ്പീ. അനനില് അകര 

7.  ശസ്പീ. എ. പേനി. അനനില് കുമക്കോര് 

8. ശസ്പീ. അനൂപേസ്റ്റ് കജകബസ്റ്റ് 

9. ശസ്പീ. അന്വര് സക്കോദതസ്റ്റ് 

10. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്കോയ

11. ശസ്പീ. പേനി. ലകേ. ബഷസ്പീര്

12. ശസ്പീ. വനി. ലകേ. ഇബക്കോഹൈനിയ കുഞ്ഞെസ്റ്റ് 

13.  ശസ്പീ. എല്കദക്കോസസ്റ്റ് പേനി. കുന്നപനിള്ളനില് 

14. ശസ്പീ. ഹഹൈബനി ഈഡന്  

15. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്കോഹൈനിയ 

16. ശസ്പീ. ലകേ. സനി. കജക്കോസഫസ്റ്റ് 

17. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി 

18. കഡക്കോ. എയ. ലകേ. മുനസ്പീര് 

19. ശസ്പീ. ലകേ. മുരളസ്പീധരന്  

20. ശസ്പീ. എന്. എ. ലനല്ലെനിക്കുന്നസ്റ്റ് 

21. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്കോണനി  

22. ശസ്പീ. രകമശസ്റ്റ് ലചന്നനിതല

23. ശസ്പീ. കറക്കോജനി എയ. കജക്കോണ്
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24. ശസ്പീ. വനി. പേനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

25. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

26. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

27. ശസ്പീ. ഷക്കോഫനി പേറമനില് 

28. ശസ്പീ. ലകേ. എയ. ഷക്കോജനി

29. ശസ്പീ. വനി. എസസ്റ്റ്. ശനിവകുമക്കോര്

30. ശസ്പീ. സണനി കജക്കോസഫസ്റ്റ് 

31. ശസ്പീ. പേനി. ഉഹബദുള്ള

32.  ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

നനിഷസ്റ്റ് പേകത പേക്കോലനിക്കുന്നവര് :

ശസ്പീ. പേനി. സനി. കജക്കോര്ജസ്റ്റ്

മനി  .    സസ്പീകര് :  2017-ലല  കകേരള  സഹൈകേരണെ  സയഘ  (കഭദഗതനി)  ബനില്
പേക്കോസക്കോകണെലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 77 

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്     - 32

നനിഷ്പകത പേക്കോലനിക്കുന്നവര്  - 1

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന. ബനില് പേക്കോസക്കോയനിരനിക്കുന.

(ii)  2017-  ലല കകേരള ലമഡനികല്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ    (  സസ്വകേക്കോരഗ്യ ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ
സക്കോപേനങ്ങളനിലല പ്രകവശനയ ക്രമലപടുതലുയ നനിയനനികലുയ  )   ബനില്

മനി  .   സസ്പീകര് : ബഹുമക്കോനലപട്ട ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനികസ്റ്റ്
സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  2017-ലല  കകേരള  ലമഡനികല്
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ  (സസ്വകേക്കോരഗ്യ ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ സക്കോപേനങ്ങളനിലല പ്രകവശനയ
ക്രമലപടുതലുയ  നനിയനനികലുയ)  ബനില്  പേരനിഗണെനയ്ലകടുകണെലമന്ന  പ്രകമയയ
അവതരനിപനികക്കോവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്...... ..................(… ബഹൈളയ)........(പ്രതനിപേകക്കോയഗങ്ങള്
മുദക്കോവക്കോകേഗ്യയ വനിളനിചസ്റ്റ് സഭക്കോനടപേടനികേള് തടസലപടുതനിലകക്കോണനിരുന.)

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ
ടസ്പീചര്  ) :  സര്,  ....(… ബഹൈളയ).........................സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്  ലചയ്ത
പ്രകേക്കോരമുള്ള  2017-ലല കകേരള ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ  (സസ്വകേക്കോരഗ്യ ലമഡനികല്
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വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ സക്കോപേനങ്ങളനിലല പ്രകവശനയ ക്രമലപടുതലുയ നനിയനനികലുയ) ബനില്
പേരനിഗണെനയ്ലകടുകണെലമന്ന പ്രകമയയ ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന.

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   മക്കോതപ്യൂ ടനി  .   കതക്കോമസസ്റ്റ്  ) : സര്, ഞക്കോന് പ്രകമയലത
പേനിന്തക്കോങ്ങുന.

2.00 P.M.]

പ്രതനിപേകകനതക്കോവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചന്നനിതല):  സര്,  ജനക്കോധനിപേതഗ്യ
കകേരളതനിലന്റെ  ചരനിത്രതനില്  ആദഗ്യലത  സയഭവമക്കോണെനിതസ്റ്റ്.  കകേക്കോടതനി  ശക്തമക്കോയ
പേരക്കോമര്ശങ്ങള്  നടതനിയനിടയ  ബഹുമക്കോനഗ്യയക്കോയ  മനനി  രക്കോജനിവയക്കോതനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
അധക്കോര്മനികേവയ  ലതറക്കോയതുമക്കോയ  നടപേടനിയക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇന്നസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മുഖഗ്യമനനി
അവലര  നഗ്യക്കോയസ്പീകേരനിചലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്  സയസക്കോരനിചതസ്റ്റ്.  അതനില്  പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ്
യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഒറലകട്ടക്കോയനി  ഈ  ബനില്ലെനിലന്റെ  അവതരണെവയ  അകതക്കോലടക്കോപയതലന്ന
മനനിലയയയ  ബഹൈനിഷ്കരനികക്കോന്  തസ്പീരുമക്കോനനിചനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  വനി.  പേനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്,
ശസ്പീ.  ടനി.  വനി.  ഇബക്കോഹൈനിയ,  ശസ്പീ.  കറക്കോജനി  എയ.  കജക്കോണ്,  ശസ്പീ.  എല്കദക്കോസസ്റ്റ്  പേനി.
കുന്നപനിള്ളനില്,  ശസ്പീ.  എന്.  ഷയസുദ്ദേസ്പീന്  എന്നസ്പീ  ബഹുമക്കോനലപട്ട  അയഗങ്ങള്  സഭക്കോ
കേവക്കോടതനില് സതഗ്യക്കോഗ്രഹൈയ അനുഷനിക്കുന്നതക്കോലണെനള്ള വനിവരയ ദയവക്കോയനി ഞക്കോന്
അങ്ങലയ അറനിയനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്. ബഹുമക്കോനലപട്ട മനനിയലട രക്കോജനിയനില്കുറഞ്ഞെ ഒനയ
ഞങ്ങള്കസ്റ്റ്  തൃപനികേരമല്ലെ.  ജനക്കോധനിപേതഗ്യവനിരുദമക്കോയ  നടപേടനിയക്കോണെനിതസ്റ്റ്.  സസ്വക്കോശയ
കമഖലലയ  കുളമക്കോകനിയനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ആയതനിനക്കോല്  ഞങ്ങള്  ഈ  സഭക്കോ
നടപേടനികേള് ബഹൈനിഷ്കരനികക്കോന് തസ്പീരുമക്കോനനിചനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.

(ആകരക്കോഗഗ്യവയ  സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ  വകുപ്പുമനനി  രക്കോജനിവയണെലമന്നക്കോവശഗ്യലപട
ലകേക്കോണസ്റ്റ്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അയഗങ്ങള്  മുദക്കോവക്കോകേഗ്യയ  മുഴകനിലകക്കോണസ്റ്റ്  തുടര്നളള
സഭക്കോനടപേടനികേള് ബഹൈനിഷ്കരനിച.)

(വനികയക്കോജനക്കുറനിപ്പുകേള് അവതരനിപനികലപട്ടനില്ലെ.)

മനി  .    സസ്പീകര് : ശസ്പീ. ലജയനിയസസ്റ്റ് മക്കോതബ ചുമതലലപടുതനിയ പ്രകേക്കോരയ ശസ്പീ. എയ.
സസ്വരക്കോജനിനസ്റ്റ്  ബനില്  ലപേക്കോതുജനക്കോഭനിപ്രക്കോയയ  ആരക്കോയന്നതനിനക്കോയനി  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്
ലചയ്യണെലമന്ന 1 (എ)  കഭദഗതനി അവതരനിപനിചസ്റ്റ് സയസക്കോരനികക്കോവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.

ശസ്പീ.  ലജയനിയസസ്റ്റ്  മക്കോതബവനിനുകവണനി  (  ശസ്പീ  .    എയ  .    സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്  ): സര്,  സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമനിറനി റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  2017-ലല കകേരള ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ
(സസ്വകേക്കോരഗ്യ ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ സക്കോപേനങ്ങളനിലല പ്രകവശനയ ക്രമലപടുതലുയ
നനിയനനികലുയ)  ബനില്  ലപേക്കോതുജനക്കോഭനിപ്രക്കോയയ  ആരക്കോയന്നതനിനക്കോയനി  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്
ലചയ്യണെലമന്ന കഭദഗതനി ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന.
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കകേരളതനിലന്റെ  ഉന്നതവനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  രയഗതസ്റ്റ്  വളലര  പ്രക്കോധക്കോനഗ്യമുള്ള,
പ്രകതഗ്യകേനിചസ്റ്റ്  ലമഡനികല്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  രയഗതസ്റ്റ്  ഇകപക്കോള്  രൂപേലപടവന്നനിടള്ള
പ്രകതഗ്യകേ സക്കോഹൈചരഗ്യലത ശരനിയക്കോയവണയ അഭനിമുഖസ്പീകേരനികക്കോനുള്ള നനിയമസഭയലട
ഉതരവക്കോദനിതസ്വയ  നനിര്വ്വഹൈനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയള്ള  നനിയമനനിര്മക്കോണെതനിലക്കോണെസ്റ്റ്
നമളനികപക്കോള് ഏര്ലപടുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ സമയതസ്റ്റ് സഭക്കോനടപേടനികേളനില് പേങക്കോളനികേളക്കോയനി
കഭദഗതനികേള്  നനിര്കദ്ദേശനികക്കോനുയ  തങ്ങളുലട  കേക്കോഴപക്കോടുകേള്  വനിശദസ്പീകേരനികക്കോനുമുള്ള
അവസരമക്കോണെസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  പ്രതനിപേകക്കോയഗങ്ങള്  നഷ്ടലപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയനി  അവര്  മുകന്നക്കോടവയ്ക്കുന്ന  വനിഷയയ  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിലന്റെ
ഭക്കോഗമക്കോയനി നമലളല്ലെക്കോയ കകേട്ടതുമക്കോണെസ്റ്റ്.  ബഹുമക്കോനലപട്ട കകേക്കോടതനിയലട വനിധനിനഗ്യക്കോയതനിലല
ചനില പേരക്കോമര്ശങ്ങളക്കോണെസ്റ്റ് അവര് ഉയര്തനിപനിടനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ആ വനിധനിനഗ്യക്കോയതനിലല
ചനില  പേരക്കോമര്ശങ്ങള്  ബഹുമക്കോനഗ്യനക്കോയ  പ്രതനിപേകകനതക്കോവസ്റ്റ്  ഈ  സഭയനില്
ഉദരനിക്കുകേയണക്കോയനി.  അതസ്റ്റ്  കകേട്ടകപക്കോള്  വല്ലെക്കോത  മകനക്കോകവദനയയ  ധക്കോര്മനികേ
കരക്കോഷവമക്കോണെസ്റ്റ്  പ്രതനിപേകനനിരയനില്  തനിളചമറനിഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്  കകേരളതനിലന്റെ
പേരകമക്കോന്നത നസ്പീതനിപേസ്പീഠയ  മുന്കേക്കോലങ്ങളനില് വഗ്യതഗ്യസ്തമക്കോയ കകേസുകേളനില് ഏലതല്ലെക്കോയ
പേദപ്രകയക്കോഗങ്ങളുയ  വനിധനിനഗ്യക്കോയങ്ങളുയ  പുറലപടുവനിചനിടണസ്റ്റ്  എന്നതസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട
പ്രതനിപേകകനതക്കോവയ  പ്രതനിപേകക്കോയഗങ്ങളുയ  സഇൗകേരഗ്യപൂര്വ്വയ  മറനകപേക്കോകുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.
ഇകഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കക്കോരനിലന്റെ  കേക്കോലതക്കോണെസ്റ്റ്  മുഖഗ്യമനനിയലട  കനലര
വനിരല് ചൂണനിലകക്കോണസ്റ്റ് ബഹുമക്കോനലപട്ട കകേരള ലലഹൈകകക്കോടതനി "തക്കോങളുലട ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്
കുറവക്കോളനികേളുലട തക്കോവളമക്കോകണെക്കോ?"  എന്ന കചക്കോദഗ്യയ ഉന്നയനിചതസ്റ്റ്.  ആ സമയതസ്റ്റ് ഈ
ധക്കോര്മനികേത  നമലളവനിലടയയ  കേണനില്ലെ.  ഞക്കോന്  അതനിലന്റെലയല്ലെക്കോയ
വനിശദക്കോയശങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  കേടനകപേക്കോകുന്നനില്ലെ.  പേകക  ഞക്കോന്  കേണെകക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്
ബഹുമക്കോനഗ്യനക്കോയ  പ്രതനിപേകകനതക്കോവസ്റ്റ്  ഉള്ലപലടയള്ളവരുലട  ഓര്മയനില്നനിനയ
Dr.  S.  Gomathy  vs  State  of  Kerala  എലന്നക്കോരു  കകേസനിലന്റെ  വനിധനിനഗ്യക്കോയയ
പൂര്ണമക്കോയനി  മക്കോഞ്ഞുകപേക്കോയനിടണക്കോവനില്ലെ  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  ആ  വനിധനിനഗ്യക്കോയതനിലക്കോണെസ്റ്റ്
ബഹുമക്കോനലപട്ട കകേക്കോടതനി  അന്നലത യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലനയയ അതനിലന്റെ
നടപേടനികേലളയയ  പേരക്കോമര്ശനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  വളലര  ഗഇൗരവതരമക്കോര്ന്ന  ചനില
പേദപ്രകയക്കോഗങ്ങള് നടതനിയതസ്റ്റ്. Illegal, Unconstitutional, Arbitrary, Not Bona
fide,  Mala  fide,  Extraneous  consideration  എന്നസ്പീ  വക്കോക്കുകേലളല്ലെക്കോയ
നസ്പീതനിപേസ്പീഠതനിലന്റെ ഭക്കോഗത്തുനനിനയ വനിധനിനഗ്യക്കോയതനില് കേടനവന്നകപക്കോള് അന്നലത
മനനി  രക്കോജനിവചലകേക്കോണസ്റ്റ്  ധക്കോര്മനികേത  പ്രഖഗ്യക്കോപേനിക്കുകേയല്ലെ  ലചയ്തലതന്നസ്റ്റ്  ഈ
സനര്ഭതനിലലങനിലുയ  ഓര്ക്കുന്നതുയ  കകേക്കോടതനിയലട  പേരക്കോമര്ശങ്ങകളക്കോടസ്റ്റ്
തരക്കോതരയകപേക്കോലല  അവസകരക്കോചനിതവയ  അവസരവക്കോദപേരവമക്കോയ  സമസ്പീപേനങ്ങള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന  പ്രതനിപേകയ  ഇകപക്കോള്  വനിലയനിരുതക്കോന്  തയ്യക്കോറക്കോകുന്നതസ്റ്റ്
ഉചനിതമക്കോയനിരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് കതക്കോനകേയക്കോണെസ്റ്റ്.
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കകേരളതനിലന്റെ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസരയഗയ  നമ്മുലട  രക്കോജഗ്യതനിനുതലന്ന  മക്കോതൃകേയക്കോയ
ഒന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കമഖലലയ  ഏലറ  പേരനിപേക്കോവനമക്കോയയ  പേവനിത്രതകയക്കോലടയയ
കേക്കോണുന്ന  ഒരു  സയസക്കോരമക്കോണെസ്റ്റ്  കകേരളതനിനുണക്കോയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  പേള്ളനിക്കൂടയ  എന്ന
പ്രകയക്കോഗയ  വളലര  പ്രശസ്തമക്കോയ  ഒന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  വനിദഗ്യക്കോലയങ്ങലള  സരസസ്വതനി
കകത്രങ്ങളക്കോയനിട്ടക്കോണെസ്റ്റ്  നക്കോയ  കേണെകക്കോകനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ഒരു  ആരക്കോധനക്കോലയതനിനസ്റ്റ്
കേല്പനികലപടുന്ന വനിശുദനി ഓകരക്കോ വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ സക്കോപേനതനിനുമുണസ്റ്റ് എന്നതക്കോണെസ്റ്റ്
കകേരളതനിലന്റെ ലപേക്കോതുകബക്കോധയ.  നമ്മുലട സയസക്കോരതനിലന്റെ പ്രകതഗ്യകേത അതക്കോണെസ്റ്റ്.
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  രയഗതസ്റ്റ്  പേണെയ  ഒരനികലുയ  ഒരു  മക്കോനദണ്ഡമക്കോയനി  കേടനവരക്കോന്
പേക്കോടനില്ലെക്കോതതക്കോണെസ്റ്റ്.  എല്ലെക്കോവര്ക്കുയ  കേടനവരക്കോനുയ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ  കനടക്കോനുയ
കേഴനിയയവനിധയ  എല്ലെക്കോ  കുട്ടനികേളുലടയയ  മുമനില്  തുറകലപടുന്ന  ഒന്നക്കോകേണെയ  നമ്മുലട
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  സക്കോപേനതനിലന്റെ  വക്കോതനിലുകേള്.  ഇന്തഗ്യന്  ഭരണെഘടനയനില്തലന്ന
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസലത സയബനനിചസ്റ്റ്  പേരക്കോമര്ശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  14  വയസ്സുവലര  നനിര്ബനനിതവയ
സഇൗജനഗ്യവയ സക്കോര്വ്വത്രനികേവമക്കോയ വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ യക്കോഥക്കോര്തഗ്യമക്കോകണെയ എന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.
നനിര്ഭക്കോഗഗ്യവശക്കോല്  സസ്വക്കോതനഗ്യയ  കനടനി  ഏഴസ്റ്റ്  പേതനിറക്കോണസ്റ്റ്  പേനിന്നനിടുകമക്കോഴുയ  നമ്മുലട
രക്കോജഗ്യതസ്റ്റ്  അതരലമക്കോരു  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  സക്കോഹൈചരഗ്യയ  ഉണക്കോയനിട്ടനില്ലെ.  എന്നക്കോല്
കകേരളതനിനസ്റ്റ് അതനില്നനിന്നസ്റ്റ് വഗ്യതഗ്യസ്തമക്കോയനി ഹൈയര് ലസകണറനി വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ വലര
നനിര്ബനനിതവയ  സഇൗജനഗ്യവയ  സക്കോര്വ്വത്രനികേവമക്കോയ  ഒരു  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  പേദതനി
യക്കോഥക്കോര്തഗ്യമക്കോകക്കോന്  കേഴനിഞ്ഞു.   അതസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  യക്കോഥക്കോര്തഗ്യമക്കോകക്കോനക്കോയതസ്റ്റ്,
ഭരണെഘടന  വനിഭക്കോവനയ  ലചയന്നതനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഒരു  പേടനികൂടനി  കേടന്നസ്റ്റ്  കകേരളതനില്
സഇൗജനഗ്യവയ നനിര്ബനനിതവമക്കോയനി വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ നല്കേക്കോന് കേഴനിയന്ന സക്കോഹൈചരഗ്യയ
ഉണക്കോയതസ്റ്റ്, ഇകപക്കോള് ഇവനിലടനനിന്നസ്റ്റ് സഭ ബഹൈനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് ഇറങ്ങനികപക്കോയവര് നടതനിയ
ഏലതങനിലുലമക്കോരു ഭരണെപേരനിഷ്കക്കോരതനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനിട്ടല്ലെ.  അവര്കതനിലലക്കോനയ ഒരു
പേങ്കുമനില്ലെ. 1957-ലല ആദഗ്യ ഇ.എയ.എസസ്റ്റ്.  സര്കക്കോരക്കോണെസ്റ്റ്  ഏഴക്കോയതരയ വലര ഫസ്പീസസ്റ്റ്
അടയക്കോലത  പേഠനികക്കോന്  കേഴനിയന്ന  അന്തരസ്പീകയ  കകേരളതനിലന്റെ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ
രയഗത്തുണക്കോകനിയതസ്റ്റ്.  നക്കോലക്കോയ  കക്കോസനില്നനിന്നസ്റ്റ്  അഞനികലയസ്റ്റ്  ഒരു  കുട്ടനി  ജയനിചക്കോല്
പ്രതനിമക്കോസയ ഫസ്പീസസ്റ്റ് അടയ്കകണനിയനിരുന്ന ഒരു സയസക്കോനമക്കോയനിരുന  കകേരളയ. ആ
സക്കോഹൈചരഗ്യയ  മക്കോറനി  പേക്കോവലപട്ട  ലതക്കോഴനിലക്കോളനികേളുലടയയ  കേര്ഷകേരുലടയയ  പേനികന്നക്കോക
വനിഭക്കോഗങ്ങളനില്ലപട്ടവരുലടയയ  കുടുയബങ്ങളനിലല  കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ്  ഏഴക്കോയതരയ  വലര
പേഠനികക്കോയ എലന്നക്കോരു അന്തരസ്പീകയ കകേരളതനിലുണക്കോയതസ്റ്റ്  1957-ലല സര്കക്കോരനിലന്റെ
ചരനിത്ര  പ്രസനിദമക്കോയ  ആ  പേരനിഷ്കക്കോരതനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയനിട്ടക്കോണെസ്റ്റ്.   വനികമക്കോചന
സമരലതത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് ആ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് പേനിരനിചവനിടലപട്ടതനിലന്റെ ചരനിത്രയ നമുകറനിയക്കോയ.
പേനിന്നസ്പീലടക്കോരു  കേമപ്യൂണെനിസസ്റ്റ്  സര്കക്കോര്  കകേരളതനില്  അധനികേക്കോരതനില്  വന്നതസ്റ്റ്
1967-ല്  ആയനിരുന.  സഖക്കോവസ്റ്റ്  ഇ.എയ.എസസ്റ്റ്.  ആയനിരുന  ആ  സര്കക്കോരനിനുയ
കനതൃതസ്വയ ലകേക്കോടുതതസ്റ്റ്.  രണക്കോയ ഇ.എയ.എസസ്റ്റ്.  സര്കക്കോരക്കോണെസ്റ്റ് പേതക്കോയ കക്കോസസ്റ്റ് വലര
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സഇൗജനഗ്യമക്കോയനി  പേഠനികക്കോന്  സക്കോധനിക്കുന്ന  അന്തരസ്പീകയ  കകേരളതനിലുണക്കോകനിയതസ്റ്റ്.
സ്കൂള്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസതനിനസ്റ്റ്  ഫസ്പീസടയണെയ  എന്ന  സനിതനി  ഇല്ലെക്കോതക്കോകനിയതസ്റ്റ്  ആ
സര്കക്കോരക്കോണെസ്റ്റ്.  ഞക്കോന്  സൂചനിപനിചതസ്റ്റ്,  ഇലതക്കോലക  കകേരളസ്പീയ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസതനിനസ്റ്റ്
ജനകേസ്പീയമുഖയ  നല്കേനിയ  ആദഗ്യ  ചുവടുവയ്പ്പുകേളക്കോണെസ്റ്റ്.  പേനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  ഉചകഞ്ഞെനി
സഇൗജനഗ്യമക്കോയനി ലകേക്കോടുകക്കോന് ആരയഭനിച.  മറസ്റ്റ് ആനുകൂലഗ്യങ്ങള് വന.  ഭൂപേരനിഷ്കരണെയ
ഉള്ലപലടയള്ള  മറസ്റ്റ്  സക്കോമൂഹൈഗ്യ  പേരനിഷ്കരണെ  പ്രവര്തനങ്ങള്.  ഇതനിലന്റെലയല്ലെക്കോയ
ഭക്കോഗമക്കോയനി  കകേരളതനില്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസകമഖല  എല്ലെക്കോവര്ക്കുയ  പ്രക്കോപേഗ്യമക്കോയനി  മക്കോറനി.
കേഴനിവള്ളവര്കസ്റ്റ്,  സമര്തരക്കോയവര്കസ്റ്റ്,  അഭനിരുചനിയള്ളവര്കസ്റ്റ് പേഠനികക്കോന് കേഴനിയന്ന
ഒരു അന്തരസ്പീകയ കകേരളതനിലന്റെ വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസരയഗത്തുണക്കോയനി.  ഗ്രക്കോമപ്രകദശങ്ങളനില്
നനിന്നസ്റ്റ്  കഡക്കോകര്മക്കോരുയ  എഞനിനസ്പീയര്മക്കോരുയ  അദഗ്യക്കോപേകേരുലമക്കോലകയണക്കോയനി.
അങ്ങലന സര്കക്കോര് സര്വ്വസ്പീസനിലന്റെ വനിവനിധ കമഖലകേളനികലയസ്റ്റ്  ഗ്രക്കോമപ്രകദശങ്ങളനില്
നനിനയ പേക്കോവലപട്ടവരുലട  കുടുയബങ്ങളനില്നനിനയ പേട്ടനികേജക്കോതനികക്കോരുലട  വസ്പീടുകേളനില്
നനിനലമക്കോലക  ഉകദഗ്യക്കോഗക്കോര്തനികേള്കസ്റ്റ്  കേടനവരക്കോന്  കേഴനിയന്ന  ഒരു  അന്തരസ്പീകയ
ഇന്തഗ്യയലട  ലപേക്കോതുധക്കോരയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  വഗ്യതഗ്യസ്തമക്കോയനി  കകേരളതനിലുണക്കോയനി  എന്നതസ്റ്റ്
നമ്മുലട ചരനിത്രമക്കോണെസ്റ്റ്.  അതരലമക്കോരു അടനിതറയക്കോണെസ്റ്റ് നമുക്കുള്ളതസ്റ്റ്. അവനിലടയക്കോണെസ്റ്റ്
ഒരു  ഘട്ടതനില്  സസ്വക്കോശയ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കേക്കോഴപക്കോടസ്റ്റ്  കേടനവരുന്നതസ്റ്റ്.  സസ്വക്കോശയ
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  സങല്പയ  ഉയര്തനിലകക്കോണ്ടുവന്നതസ്റ്റ്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ആണെസ്റ്റ്.
ഇവനിടലത പുകരക്കോഗമന വനിദഗ്യക്കോര്തനി പ്രസക്കോനവയ ഇടതുപേക രക്കോഷസ്പീയമക്കോലകേയയ ആ
നസ്പീകതനിലനതനിലര  വളലര ശക്തമക്കോയ നനിലപേക്കോടക്കോണെസ്റ്റ്  സസ്വസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.   വനിദഗ്യക്കോര്തനി
പ്രകവശനതനിനുയ  പേഠനതനിനുയ  പേണെയ  മക്കോനദണ്ഡമക്കോയനി  മക്കോറുകേ,  ലമറനിറസ്റ്റ്
അട്ടനിമറനികലപടുകേ,  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കമഖലയനില്  കകേക്കോഴ  ചുവടുറപനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവ
ലയല്ലെക്കോയ  ദൂരവഗ്യക്കോപേകേമക്കോയ  പ്രതഗ്യക്കോഘക്കോതങ്ങള്  ഉണക്കോക്കുലമന്നസ്റ്റ്  ചൂണനികക്കോണെനിചതുയ
നമളക്കോണെസ്റ്റ്. 
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കകേരളസ്പീയ വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ കമഖലയലട നന്മേകേലള സയരകനികക്കോന്,  തനിന്മേയലട
കേടനവരവനിലന പ്രതനികരക്കോധനികക്കോന്,  കകേരളതനിലന്റെ ലതരുവകേളനില് ഒരുപേക്കോടസ്റ്റ്  ഇളയ
രക്തയ ഒഴുകേനിപടര്ന്നനിടളളതക്കോണെസ്റ്റ്.  എണനിയക്കോലലക്കോടുങ്ങക്കോത സമരങ്ങള് ഇഇൗ മണനില്
നടന്നനിടളളതക്കോണെസ്റ്റ്.  അലന്നല്ലെക്കോയ  സസ്വക്കോശയ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കേചവടതനിലന്റെ
വകക്കോലത്തുമക്കോയനി  കകേരളതനില്  ഏറവയ  ഹൈസ്പീനമക്കോയ  വക്കോദഗതനികേളുയര്തനിയവരുലട
മുമനിലക്കോണെസ്റ്റ്  കകേരളതനിലല  കകേക്കോണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  പേക്കോര്ട്ടനിയയ  അതനിനസ്റ്റ്  കനതൃതസ്വയ
ലകേക്കോടുതവരുയ  അന്നലത  മുഖഗ്യമനനിയയ  മനനിമക്കോരുയ  നനിലയറപനിചതസ്റ്റ്.
ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ആന്റെണെനി അന്നസ്റ്റ്  50:50  എന്ന പുതനിയ സമവക്കോകേഗ്യയ  കകേരളതനില്
അവതരനിപനിച.   കകേരളസ്പീയ  ലപേക്കോതുകബക്കോധലത  തൃപനിലപടുതക്കോന്  രണസ്റ്റ്  സസ്വക്കോശയ
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കകേക്കോകളജുകേള്  തുടങ്ങനിയക്കോല്  ഒരു  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേക്കോകളജനിനസ്റ്റ്  തുലഗ്യമക്കോയ
ഫലമുണക്കോകുലമന്നസ്റ്റ്  അവര് വക്കോദനിച.  സക്കോധക്കോരണെകക്കോരുലട മകള്കസ്റ്റ് പേഠനികക്കോനുളള
അന്പേതസ്റ്റ്  ശതമക്കോനയ   സസ്പീറ്റുകേള്  സുരകനിതമക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  വക്കോദനിച.   പേണെമുളളവര്
കൂടുതല്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ലകേക്കോടുക്കുന്നതനിലലന്തക്കോണെസ്റ്റ്  ലതറസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  കചക്കോദനിച.   ആ  ലതറക്കോയ
വക്കോദഗതനികയക്കോലടക്കോപയ  കുറകേരമക്കോയ  പ്രചരണെതനിനസ്റ്റ്  കനതൃതസ്വയ  ലകേക്കോടുകക്കോന്
കകേരളതനിലല  ഒരു  വനിഭക്കോഗയ  മക്കോധഗ്യമങ്ങളുയ  തയ്യക്കോറക്കോയനി.  അതരലമക്കോരു
സക്കോഹൈചരഗ്യതനിലക്കോണെസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  സസ്വക്കോശയ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കേചവടയ
കേടനവരുന്നതസ്റ്റ്.   അന്നസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനഗ്യനക്കോയ  ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ആന്റെണെനിയക്കോയനിരുന
മുഖഗ്യമനനി.   ആ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തങ്ങളുലട  മുമക്കോലകേവന്ന  സസ്വക്കോശയ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ
സക്കോപേനങ്ങള്  തുടങ്ങക്കോനുളള  അകപേകകേള്  നനിരുതരവക്കോദപേരമക്കോയയ  ലക്കോഘവ
ബുദനികയക്കോലടയമക്കോണെസ്റ്റ് ലലകേകേക്കോരഗ്യയ ലചയ്തതസ്റ്റ്.  അതനില്  പേല പേനിന്നക്കോമറ കേഥകേളുയ
പേറഞ്ഞുകകേള്ക്കുനണസ്റ്റ്.  ഞക്കോന് അതനികലയ്ലകക്കോനയ  കേടനകപേക്കോകുന്നനില്ലെ,  മുന്പുയ
ഇഇൗ  സഭയനില്  വന്നനിടളള  കേക്കോരഗ്യമക്കോണെതസ്റ്റ്.  അന്നലത  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ലക്കോഘവബുദനിയലട,  നനിരുതരവക്കോദനിതസ്വതനിലന്റെ  ലതളനിവക്കോയനി  നമുകതസ്റ്റ്  ഇകപക്കോഴുയ
ഓര്കക്കോന്  കേഴനിയന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.   ഒരു  ലമഡനികല്  കകേക്കോകളജസ്റ്റ്  തുടങ്ങക്കോന്  അകപേക
ലകേക്കോടുത എയ.ഇ.എസസ്റ്റ്.  മക്കോകനജുലമന്റെനിനസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  ലമഡനികല് കകേക്കോകളജസ്റ്റ്  തുടങ്ങക്കോന്
എന്.ഒ.സനി.  ലകേക്കോടുത  ഗവണ്ലമന്റെക്കോയനിരുന  ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ആന്റെണെനിയകടതസ്റ്റ്.
ഏകതക്കോ  ഒരു വനിവരകദക്കോഷനി  തമനിഴക്കോട്ടനില് ഒരു  കഹൈക്കോമനികയക്കോ  കകേക്കോകളജസ്റ്റ്  തുടങ്ങക്കോനുളള
അകപേക  ലതറക്കോയനി  ഇവനിലട  ലകേക്കോടുത്തു.  കേനഗ്യക്കോകുമക്കോരനിയനില്  ആ  കകേക്കോകളജസ്റ്റ്
തുടങ്ങക്കോനുളള എന്.ഒ.സനി.യയ ശസ്പീ. എ. ലകേ. ആന്റെണെനിയലട ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലകേക്കോടുത്തു.
ആരക്കോണെസ്റ്റ്  അകപേക  തന്നലതകന്നക്കോ,  ഏതസ്റ്റ്  സയസക്കോനത്തുനനിന്നക്കോണെസ്റ്റ്  അകപേക
വന്നലതകന്നക്കോകപേക്കോലുയ  പേരനികശക്കോധനികക്കോന്  തയ്യക്കോറക്കോകേക്കോലത  അകപേകനിചവര്ലകല്ലെക്കോയ
എന്.ഒ.സനി.  ലകേക്കോടുക്കുന്ന  സമസ്പീപേനമുണക്കോയതസ്റ്റ്  അന്നക്കോണെസ്റ്റ്.   ആ  ഘട്ടതനില്  ഇഇൗ
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ കേചവടതനിലനതനിലര വലനിയ പ്രകകക്കോഭയ കകേരളതനില് അരകങ്ങറനിയതക്കോണെസ്റ്റ്.
അന്നസ്റ്റ്  ആ  സമരതനിനസ്റ്റ്  കനതൃതസ്വയ  ലകേക്കോടുതവലരല്ലെക്കോയ  ഇന്നസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സഭയനിലുണസ്റ്റ്.
പേനിന്നസ്പീടസ്റ്റ് കകേരളതനില് ഇടതുമുന്നണെനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് അധനികേക്കോരതനില് വന്നകപക്കോഴക്കോണെസ്റ്റ്
ഇഇൗ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കേചവടലത  നനിയനനികക്കോന്  നനിയമനനിര്മക്കോണെതനികലകസ്റ്റ്
കേടന്നതസ്റ്റ്.  ആ  നനിയമനനിര്മക്കോണെയ  പേനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനിയനില്  കചക്കോദഗ്യയ  ലചയ്യലപട.
നസ്പീതനിപേസ്പീഠതനിലന്റെ  മുമക്കോലകേ  അന്നസ്റ്റ്  സസ്വക്കോശയ  മക്കോകനജുലമന്റുകേള്  ആ  നനിയമയ
കചക്കോദഗ്യയ  ലചയ്തകപക്കോള്  അകങ്ങയറയ  സയശയക്കോസദമക്കോയ  വനിധനിയക്കോണെസ്റ്റ്  കകേരള
ലലഹൈകകക്കോടതനിയനില്  നനിനണക്കോയതസ്റ്റ്.  സസ്വക്കോശയ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കേചവടകക്കോലര
സഹൈക്കോയനിക്കുന്ന  കകേരളതനിലല  ജനങ്ങള്ലകതനിരക്കോയ  വനിധനി  കകേക്കോടതനിയനില്
നനിനണക്കോയനി.  വനിദഗ്യക്കോര്തനികേളുലടയയ  രകനിതക്കോകളുലടയയ തക്കോല്പരഗ്യങ്ങള് ദയനസ്പീയമക്കോയനി
അവഗണെനികലപട.  ആ  വനിധനി  പുറലപടുവനിച  നഗ്യക്കോയക്കോധനിപേന്,  വനിധനി
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പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ദനിവസങ്ങള്ക്കുമുന്പേസ്റ്റ്  കകേസനിലല  കേകനിയക്കോയ  ഇടുകനി
ജനില്ലെയനിലല കുട്ടനികക്കോനതസ്റ്റ് മരനിയന് സ്കൂള് ഓഫസ്റ്റ് എഞനിനസ്പീയറനിയഗനിലന്റെ മക്കോകനജരുലട
ആതനികഥയതസ്വയ  സസ്വസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹൈതനിലന്റെ  സസ്വകേക്കോരഗ്യ  ഗസസ്റ്റ്  ഹൈഇൗസനില്  ഇഇൗ
കകേസനിലല  വകസ്പീലനികനക്കോലടക്കോപയ  രഹൈസഗ്യമക്കോയനി  തക്കോമസനിചതസ്റ്റ്  കകേരളതനിലല
നസ്പീതനിനഗ്യക്കോയ  പേരനിപേക്കോലനതനിലന്റെ  ചരനിത്രതനില്  എകക്കോലത്തുയ  അവകശഷനിക്കുന്ന
കേറുത പേക്കോടക്കോലണെന്നസ്റ്റ് ഇഇൗ സമയതസ്റ്റ് സക്കോനര്ഭനികേമക്കോയനി ഞക്കോന് ഓര്മനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.
ആ സനര്ശനതനിനുകശഷയ വന്ന സസ്വകേക്കോരഗ്യ മക്കോകനജുലമന്റെനിനസ്റ്റ് അനുകൂലമക്കോയനി വനിധനി
പേറഞ്ഞെ  ആ  നഗ്യക്കോയക്കോധനിപേന്  വനിധനിനഗ്യക്കോയയ  പുറലപടുവനിചതനിനുകശഷയ  സസ്വക്കോശയ
മക്കോകനജുലമന്റെനിലന്റെ വകസ്പീലനിനുയ  മക്കോകനജുലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രതനിനനിധനികേള്ക്കുലമക്കോപയ  കബക്കോട്ടനില്
ഉല്ലെക്കോസയക്കോത്രയസ്റ്റ് പുറലപട്ടതുയ നമള് കേണ്ടു. കകേരള ലലഹൈകകക്കോടതനിയലട അന്തസനിലന
പേക്കോതക്കോളകതക്കോളയ  ചവനിട്ടനിതക്കോഴനിയ  ആ  നഗ്യക്കോയക്കോധനിപേലന്റെ  വനിധനിനഗ്യക്കോയതനിലന്റെ
പേനിന്ബലതനിലുയ കകേരളതനിലല സസ്വക്കോശയ കേചവട മുതലക്കോളനിമക്കോരുലട കനക്കോടലകേടകേളുലട
ബലതനിലുയ അന്നലത  ഉമന് ചക്കോണനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് അടനിപേതറനി വസ്പീണെകപക്കോഴക്കോണെസ്റ്റ്
കകേരളതനില് സസ്വക്കോശയ വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ മുതലക്കോളനിമക്കോരുലട കതര്വക്കോഴ ആരയഭനിചലതന്നസ്റ്റ്
നക്കോയ  കേക്കോകണെണതക്കോയനിടണസ്റ്റ്.   പേനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  ലഭഗ്യമക്കോയ  അവസരങ്ങള്  ഉപേകയക്കോഗനിചസ്റ്റ്
സക്കോമൂഹൈഗ്യ നനിയനണെതനിലന്റെ കേസ്പീഴനില് ലകേക്കോണ്ടുവരക്കോനുയ അയഗഭയഗയ വന്നലതങനിലുയ,
ഉളള  നനിയമയ  ഉപേകയക്കോഗനിചസ്റ്റ്  പ്രകവശന  നടപേടനികേള്  പേരമക്കോവധനി
സുതക്കോരഗ്യമക്കോകക്കോനുമുളള പേരനിശമമക്കോണെസ്റ്റ് ഇടതുമുന്നണെനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് നടതനിയനിടളളതസ്റ്റ്.
പേകക,  അകപക്കോലഴല്ലെക്കോയ  സസ്വക്കോശയ മക്കോകനജുലമന്റുകേളുലട  വക്തക്കോകളക്കോയനി,  അവരുലട
കസക്കോണ്സര്മക്കോരക്കോയനി,  അവരുലട  കേക്കോണെലപട്ട  ലലദവങ്ങളക്കോയനി  നനിലയറപനിചതസ്റ്റ്
കകേരളതനിലല  കകേക്കോണ്ഗ്രസനിലന്റെ  കനതക്കോകന്മേക്കോരക്കോയനിരുന.  ഞക്കോന്  ഇകപക്കോള്
സക്കോനര്ഭനികേമക്കോയനി  ഓര്ക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്,  പേനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  കകേക്കോണ്ഗ്രസനിനസ്റ്റ്  അധനികേക്കോരയ
നഷ്ടലപട്ടകപക്കോഴുയ ദകനികണെഷഗ്യയനിലല സസ്വക്കോശയ മുതലക്കോളനിമക്കോലരല്ലെക്കോയ നനനികയക്കോടുകൂടനി
അനുസരനിചതസ്റ്റ്  കകേക്കോണ്ഗ്രസനിലന്റെ  കനതക്കോകന്മേക്കോലരയയ  ശസ്പീ.  ഉമന്  ചക്കോണനിലയയമക്കോണെസ്റ്റ്.
കേര്ണക്കോടകേയനിലല കേക്കോടുലസക്കോന്നപേനഹൈള്ളനിയനില്  പ്രവര്തനമക്കോരയഭനിച കകേക്കോശനി സ്കൂള്
ഓഫസ്റ്റ്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗസ്റ്റ്  എന്ന  സസ്വക്കോശയ  കകേക്കോകളജസ്റ്റ്  പുതനിയ  ലകേട്ടനിടയ
സക്കോപേനിചകപക്കോള് ഉദ്ഘക്കോടനയ ലചയ്യക്കോന് വനിളനിചതസ്റ്റ്  അന്നസ്റ്റ് കകേരളതനില് മനനികയക്കോ
മുഖഗ്യമനനികയക്കോ  അല്ലെക്കോത  എന്നക്കോല്  സസ്വക്കോശയ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കലക്കോബനിയലട
എകക്കോലലതയയ  കേക്കോണെലപട്ട  ലലദവമക്കോയ  ബഹുമക്കോനഗ്യനക്കോയ  ഉമന്  ചക്കോണനിലയ
ആയനിരുന.    കകേരളതനിലലയയ  കേര്ണക്കോടകേയനിലലയലമല്ലെക്കോയ  സസ്വക്കോശയ  കേചവട
കലക്കോബനിയലട കേക്കോണെലപട്ട ലലദവങ്ങളക്കോണെനിവര്.  സസ്വക്കോശയ മക്കോകനജുലമന്റുകേലള പേക്കോലൂട്ടനി
വളര്തനിയതസ്റ്റ്, അവലര തക്കോരക്കോടപേക്കോടനി ഉറകനിയതസ്റ്റ്, അവരനില്നനിനയ ആനുകൂലഗ്യങ്ങള്
വക്കോങ്ങനിയതസ്റ്റ്, അവര്ക്കുകവണനി ഭരണെയ നടതനിയതസ്റ്റ് ഇവരക്കോണെസ്റ്റ്.  അവരക്കോണെസ്റ്റ് ഇകപക്കോള്
വലനിയ ആദര്ശതനിലന്റെ അകപക്കോസ്തലന്മേക്കോരക്കോയനി ചമഞ്ഞെസ്റ്റ് കകേരളതനിലല ജനങ്ങളുലട
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കേണനില് ലപേക്കോടനിയനിടക്കോന് ശമനിചലകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഇവനിലട ഇഇൗ നനിയമനനിര്മക്കോണെയ
അനനിവക്കോരഗ്യമക്കോയതനിലന്റെ അന്തരസ്പീകയ നമുകറനിയക്കോയ.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റുയ  സുപ്രസ്പീയ
കകേക്കോടതനിയയ  ലമഡനികല്  പ്രകവശനലത  സയബനനിചസ്റ്റ്  സസ്വസ്പീകേരനിച  പുതനിയ
സമസ്പീപേനതനില്  നസ്പീറസ്റ്റ് പ്രകവശന പേരസ്പീകയലട റക്കോങസ്റ്റ് ലനിസനിലന്റെ അടനിസക്കോനതനില്
പൂര്ണമക്കോയയ  പ്രകവശനയ  ലകേക്കോടുകണെലമന്ന  നനില  വന്നനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.   മുമസ്റ്റ്
സക്കോമൂഹൈനികേമക്കോയനി  പേനികന്നക്കോകയ  നനില്ക്കുന്നവര്,  പേനികന്നക്കോക  ജക്കോതനിയനില്ലപട്ടവര്
തുടങ്ങനിയ വനിദഗ്യക്കോര്തനികേള്കസ്റ്റ് പ്രകതഗ്യകേമക്കോയ ഇളവസ്റ്റ് കകേരളതനില്  നല്കേനിയനിരുന.
ആ  ഫസ്പീസനിളവസ്റ്റ്  സയരകനിചനനിര്തനി  ഉന്നത  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  രയഗതസ്റ്റ്,  ലമഡനികല്
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  രയഗതസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  വനിഭക്കോഗങ്ങളനില്  നനിനയവരുന്ന  വനിദഗ്യക്കോര്തനികേളുലട
പേഠനയ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനക്കോവശഗ്യമക്കോയ നനിയമനനിര്മക്കോണെ നടപേടനികേള് സസ്വസ്പീകേരനികക്കോനുള്ള
പ്രതനിബദത ഇടതുപേക ജനക്കോധനിപേതഗ്യമുന്നണെനിയലട ഗവണ്ലമന്റെനിനുണസ്റ്റ്.  സസ്വക്കോശയ
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  സങല്പലത  അതനിശക്തമക്കോയനി  എതനിര്ക്കുകമക്കോഴുയ  കകേക്കോടതനി
വനിധനിയലടയയ യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ലതറക്കോയ കേക്കോഴപക്കോടനിലന്റെയയ ഭക്കോഗമക്കോയനി
നമുകസ്റ്റ്  ഇഷ്ടമനില്ലെക്കോത  ഒരു  കേക്കോരഗ്യയ  ഇവനിലട  യക്കോഥക്കോര്തഗ്യമക്കോയനി  എനകേണസ്റ്റ്,
സക്കോധക്കോരണെകക്കോരുലട  തക്കോല്പരഗ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്  എതനിരക്കോയനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ഒരു
സക്കോപേനയ  ഇവനിലട  യക്കോഥക്കോര്തഗ്യമക്കോയനി  എനകേണസ്റ്റ്,  ആ  യക്കോഥക്കോര്തഗ്യലത
അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുകേ.   അതനില് കേഴനിയന്നത്ര പ്രകവശനതനിലല സുതക്കോരഗ്യത,  ലമറനിറസ്റ്റ്
അട്ടനിമറനികക്കോതനിരനിക്കുകേ,  സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനി സയരകനിക്കുകേ, പേനികന്നക്കോക വനിഭക്കോഗങ്ങളനില്
ലപട്ടവര്കസ്റ്റ് നഗ്യക്കോയമക്കോയ ഫസ്പീസനില് പേഠനികക്കോനുളള അവസരമുണക്കോക്കുകേ,  അതനിനുളള
അവസരയ  സയരകനികക്കോനുളള പ്രതനിബദത നമ്മുലട ഗവണ്ലമന്റെനിനുയ ഇടതുപേക
പ്രസക്കോനതനിനുമുണസ്റ്റ്.  പുതനിയ  സക്കോഹൈചരഗ്യതനില്  നസ്പീറസ്റ്റ്  പ്രകവശന  പേരസ്പീകയലട
മക്കോര്കസ്റ്റ്  മക്കോനദണ്ഡമക്കോകുന്നകതക്കോടുകൂടനി  അഡനിഷന്  നടപേടനികേള്   നടക്കുകമക്കോള്
ഫസ്പീസനിളവസ്റ്റ്  ലഭനിചലകേക്കോണനിരുന്ന  വനിഭക്കോഗങ്ങള്കസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുയ
പ്രകവശനവയ ഫസ്പീസുയ നനിര്ണയനിക്കുന്ന കേമസ്പീഷലന്റെ അധനികേക്കോരലത സയബനനിചളള
വഗ്യക്തത വരുത്തുന്നതനിനുമുളള  നനിയമനനിര്മക്കോണെയ അനനിവക്കോരഗ്യമക്കോയനി വന്നനിടളളതസ്റ്റ് ആ
പ്രതനിബദതയലട  ഭക്കോഗമക്കോയനിട്ടക്കോണെസ്റ്റ്.   ഇകപക്കോള് സുപ്രസ്പീയ കകേക്കോടതനി വനിധനിലയത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്
എയ.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.  പേഠനതനിനുള്ള  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  11  ലകയ  രൂപേയക്കോയതനിലന
സയബനനിചസ്റ്റ് വലനിയ ചര്ച നടക്കുനണസ്റ്റ്.  പ്രതനിവര്ഷയ  11  ലകയ രൂപേ ഫസ്പീസസ്റ്റ്
തക്കോങ്ങക്കോനക്കോകുകമക്കോ  എന്ന കചക്കോദഗ്യയ  ഉയരുനണസ്റ്റ്.   എയ.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.  പേഠനതനിനസ്റ്റ്
50 ലകയ, 55 ലകയ തക്കോങ്ങക്കോനക്കോകുന്നതക്കോകണെക്കോ എന്ന കചക്കോദഗ്യയ ഉയരുനണസ്റ്റ്.   അല്ലെ;
എന്നക്കോല്  പേഴയതുകപേക്കോലല  25  ലകയ  തക്കോങ്ങക്കോനക്കോകുകമക്കോ  എന്ന  കചക്കോദഗ്യയ
എന്തുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹൈയ  ഉന്നയനികക്കോതതസ്റ്റ്?  ഒരു  സക്കോധക്കോരണെ
കുടുയബതനിലല  കുട്ടനികസ്റ്റ്,  ഗ്രക്കോമപ്രകദശത്തു  നനിനവരുന്ന  കുട്ടനികസ്റ്റ്,  25  ലകവയ
10  ലകവയ  രൂപേ  ലചലവഴനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  എയ.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.  പേഠനികക്കോനക്കോകുകമക്കോ?
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ഇഇൗ  കേമനിറനിയയ  ഇതനിനുമുമണക്കോയനിരുന്ന  സകേല  കേമനിറനികേളുയ  തസ്പീരുമക്കോനനിചനിടളള
ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഇവനിടലത  സക്കോധക്കോരണെകക്കോരലന്റെയയ  ദരനിദലന്റെയയ  തക്കോല്പരഗ്യങ്ങലള
സയരകനിക്കുന്നതല്ലെ.  എലന്തല്ലെക്കോയ പേരനിമനിതനികേളുലട കപേരു പേറഞ്ഞെക്കോയക്കോലുയ സസ്വക്കോശയ
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ സക്കോപേനങ്ങളനിലല ഫസ്പീസസ്റ്റ്,  സമന്നലന്റെ തക്കോല്പരഗ്യങ്ങലള തലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്
സയരകനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നമുകസ്റ്റ്  ഇന്നലല്ലെങനില്  നക്കോലള  ഇഇൗ  സയവനിധക്കോനങ്ങളക്കോലകേ
ഉടചവക്കോര്കക്കോന്  കേഴനിയണെയ.  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അധനികേക്കോര
ലപടുതനിയനിടള്ള  കേമനിറനി/കേമസ്പീഷനസ്റ്റ്  കവണ  പേല  കയക്കോഗഗ്യതകേലളക്കുറനിചയ  ഇഇൗ
ബനില്ലെനില്  പേറയനലണങനിലുയ  പ്രക്കോഥമനികേമക്കോയനി  കവണതസ്റ്റ്  വകേതനിരനിവക്കോണെസ്റ്റ്.   ഏതു
വനിഭക്കോഗതനില്ലപട്ടവരുലട  തക്കോല്പരഗ്യങ്ങള്  സയരകനികണെലമന്നതനിലനപറനിയളള
ഒരു അവകബക്കോധമക്കോണെസ്റ്റ്.  ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കകേക്കോകളജനിലന്റെ സഇൗകേരഗ്യങ്ങളുയ
കകേക്കോഴ്സസ്റ്റ്  നടതനിലകക്കോണ്ടുകപേക്കോകുന്നതനിനുളള  ലചലവയ  മറ്റു  കേക്കോരഗ്യങ്ങളുലമല്ലെക്കോയ
പേരനികശക്കോധനികണെലമന പേറയനണസ്റ്റ്.  അതുമക്കോത്രയ പേരനികശക്കോധനിചസ്റ്റ്  തസ്പീരുമക്കോനനിചക്കോല്
മതനികയക്കോ?  വനിദഗ്യക്കോര്തനികേളുലട  തക്കോല്പരഗ്യങ്ങള്  സയരകനികലപകടണതകല്ലെ?
ലവറുലമക്കോരു കേചവട കേക്കോഴപക്കോകടക്കോടുകൂടനി ഇതനിലന കേക്കോണെക്കോന് പേക്കോടുകണക്കോ? വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ
കേചവടമക്കോലണെന്ന  കേക്കോഴപക്കോടനികനക്കോടസ്റ്റ്  കയക്കോജനിക്കുന്ന  ഒരു  കേമസ്പീഷനസ്റ്റ്/ഒരു  ഫസ്പീസസ്റ്റ്
നനിര്ണയ കേമനിറനികസ്റ്റ് ശരനിയക്കോയ തസ്പീരുമക്കോനതനിലലതക്കോന് കേഴനിയനില്ലെ.  ഇവനിലട ഇഇൗ
കേമനിറനിയലട  കകേക്കോകമക്കോസനിഷന്/ഘടനലയ  സയബനനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുകണക്കോ?
വനിദഗ്യക്കോര്തനികേളുലട  തക്കോല്പരഗ്യങ്ങള്  ആ  കേമസ്പീഷലന്റെ  മുമനില്  വരണെലമങനില്
വനിദഗ്യക്കോര്തനി  പ്രക്കോതനിനനിധഗ്യയ  ഉണക്കോകേണെയ  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  അഭനിപ്രക്കോയലപടുന്നതസ്റ്റ്.
എന്നക്കോല് ഇകപക്കോള് അതനില്ലെ.   അതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ചനിന്തനികക്കോന് നമുകസ്റ്റ്  കേഴനിയണെയ.
ഇകപക്കോള്  ആകരക്കോഗഗ്യ  സര്വ്വകേലക്കോശക്കോലയനില്  ലതരലഞ്ഞെടുകലപട്ട  വനിദഗ്യക്കോര്തനി
സമനിതനികേളുണസ്റ്റ്,  ആ  സമനിതനിയലട  ഭക്കോരവക്കോഹൈനികേള്  ഇഇൗ  കേമനിറനിയലട  ഭക്കോഗമക്കോയനി
വകരണതുലണന്ന അഭനിപ്രക്കോയമക്കോണെസ്റ്റ് മുകന്നക്കോടവയക്കോനുളളതസ്റ്റ്.  അകതക്കോലടക്കോപയ  ഇകപക്കോള്
ആ  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  സസ്വക്കോശയ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  സക്കോപേനങ്ങളനിലല
പ്രകവശനയ  സയബനനിചളള  വനിദഗ്യക്കോര്തനി  വനിരുദമക്കോയ  സമസ്പീപേനയ  മക്കോറനി  ഏതസ്റ്റ്
പേരനിമനിതനികകേതസ്റ്റ്  നനിന്നക്കോയക്കോലുയ  നഗ്യക്കോയമക്കോയ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതക്കോന്
കേഴനിയയവനിധമുളള ഘടനയയ അതരതനിലുളള വനിദഗ്യക്കോര്തനിപേക കേക്കോഴപക്കോടുളളവരുലട
പേങക്കോളനിതവയ ഇഇൗ സമനിതനിയലട ഭക്കോഗമക്കോയനി ഉണക്കോകകേണതുണസ്റ്റ്.  ഏതക്കോയക്കോലുയ ഇഇൗ
നനിയമ നനിര്മക്കോണെതനിലൂലട യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. തക്കോറുമക്കോറക്കോകനിയ കകേരളതനിലല സസ്വക്കോശയ
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസരയഗലത അവകശഷനിച  നന്മേകേലളലയങനിലുയ    നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനു
കവണനിയളള, സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുളള പേനികന്നക്കോക ജക്കോതനികക്കോരുലടയയ
പേട്ടനികേജക്കോതനികക്കോരുലടയയ പേഠനക്കോവകേക്കോശയ സയരകനികക്കോനുളള സദുകദ്ദേശഗ്യകതക്കോടുകൂടനി
അവതരനിപനിക്കുന്ന  ഇഇൗ   ബനില്ലെനില്   ഇതരയ  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്  സയരകനികലപടുലമന്ന
പ്രതസ്പീക നനിലനനിര്തനിലകക്കോണസ്റ്റ്  ഞക്കോന് നനിര്ത്തുന.
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ശസ്പീ  .    ലകേ  .    രക്കോജന്:  സര്,  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്  ലചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള
2017-ലല കകേരള ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ  (സസ്വകേക്കോരഗ്യ ലമഡനികല് വനിഭഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ
സക്കോപേനങ്ങളനിലല  പ്രകവശനയ  ക്രമലപടുതലുയ  നനിയനനികലുയ)ബനില്  വസ്പീണ്ടുയ
അകത  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമനിറനിയലട  പേരനിഗണെനയസ്റ്റ്  അയയണെലമന്ന  കഭദഗതനി  ഞക്കോന്
അവതരനിപനിക്കുന. 

ഇഇൗ ബനില്ലെനിലന്റെ വനിവനിധ വശങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ് സവനിസ്തരയ ബഹുമക്കോനലപട്ട അയഗയ
ശസ്പീ.  എയ.  സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്  ഇവനിലട  സൂചനിപനിചകപക്കോള്  കകേരളതനിലന്റെ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ
കമഖലയലട  ലപേക്കോതുചരനിത്രവയ  സസ്വക്കോശയ  ചരനിത്രവയ  അതസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുന്ന
ലവല്ലുവനിളനികേളുയ  വളലര  ഗഇൗരവമക്കോയനി  പ്രതനിപേക്കോദനിക്കുകേയണക്കോയനി.  കകേരളതനിലന്റെ
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  ചരനിത്രതനില്   ആരുവനിചക്കോരനിചക്കോലുയ  മറ്റുമക്കോറങ്ങള്  അവതരനിപനികക്കോന്
കേഴനിയനില്ലെ  എന്നതനിനക്കോലുയ  കകേരളതനില്  ഇകപക്കോള്  ഉണക്കോയനിടള്ള  സസ്വക്കോശയ
ഭൂതതനിലനതനിരക്കോയനി  കകേരളതനില്  നടന്ന  സമരങ്ങളനില്  ഒകര  സമയതസ്റ്റ്
ഞങ്ങലളല്ലെക്കോയ  പേങക്കോളനികേളക്കോണെസ്റ്റ്  എനള്ളതുലകേക്കോണ്ടുയ  ഇകത  ചരനിത്രയ  തലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്
ഇതുമക്കോയനി ബനലപട്ടസ്റ്റ് ഇവനിലട ആവര്തനികക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്. കകേരളതനിലന്റെ വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ
വലനിയ  മക്കോറങ്ങളുണക്കോകനിയ  ഒരു  സയവനിധക്കോനമക്കോണെസ്റ്റ്.  ചരനിത്ര  വക്കോയനകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്
കകേരളതനിനസ്റ്റ്  ഇതല്ലെക്കോത  ഒരു  ചരനിത്രമുണക്കോയനിരുന  എന്നസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്കസ്റ്റ്
കബക്കോദഗ്യലപട്ടനിടണസ്റ്റ്,  “അകരയ  വനിപ്രഹൈകസ്തഗ്യന”എന്നസ്റ്റ്  പ്രഖഗ്യക്കോപേനിചനിരുന്ന  ഒരു
കേക്കോലയ.  അകരയ  ബക്കോഹ്മണെലന്റെ  ലലകേകേള്  ലകേക്കോണ്ടുമക്കോത്രയ  എന്നസ്റ്റ്  പ്രഖഗ്യക്കോപേനിചസ്റ്റ്
സമൂഹൈതനിലന്റെ  ഏറവയ  ഓരങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  മക്കോറനി  നനിര്തലപട്ട  മനുഷഗ്യനസ്റ്റ്   അകരയ
പേഠനികക്കോന്  അവകേക്കോശയ  ലഭഗ്യമല്ലെക്കോത,  അകരയ  വക്കോയനിക്കുന്ന  ശൂദലന്റെ  കേണനില്
ഇഇൗയയ  ഉരുകനിലയക്കോഴനികണെയ  എന്നസ്റ്റ്  പ്രഖഗ്യക്കോപേനിചനിരുന്ന,  ചക്കോതുര്വര്ണെഗ്യതനിലന്റെ
ഭസ്പീകേരതകേളക്കോല്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ  സക്കോമൂഹൈഗ്യ  ജനവനിഭക്കോഗതനിനസ്റ്റ്  ലഭഗ്യമല്ലെക്കോതനിരുന്ന  ഒരു
കേക്കോലയ  കകേരളതനിലന്റെ  ഇരുണ  ചരനിത്രതനിലുണസ്റ്റ്.   ഒരു  ഘട്ടതനില്  കകേരളയ
സനര്ശനിച സസ്വക്കോമനി വനികവകേക്കോനനന് കകേരളലതക്കുറനിചസ്റ്റ് പ്രഖഗ്യക്കോപേനിചതസ്റ്റ് കകേരളയ ഒരു
ഭക്കോന്തക്കോലയമക്കോലണെന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  അയനിതതനിലന്റെയയ  അനക്കോചക്കോരങ്ങളുലടയയ  ചക്കോതുര്
വര്ണെഗ്യതനിലന്റെയയ ഇടയനിലുളള  സക്കോമൂഹൈനികേ  ജസ്പീവനിതതനില്  മനുഷഗ്യലനകപക്കോലല
ജസ്പീവനിചമരനികക്കോന്  സക്കോധക്കോരണെകക്കോരനസ്റ്റ്  അവസരമനില്ലെക്കോതനിരുന്ന  ഒരു  കേക്കോലതക്കോണെസ്റ്റ്
സസ്വക്കോമനി വനികവകേക്കോനനന് കകേരളയ ഒരു ഭക്കോന്തക്കോലയമക്കോലണെന്നസ്റ്റ് പ്രഖഗ്യക്കോപേനിചതസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോള്
നമള്  അഭനിമക്കോനകതക്കോലട  കലക്കോകേലത  കനക്കോകനി  പേറയന്നതസ്റ്റ്,  കകേരളയ  ഒരു
ഭക്കോന്തക്കോലയമല്ലെ,  ലലദവതനിലന്റെ സസ്വന്തയ നക്കോടക്കോണെസ്റ്റ് എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  ഭക്കോന്തക്കോലയമക്കോയനിരുന്ന
കകേരളലത  ലലദവതനിലന്റെ   സസ്വന്തയ   നക്കോടക്കോയനി  പേരനിവര്തനയ  ലചയ്യക്കോനുള്ള
മഹൈക്കോസമരങ്ങളനില്  കകേരളതനിലന്റെ  സക്കോമൂഹൈഗ്യ -നകവക്കോതക്കോന  പ്രസക്കോനങ്ങളുയ
പുകരക്കോഗമന  വക്കോദനികേളുയ   കേമപ്യൂണെനിസസ്റ്റ്   പ്രസക്കോനവയ  മനുഷഗ്യ  കസ്നേഹൈനികേളുയ
അകരലത  കസ്നേഹൈനിക്കുന്നവരുലമല്ലെക്കോയ  നടതനിയ  പേങസ്റ്റ്  വളലര   വലുതക്കോലണെന്നസ്റ്റ്
സൂചനിപനികക്കോന് എനനികക്കോഗ്രഹൈമുണസ്റ്റ്. 
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[അദഗ്യകകവദനിയനില് മനി. ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്]

ഭക്കോന്തക്കോലയതനില്  നനിനളള  കകേരളതനിലന്റെ  പേരനിവര്തനയ  ആരയഭനിചതസ്റ്റ്
കകേരളതനിലന്റെ  സക്കോമൂഹൈഗ്യജസ്പീവനിതതനില്  നവനവങ്ങളക്കോയ  ചനിന്തകേള്
ഉള്ലകക്കോള്ളനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  സമൂഹൈതനിലല  ഏറവയ  ദരനിദനക്കോയ  മനുഷഗ്യനസ്റ്റ്
അവകേക്കോശങ്ങള്  ലഭഗ്യമക്കോകക്കോനുള്ളതക്കോയനിരനികണെയ  രക്കോഷസ്പീയ  പ്രവര്തനയ  എന്നസ്റ്റ്
പ്രഖഗ്യക്കോപേനിച  1957-ലല  ഇന്തഗ്യന്  കേമപ്യൂണെനിസസ്റ്റ്  പേക്കോര്ട്ടനിയലട  കനതൃതസ്വതനിലുള്ള
ആദഗ്യലത  ഗവണ്ലമന്റെനില്  നനിന്നക്കോലണെനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്  യക്കോഥക്കോര്തഗ്യയ.   അകപക്കോഴുയ
ഇവനിലട വനിദഗ്യക്കോര്തനികസ്റ്റ് പേഠനികക്കോനവകേക്കോശമനില്ലെ.  മക്കോകനജരുലട കേസ്പീഴനില് ജസ്പീവനിക്കുന്ന
അദഗ്യക്കോപേകേനക്കോയ  മനുഷഗ്യന്  കകേവലയ  ലതക്കോഴനിലക്കോളനിലയകപക്കോലല  ജസ്പീവനികകണ
ഗതനികകേടുണക്കോയനിരുന്ന  കകേരളയ.  ആ  അവസയനില്  ആറു  പേതനിറക്കോണ്ടുകേക്കോലയ  മുമസ്റ്റ്
അദഗ്യക്കോപേകേനക്കോയ വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ വകുപ്പുമനനി ലപ്രക്കോഫസര് കജക്കോസഫസ്റ്റ് മുണകശ്ശരനിയലട
കനതൃതസ്വതനില്  കകേരളതനില്  നടതനിയ  വലനിയ  ഇടലപേടലുകേള്  ചരനിത്രതനിലന്റെ
ഭക്കോഗമക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോള്  ലപേക്കോതുവനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  സയരകണെ  യജയ  നടക്കുകമക്കോഴുയ
കകേരളതനില് അദഗ്യക്കോപേകേനക്കോയ വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ വകുപ്പുമനനിയക്കോണെസ്റ്റ്   നമുക്കുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
അഭനിമക്കോനകതക്കോലട പേറയക്കോന് കേഴനിയയ.   ഇകഴനിഞ്ഞെ ദനിവസയ ശസ്പീ. റനി.വനി. രക്കോകജഷസ്റ്റ്,
എയ.എല്.എ.യലട  കനതൃതസ്വതനില്  യവജനകകമവയ  യവജനകേക്കോരഗ്യവയ
സയബനനിച  സമനിതനിയനില്ലപട്ട  അയഗങ്ങള്  ഇന്തഗ്യയനിലല  നക്കോലസ്റ്റ്
സയസക്കോനങ്ങളനിലുള്ള  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്  പേഠനിക്കുന്നതനിനുയ  കേക്കോണുന്നതനിനുയ  കപേക്കോയനിരുന.
അവനിലടലയല്ലെക്കോയ ലചന്നകപക്കോള് ഞങ്ങള് അവകരക്കോടസ്റ്റ് കചക്കോദനിച  പ്രധക്കോനലപട്ട വനിഷയയ
വനികേസനതനിനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്  കേക്കോണെനിക്കുന്ന  അര്തതലയ  എന്തക്കോലണെന്നക്കോയനിരുന.
വളലര  വലനിയ  മക്കോളുകേള്,  ആകേക്കോശസമക്കോനമക്കോയ  പേക്കോതകേള്,  ലറയനില്കവ
കകേക്കോറനികഡക്കോറുകേള്,  ലലഹൈസസ്പീഡസ്റ്റ്  കകേക്കോറനികഡക്കോറുകേള്  എന്നനിവലയക്കോലകയക്കോയനിരുന
അവര്  ചൂണനികക്കോണെനിചതന്ന  വലനിയ  വനികേസന  പ്രക്രനിയകേള്.  എന്നക്കോല്
അവയലടലയക്കോലക  ഒക്കോരതസ്റ്റ്   വസ്പീടുകേള്   നഷ്ടലപട്ടസ്റ്റ്,  ജസ്പീവനികക്കോന്  കേഴനിയക്കോത,
അകരയ  പേഠനികക്കോകനക്കോ  അറനിവകനടക്കോകനക്കോ  ആകരക്കോഗഗ്യകമഖലയനില്  ഏലതങനിലുയ
തരതനിലുള്ള  സഹൈക്കോയയ  സര്കക്കോരനില്നനിനയ  കനടക്കോകനക്കോ   കേഴനിയക്കോലത
പുഴുകലളകപക്കോലല  ജസ്പീവനിക്കുന്ന  മനുഷഗ്യലരയക്കോണെസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്  കേണതസ്റ്റ്.  ഇതക്കോണെസ്റ്റ്
കകേരളതനിനു പുറത്തുള്ള സനിതനി,  അവനിലട കവണെയ കകേരളയ എങ്ങലന കകേരളമക്കോയനി
എന്നസ്റ്റ്  ഓര്കക്കോന്.  കകേരളതനിലല  ഏറവയ  പ്രധക്കോനലപട്ട  ഒരു  വനിഷയലത
സയബനനിചസ്റ്റ്  ആധനികേക്കോരനികേമക്കോയനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്   അവതരനിപനിച  ബനില്,
സക്കോധക്കോരണെകക്കോരനുയ  പേനികന്നക്കോകകക്കോരനുയ  പേണെമനില്ലെക്കോതവനുമക്കോയ  മനുഷഗ്യനസ്റ്റ്
പേഠനികക്കോന്  അവകേക്കോശയ  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  എങ്ങലന  ഇടലപേടക്കോന്  പേറ്റുയ  എന്നസ്റ്റ്
ആകലക്കോചനിക്കുന്ന ഒരു ബനില്ലെനിലന്റെ ചര്ചയലട ഒന്നക്കോയവക്കോയനയനില് പേരക്കോജയലപടുതനി,
രണക്കോയവക്കോയനയനിലുയ  ബഹൈനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്   മുദക്കോവക്കോകേഗ്യയ  വനിളനിചസ്റ്റ്  പുറത്തുകപേക്കോയവര്
ഓര്കകണതസ്റ്റ് കകേരളയ എങ്ങലന കകേരളമക്കോയനി എന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.  കകേരളയ  കലക്കോകേതനിലന്റെ
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മുമനില് അഭനിമക്കോനകേരമക്കോയ മക്കോറയ ഉണക്കോകനിയതസ്റ്റ്,  അവര് ഞങ്ങള്കസ്റ്റ് ചൂണനികക്കോണെനിചതന്ന
ലലഹൈസസ്പീഡസ്റ്റ് കകേക്കോറനികഡക്കോറുകേളുലടകയക്കോ വലനിയ പേക്കോലങ്ങളുലടകയക്കോ ലകേട്ടനിടങ്ങളുലടകയക്കോ
വലനിയ  ലതക്കോഴനില്ശക്കോലകേളുലടകയക്കോ  രൂപേതനിലല്ലെ,  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കമഖലയനിലുയ
ആകരക്കോഗഗ്യ  കമഖലയനിലുയ  ഭൂപേരനിഷ്കരണെ  കമഖലയനിലുയ  നടതക്കോന്  കേഴനിഞ്ഞെ
നകവക്കോതക്കോനതനിലന്റെ വലനിയ മുകന്നറതനിലൂലടയക്കോണെസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  ഇന്നസ്റ്റ് ജനനിച
വസ്പീഴുന്ന  കുഞ്ഞുകപേക്കോലുയ  സയസക്കോരനികക്കോന്  തുടങ്ങനിയക്കോല്  അഭനിമക്കോനകതക്കോലട  ആദഗ്യയ
പേറയന്നതസ്റ്റ്   കകേരളയ ലലദവതനിലന്റെ സസ്വന്തയ നക്കോടക്കോലണെന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  ആ  നക്കോട്ടനിലക്കോണെസ്റ്റ്
അപേകേടകേരമക്കോയ  വനിധതനില്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസതനിലന്റെ  എല്ലെക്കോ  നന്മേകേലളയയ
നശനിപനികക്കോന്  കേഴനിയന്ന  തരതനിലുള്ള  സസ്വക്കോശയ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  സക്കോപേനങ്ങള്
ആരയഭനിചലതന്നസ്റ്റ്  നക്കോയ  കേക്കോണെണെയ.   പേഴയ  കകേരളലത  തനിരനിചപേനിടനിക്കുകേ  എന്ന
പ്രശയ  നമ്മുലട  മുമനിലുണസ്റ്റ്.   ലതക്കോണ്ണൂറുകേളുലട  ആദഗ്യതനില്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഭരണെകേക്കോലതസ്റ്റ് സസ്വക്കോശയ കകേക്കോകളജുകേള് ആരയഭനിക്കുകമക്കോള് കകേരളതനിലന്റെ മണനില്
എണമറ  സമരങ്ങള്  നടന്നനിടണസ്റ്റ്.  എത്രകയക്കോ  പേക്കോവലപട്ട  ലചറുപകക്കോരുയ
വനിദഗ്യക്കോര്തനികേളുയ  രക്തസക്കോകനികേളക്കോയനിടണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  സസ്വക്കോശയ ലമഡനികല്
കകേക്കോകളജുകേളുയ എഞനിനസ്പീയറനിയഗസ്റ്റ് കകേക്കോകളജുകേളുയ ആരയഭനികക്കോന് യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ശമയ
ആരയഭനിചകപക്കോള്  അതസ്റ്റ്  ഒരു  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കേചവടതനികലയക്കോണെസ്റ്റ്  കകേരളലത
നയനികക്കോന്  കപേക്കോകുന്നലതന്നസ്റ്റ്  കകേരളതനിലന്റെ  ലതരുവകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ആകേക്കോവന്നത്ര
ഉറലക  ഞങ്ങള്  വനിളനിചപേറഞ്ഞെനിടണസ്റ്റ്.  അന്നക്കോരുയ  അതസ്റ്റ്  കകേട്ടനില്ലെ.  കകേരളതനില്
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കേചവടയ  നടകക്കോന്  കപേക്കോകുകേയക്കോണെസ്റ്റ്,  പേക്കോവലപട്ടവലന്റെ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ
സക്കോപേനങ്ങള്  ഇല്ലെക്കോയ്മ  ലചയ്യക്കോന്  കപേക്കോകുകേയക്കോണെസ്റ്റ്,  പേണെകക്കോരനസ്റ്റ്  മക്കോത്രമക്കോയനി
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനികലപടുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  വളലര  അപേകേടകേരമക്കോയ  ഭവനിഷഗ്യതസ്റ്റ്
വരുയകേക്കോലതസ്റ്റ്  കകേരളതനിലുണക്കോകുയ  എലന്നല്ലെക്കോയ  ഞങ്ങള്  പ്രഖഗ്യക്കോപേനിചകപക്കോള്,
അതനിലനതനിരക്കോയനി  ഉയര്ന്ന  ലലകേയയകേക്കോലുയ  നക്കോവലമല്ലെക്കോയ  തല്ലെനിലയക്കോടനികക്കോനക്കോണെസ്റ്റ്
അന്നലത  കകേരള  ഭരണെകൂടയ  ശമനിചതസ്റ്റ്.  ആകറക്കോളയ  രക്തസക്കോകനികേള്,
ആയനിരകണെകനിനസ്റ്റ്  ജസ്പീവനിചനിരനിക്കുന്ന  രക്തസക്കോകനികേള്,  എത്രകയക്കോ  ദനിവസലത
ജയനില് വക്കോസയ,  മൃഗസ്പീയമക്കോയ മര്ദ്ദേനങ്ങള് തുടങ്ങനിയവലയക്കോലകയക്കോണെസ്റ്റ് കകേരളതനിലല
സസ്വക്കോശയ വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസതനിലന്റെ അപേകേടലതക്കുറനിചസ്റ്റ് പേറഞ്ഞെകപക്കോള്  കകേരളതനിലല
ലചറുപകക്കോരുയ വനിദഗ്യക്കോര്തനികേളുയ ഏറ്റുവക്കോകങ്ങണനി വന്ന ദുരനിതങ്ങള്.   കകേരളതനിലല
പേണെയ  കേര്ണക്കോടകേയനികലയ്ക്കുയ  ലലഹൈദക്കോബക്കോദനികലയ്ക്കുയ   ലകേക്കോണ്ടുകപേക്കോകേണെകമക്കോ  എന്നസ്റ്റ്
ഇന്നസ്റ്റ് ഇറങ്ങനികപക്കോയവരനില് പേലരുയ ഞങ്ങകളക്കോടസ്റ്റ്  കചക്കോദനിച.  കകേരളതനിലല കുട്ടനികേള്
പുറത്തുകപേക്കോയനി  പേഠനികക്കോന്  ലചലവഴനിക്കുന്ന  സയഖഗ്യ  ഇവനിലട  വന്നക്കോല്  നമ്മുലട
മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേലള  നന്നക്കോകക്കോനുയ  കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ്  ഇവനിലടതലന്ന  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ
ലകേക്കോടുകക്കോനുയ  കേഴനിയലമലന്നക്കോലക  പേറഞ്ഞു.   നനിങ്ങളക്കോരുയ  വനിചക്കോരനിചക്കോല്  ഇഇൗ
മക്കോകനജ സ്റ്റ്ലമന്റുകേലള നനിയനനികക്കോന് കേഴനിയനില്ലെ എന്നസ്റ്റ്   ഞങ്ങള് അന്നസ്റ്റ് പേറഞ്ഞെതക്കോണെസ്റ്റ്.
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കകേരളതനിലന്റെ അന്നലത മുഖഗ്യമനനി ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ആന്റെണെനിയയ അകദ്ദേഹൈതനിലന്റെ
സന്തതസഹൈചക്കോരനികേളുയ  ഞങ്ങകളക്കോടസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്,  കകേരളതനില്  50:50  എന്ന ഒരു
പുതനിയ  നനില  വരക്കോന്  കപേക്കോകുകേയക്കോണെസ്റ്റ്,   രണസ്റ്റ്  സസ്വക്കോശയ  കകേക്കോകളജസ്റ്റ്  സമയ  ഒരു
സര്കക്കോര്  കകേക്കോകളജസ്റ്റ്  എലന്നക്കോലകയക്കോണെസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ്  സസ്വക്കോശയ  കകേക്കോകളജുകേള്
കകേരളതനില്  ആരയഭനിചക്കോല്  100  പേക്കോവലപട്ട  കുട്ടനികേലള  സര്കക്കോര്  ഫസ്പീസനില്
പേഠനിപനികക്കോന്  കേഴനിയലമന്നസ്റ്റ്  അവര്  പേറഞ്ഞു.  ഇതസ്റ്റ്  നടകക്കോന്  കപേക്കോകുന്ന
വസ്തുതയലല്ലെന്നസ്റ്റ്  അന്നസ്റ്റ്  ഞങ്ങലളല്ലെക്കോയ  പേറഞ്ഞു.  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.ലന്റെ  രക്കോഷസ്പീയ
വടയവലനിയലട  ഭക്കോഗമക്കോയനി  രക്തസക്കോകനിയക്കോയനി  തനിരനിചനിറങ്ങുകമക്കോള്  ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.
ആന്റെണെനി  ലസക്രകട്ടറനിയറനിലന്റെ  നടുമുറതസ്റ്റ്  നനിനലകേക്കോണസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്,  'ആ
മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള് എലന്ന ചതനിക്കുകേയക്കോയനിരുന'  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.   അവനിലട  നനിന്നക്കോണെസ്റ്റ്
സസ്വക്കോശയ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസതനിലന്റെ  ആഴതനിലുള്ള  പേതനതനിലന്റെ  ഭസ്പീകേരദൃശഗ്യങ്ങള്
നമുകസ്റ്റ്  കേക്കോണെക്കോന്  കേഴനിഞ്ഞെതസ്റ്റ്.   എത്രലയത്ര  ഭസ്പീകേരമക്കോയ  ഒക്കോര്മകേളക്കോണെസ്റ്റ്  നമ്മുലട
മുമനിലുള്ളതസ്റ്റ്. 2004-ല് എന്ട്രന്സസ്റ്റ് പേരസ്പീകക്കോ കേമസ്പീഷണെറുലട ഓഫസ്പീസനിലന്റെ ഏഴക്കോയ
നനിലയനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  ചക്കോടനി  മരനിച  രജനനി  എസസ്റ്റ്.  ആനനസ്റ്റ്  എന്ന  ലപേണ്കുട്ടനിലയ
ഓര്മയകണക്കോ?  പേനികന്നക്കോകകക്കോരനിയക്കോയ,  അലക്കുകേക്കോരക്കോയ  അച്ഛലന്റെയയ  അമയലടയയ
മകേളക്കോയനി ജനനിച,  ലവള്ളറടയനില്നനിന്നസ്റ്റ് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസതനിലന്റെ ഉന്നതതലങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
കപേക്കോകുകമക്കോള്  തലന്റെ കുടുയബലത സയരകനികക്കോന് കേഴനിയലമന്നസ്റ്റ് മനസനില് കകേക്കോട്ട
ലകേട്ടനിയ ഒരു ലപേണ്കുട്ടനി.  അന്നലത യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ചതനിമൂലമക്കോണെസ്റ്റ്
തനിരുവനന്തപുരതനിലന്റെ  മൂകനിനുതക്കോലഴ  എന്ട്രന്സസ്റ്റ്  പേരസ്പീകക്കോ  കേമസ്പീഷണെറുലട
ഓഫസ്പീസനിലന്റെ  7-ാം  നനിലയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ചക്കോടനി  മരനികകണനിവന്നലതന്നസ്റ്റ്  കകേരളതനിനസ്റ്റ്
അറനിയക്കോവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.   മലപ്പുറയ  ജനില്ലെയനിലല  ലപേരനിന്തല്മണയനിലക്കോണെസ്റ്റ്  നമുലകല്ലെക്കോയ
ഇകപക്കോഴുയ  മനസനില്  കപേടനി  കതക്കോനന്ന  ഫക്കോസനിലയലട  മരണെമുണക്കോയലതനയ
നമുകറനിയക്കോയ.    സസ്വക്കോശയ  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേലള  നനിയനനികക്കോന്  ഒരു  നടപേടനിയയ
അന്നലത  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സസ്വസ്പീകേരനിചനിലല്ലെന  മക്കോത്രമല്ലെ,  ഒളനിഞ്ഞുയ
ലതളനിഞ്ഞുയ  കകേരളതനിലല  മക്കോകനജ സ്റ്റ് ലമന്റുകേലള  സഹൈക്കോയനികക്കോലനടുത  നടപേടനികേള്
ഇവനിലട   ശസ്പീ.  എയ.  സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്  സൂചനിപനിചകേഴനിഞ്ഞു.  2006-ല്  കകേരളതനില്
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.ലന്റെ   ഭരണെ  കേക്കോലതക്കോണെസ്റ്റ്   അര്ദരക്കോത്രനിവലര  ചര്ച   ലചയ്തസ്റ്റ്
ലഎകേകേകണ്ഠഗ്യന വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ ബനില് പേക്കോസക്കോകനിയതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള്ക്കുകപേക്കോലുയ ഒരുപേക്കോടസ്റ്റ്
പേരക്കോതനികേളുയ  പ്രതനികഷധങ്ങളുയ  പേലതരതനില്  ഉണക്കോയനിരുലന്നങനിലുയ  ഒരു
പേരനിധനിയനികലലറ സസ്വക്കോശയ മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേലള മൂക്കുകേയറനിടക്കോന് കേഴനിയന്ന നടപേടനികസ്റ്റ്
കകേരളതനിലല  ഇടതുപേക  ജനക്കോധനിപേതഗ്യ  മുന്നണെനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തുടകയകുറനിച.
പേകക  വളലര  കബക്കോധപൂര്വ്വയ  വസ്പീണ്ടുയ  കകേക്കോടതനിലയ  ഇടലപേടുതനി,  ലതറക്കോയ
പ്രചരണെങ്ങള് നടതനി, അതനിലല ഓകരക്കോ വകുപനിലനയയ ദുര്ബലലപടുതനി സസ്വക്കോശയ
മക്കോകനജുലമന്റുകേലള       മൂക്കുകേയറനിടക്കോനുള്ള       നടപേടനികേലളടുകക്കോന്      കേഴനിയക്കോത
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സനിതനിയണക്കോകനി.  കേരക്കോറനില്  ഒപനിട്ട  സസ്വക്കോശയ  മക്കോകനജുലമന്റുകേള്കപേക്കോലുയ
ഒരുഘട്ടതനില് മക്കോറനിമക്കോറനി സഞരനിചസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി വനിധനികേളനിലൂലടയയ മക്കോകനജുലമന്റെനിലന്റെ
കേള്ളകളനികേളനിലൂലടയയ  പേലകപക്കോഴുയ  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നല്കേനിയ
പേനിന്തുണെകയക്കോലടയയ  കകേരളതനില്  വലനിയ  സസ്വക്കോശയ  സയവനിധക്കോനമക്കോയനി
മക്കോറുകേയക്കോയനിരുന.   ഇഇൗ  സസ്വക്കോശയ  സക്കോപേനങ്ങലളക്കുറനിചക്കോണെസ്റ്റ്  ഇകപക്കോള്  ചര്ച
ലചയന്നതസ്റ്റ്.  എന്തസ്റ്റ് ധനികക്കോരമക്കോണെസ്റ്റ് കകേരളതനില് ഇഇൗ സക്കോപേനങ്ങള് നടത്തുന്നതസ്റ്റ്?
ഗവണ്ലമന്റെനിലനകക്കോള്  വലനിയ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  സക്കോപേനയ  കകേരളതനിലുണക്കോകക്കോന്
കേഴനിയകമക്കോ?  ജനിഷ്ണു  പ്രകണെക്കോയനിയലട  മരണെവമക്കോയനി  ബനലപട്ടസ്റ്റ്  കകേരളതനിലല
സസ്വക്കോശയ സക്കോപേനങ്ങളനിലല ഇടനിമുറനികേലളക്കുറനിചളള ഒരു പുതനിയ ചര്ചയസ്റ്റ് തുടകയ
കുറനിച.  ആകരക്കോഗഗ്യവകുപ്പുമക്കോയനി  ബനലപട്ടസ്റ്റ്  ഒരു  ബനില്ലെക്കോണെസ്റ്റ്  പേക്കോസക്കോക്കുന്നലതങനിലുയ
ഇകക്കോരഗ്യതനില് ആകലക്കോചനികകണ പ്രധക്കോനലപട്ട വസ്തുത,  ഇകന്റെണെല് മക്കോര്കസ്റ്റ് എന്ന
ചരടനില്  കകേരളതനിലല  ലപ്രക്കോഫഷണെല്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  സക്കോപേനങ്ങളനില്
വനിദഗ്യക്കോര്തനികേലള  ബലനിയക്കോടക്കോക്കുന്ന  നടപേടനിയക്കോണെസ്റ്റ്  കകേരളതനിലല  സസ്വക്കോശയ
സക്കോപേനങ്ങള്  എടുത്തുലകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  എനള്ള  ധക്കോരണെ  നമുക്കുണസ്റ്റ്.
മക്കോകനജുലമന്റുകേളുലട  ഇഇൗ  ധക്കോര്ഷ്ടഗ്യലത  അയഗസ്പീകേരനികക്കോന്  സക്കോധനിക്കുകമക്കോ?
മക്കോകനജുലമന്റുകേളുലട  ഇഇൗ  ധനികക്കോരലത  അയഗസ്പീകേരനികക്കോന്  കേഴനിയകമക്കോ?
മക്കോകനജുലമന്റുകേള് ഇകന്റെണെല് മക്കോര്കനിലന്റെ കപേരനില് കുട്ടനികേലള പേസ്പീഡനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ലകഗ്യങ്ങളനിലലക്കോന്നസ്റ്റ്  കകേക്കോകളജുകേളനിലല  രക്കോഷസ്പീയ  പ്രവര്തനങ്ങളുയ  സയഘടനക്കോ
പ്രവര്തനങ്ങളുയ  അവസക്കോനനിപനിക്കുകേ  എന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.  കേഗ്യക്കോമസുകേലള  അരക്കോഷസ്പീയ
വത്കേരനിക്കുകേ  എന്ന  വ ലനിയ  അരക്കോഷസ്പീയവക്കോദയ  കകേരളതനിലല  സസ്വക്കോശയ
കകേക്കോകളജുകേള് എടുതനിടണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്കോകജഷസ്റ്റ് :  സര്,  ജനിഷ്ണു  പ്രകണെക്കോയനിയലട വനിഷയയ പേറയകമക്കോള്,
പേകേല്  സമയതസ്റ്റ്  ഇരയ്ലകക്കോപയ  ഇരുന  കേരയകേയയ  രക്കോത്രനിയനില്
കവട്ടകക്കോര്ലകക്കോപമനിരുന്നസ്റ്റ് അതക്കോഴയ കേഴനിക്കുകേയയ ലചയന്ന ശസ്പീ. ലകേ. സുധക്കോകേരലന
കപേക്കോലുള്ള  കകേക്കോണ്ഗ്രസുകേക്കോര്  ഇനയ  ഉണസ്റ്റ്  എനള്ളതസ്റ്റ്  അങ്ങയലട
ശദയനില്ലപട്ടനിടകണക്കോ? 

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    രക്കോജന് :  സര്,  ബഹുമക്കോനലപട്ട മക്കോകവലനികര അയഗയ സൂചനിപനിചതസ്റ്റ്
വളലര  കൃതഗ്യമക്കോയ  കേക്കോരഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഒരു  രക്കോഷസ്പീയ  വഗ്യതനിയക്കോനതനിലന്റെ  ഭക്കോഗയ
മക്കോത്രമല്ലെ.  കകേരളതനിലല  കകേക്കോണ്ഗ്രസനിലന്റെ  രക്കോഷസ്പീയ  പേക്കോരമരഗ്യയ  എത്രകമല്
ദുര്ബലലപട എനള്ളതനിലന്റെ ലതളനിവക്കോണെസ്റ്റ് കകേരളതനില് ഇഇൗ രക്കോഷസ്പീയസമരയ എന്ന
വഗ്യക്കോകജന  സയഘടനിപനിച  നക്കോടകേതനില്  പേങക്കോളനികേളക്കോകുകേയയ  ശസ്പീ.  ആര്.  രക്കോകജഷസ്റ്റ്
ഇവനിലട സൂചനിപനിചതുകപേക്കോലല കവട്ടകക്കോരനസ്റ്റ് കൂട്ടനിരനിക്കുകേയയ അയക്കോലള സഹൈക്കോയനിക്കുന്ന
നടപേടനികേലളടുക്കുകേയയ ലചയന്ന രക്കോഷസ്പീയ കനതൃതസ്വകതക്കോടസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  പേയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്
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മക്കോകനജുലമന്റുകേള്  ഇവനിലട  നടതനിലകക്കോണനിരനിക്കുന്ന  ഇകന്റെണെല്  മക്കോര്കനിലന്റെ
കപേരനിലുള്ള  ഇടലപേടലുകേള്  കേഗ്യക്കോമസ്സുകേലള  അരക്കോഷസ്പീയവത്കേരനിക്കുകേ  എന്ന
ലകഗ്യകതക്കോടുകൂടനിയളളതക്കോണെസ്റ്റ്  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  കേഗ്യക്കോമസ്സുകേലള  അരക്കോഷസ്പീയവത്കേരനി
ക്കുന്നനിടതക്കോണെസ്റ്റ്   മദഗ്യയ,  കേഞക്കോവസ്റ്റ്,  ലഹൈരനി  മക്കോഫനിയകേള്  ഇടയ  കേലണത്തുന്നതസ്റ്റ്.
അരക്കോഷസ്പീയവക്കോദയ  ഇടയകേക്കോണുന്ന  ഘട്ടതനിലക്കോണെസ്റ്റ്  നമ്മുലട  രക്കോജഗ്യതസ്റ്റ്  കൂടുതല്
ക്രനിമനിനലുകേള് രയഗപ്രകവശയ ലചയന്നതസ്റ്റ്.   

ശസ്പീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖക്കോദര് : സര്, അങ്ങസ്റ്റ് ഇഇൗ ബനില്ലെനില് പേലങടുത്തുലകേക്കോണസ്റ്റ്
ചര്ചലചയന്നതസ്റ്റ് യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ലന്റെ രക്കോഷസ്പീയമക്കോയ ഇരട്ടനക്കോവനിലന സയബനനിചക്കോണെസ്റ്റ്.
ഒരുഭക്കോഗതസ്റ്റ് അവര് പേറയന്നതല്ലെ  പ്രവര്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  മനനി ഇഷ്ടകക്കോലര നനിയമനിച
എനപേറഞ്ഞെക്കോണെസ്റ്റ്   ഇന്നനികപക്കോള്  ചര്ച  ബഹൈനിഷ്കരനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
സഭയ്ക്കുപുറതസ്റ്റ്  സമരയ  ലചയന്നതസ്റ്റ്.   കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേക്കോലതസ്റ്റ് എയ.എല്.എ.  ആയനിരനികലവ  ശസ്പീ.  ടനി.  എന്.  പ്രതക്കോപേലന്റെ സകഹൈക്കോദരനിയലട
മകേലന  ജൂവഹനല്  ജസനിസസ്റ്റ്  കബക്കോര്ഡനില് നനിയമനിച  കേക്കോരഗ്യയ  അകങ്ങയറനിയക്കോകമക്കോ?
ഇന്നകദ്ദേഹൈയ തൃശ്ശൂര് ജനില്ലെയനിലല  ഡനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെക്കോണെസ്റ്റ്.  അങ്ങലനയള്ളവരക്കോണെസ്റ്റ്
ഇകപക്കോള്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.ലനതനിരക്കോയനി സസ്വജനപേകപേക്കോതയ  ആകരക്കോപേനിചസ്റ്റ്  സമരയ
ലചയന്നതസ്റ്റ് എനള്ള കേക്കോരഗ്യയ അകങ്ങയറനിയക്കോകമക്കോ? 

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    രക്കോജന്:  സര്,  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചു
വര്ഷലത  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്  പ്രതനിപേക്കോദനികക്കോന്  ഒരുപേക്കോടസ്റ്റ്  സമയയ  എടുക്കുലമനള്ളതു
ലകേക്കോണസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  അതനികലയസ്റ്റ്  കേടക്കുന്നനില്ലെ.   കകേരളതനിലല  ജനങ്ങള്കറനിയക്കോയ
ഇടതുപേക ജനക്കോധനിപേതഗ്യമുന്നണെനി കകേരളയ ഭരനിക്കുന്നനിടകതക്കോളയകേക്കോലയ സരനിതമക്കോര്കസ്റ്റ്
കേയറനി  നനിരങ്ങക്കോനുള്ള  ഇടമല്ലെ  കകേരളതനിലല  ലസക്രകട്ടറനിയറസ്റ്റ്  എന്നതസ്റ്റ്.
അഴനിമതനിരഹൈനിതമക്കോയ ഒരു സയവനിധക്കോനമക്കോണെസ്റ്റ് കകേരളതനില് ഉണക്കോകേക്കോന് കപേക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.
അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  ഉതരയ  മുടകമക്കോള്  ലകേക്കോഞ്ഞെനയ  കേക്കോണെനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ലചയന്നതസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ് വനിചക്കോരനിക്കുകേയല്ലെക്കോലത നമുകസ്റ്റ്  കവലറക്കോനയ ലചയ്യക്കോന് കേഴനിയനില്ലെ.
യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  തുടര്നവന്ന  നയങ്ങളുലട  ഭക്കോഗമക്കോണെസ്റ്റ്  കകേരളതനിലല  സസ്വക്കോശയ
കമഖലയനിലുണക്കോയനിടള്ള ഇഇൗ സയഭവയ.  നമ്മുലട നക്കോട്ടനിലല വനിദഗ്യക്കോര്തനി രക്കോഷസ്പീയലത
അങ്ങലന  ഇല്ലെക്കോയ്മ  ലചയ്യക്കോയ  എന്നസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നവര്  വളലര  പ്രധക്കോനമക്കോയയ
മനസനിലക്കോകകണ ചനില പ്രശങ്ങളുണസ്റ്റ്.  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിനു മുമണക്കോയനിരുന്ന
യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിചകപക്കോള്  പേറഞ്ഞെ  നഗ്യക്കോയയ
എന്തക്കോയനിരുനലവന്നസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ്  അറനിയക്കോവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.   ലമഡനികല്  രയഗതസ്റ്റ്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്
വര്ദനിപനിചകപക്കോള്  അവര്  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്   നമ്മുലട  നക്കോട്ടനിലല  ബക്കോങ്കുകേളനില്നനിനയ
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ കലക്കോണ് എടുത്തുലകേക്കോണസ്റ്റ് ഇഇൗ പ്രശതനിനസ്റ്റ് പേരനിഹൈക്കോരയ കേക്കോണെക്കോലമന്നക്കോണെസ്റ്റ്.
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ഇകപക്കോള്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കലക്കോലണെടുതവരുലട  സനിതനി  എന്തക്കോണെസ്റ്റ്?   'ഹൈക്കോപനി
ലവഡനിയഗസ്റ്റ്'  എനപേറയന്ന സനിനനിമയനില് ഒരു ഡയകലക്കോഗുണസ്റ്റ്.  'ലകേക്കോചനി നഗരതനില്
ഒരു  കേലമടുതസ്റ്റ്  മുകേളനികലകസ്റ്റ്  എറനിഞ്ഞെക്കോല്  ഒരു  ബസ്പീഹൈക്കോറനിയലടകയക്കോ  ഒരു
എഞനിനസ്പീയറുലടകയക്കോ കമല് തട്ടക്കോലത കേമസ്റ്റ് തക്കോലഴ വസ്പീഴനില്ലെ എനള്ള സനിതനിയക്കോണെസ്റ്റ്
കകേരളതനിലുള്ളതസ്റ്റ്'  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്.  എഞനിനസ്പീയര്മക്കോര്  അമനി ലകേക്കോതക്കോനുകണക്കോ എന്നസ്റ്റ്
കചക്കോദനിചനടകകണ  ഗതനികകേടസ്റ്റ്  കകേരളതനിലല  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കമഖലയനിലല
ലപ്രക്കോഫഷണെലനിസതനില്  ഉണക്കോയനിടയ  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കലക്കോലണെടുതസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്കസ്റ്റ്
പേഠനികക്കോമകല്ലെക്കോ  എന്നസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെക്കോണെസ്റ്റ്.
അഭനിമക്കോനപൂര്വ്വയ  പേറയലട്ട,  ഇടതുപേക  ജനക്കോധനിപേതഗ്യമുന്നണെനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കകേരളതനില്  അധനികേക്കോരതനില്  വന്നതനിലന്റെ  ഒന്നക്കോയ  വക്കോര്ഷനികേതനില്
വനിദഗ്യക്കോര്തനികേളുലട വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ കലക്കോണുകേള് എഴുതനിതള്ളക്കോനുള്ള തസ്പീരുമക്കോനലമടുത്തു.
കലക്കോലണെടുതസ്റ്റ് കുട്ടനികേലള പേഠനിപനിക്കുകേ എന്ന ലതറക്കോയ ഒരു ശസ്പീലയ ഉണക്കോകനിലകക്കോണ്ടു
വന്നതസ്റ്റ്  കകേരളതനിലല  സസ്വക്കോശയ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനു  കവണനിയക്കോണെസ്റ്റ്.
ഇവനിലടയള്ള വളലര പ്രധക്കോനലപട്ട പ്രശയ കകേരളതനിലല മക്കോകനജുലമന്റുകേളുലട കസക്കോഴ്സസ്റ്റ്
ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്കേയ എന്തക്കോണെസ്റ്റ് എന്നതക്കോണെസ്റ്റ്?  ഇവനിലട ശസ്പീ.  എയ.  സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്  പേറഞ്ഞെതുകപേക്കോലല
എന്.ഒ.സനി.  കചക്കോദനിചവരുന്നവര്ലകല്ലെക്കോയ  എന്.ഒ.സനി.  ലകേക്കോടുതനിരുന്ന  കേക്കോലതസ്റ്റ്
കകേരളതനില്  ഭരനിചനിരുന്ന  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പേരനികശക്കോധനിചനിടകണക്കോ  അവരുലട  കസക്കോഴ്സസ്റ്റ്
ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്കേയ  എന്തക്കോലണെന്നസ്റ്റ്?  എവനിലട  നനിന്നക്കോണെസ്റ്റ്  ഇത്ര  വലനിയ  പേണെയ
ലചലവഴനികക്കോന്  കകേരളതനിലല  ഇഇൗ  സസ്വക്കോശയ  സക്കോപേനങ്ങള്കസ്റ്റ്  കേഴനിയന്നതസ്റ്റ്
എനകൂടനി  ചര്ച  ലചയ്യലപകടണ  ഒരു  കേക്കോലഘട്ടതനിലക്കോണെസ്റ്റ്  കകേരളതനിലല
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഇഇൗ ബനില്ലുമക്കോയനി മുകന്നക്കോടകപേക്കോകുന്നതസ്റ്റ് എനള്ളതക്കോണെസ്റ്റ് യക്കോഥക്കോര്തഗ്യയ. 

ആകരക്കോഗഗ്യ  വകുപ്പുമനനിലകതനിരക്കോയനി  ഇവനിലട  പ്രതനിപേകയ  ഉന്നയനിച  ഒരു
പ്രധക്കോനലപട്ട  ആകരക്കോപേണെയ  മൂനതവണെ  ഇതനിലന്റെ  ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ്  ഇവനിലട
അവതരനിപനിചലവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.  ഏലതങനിലുയ  തരതനിലുള്ള  പുകേമറ  കേക്കോട്ടനി
യക്കോഥക്കോര്തഗ്യങ്ങലള ഇല്ലെക്കോതക്കോകക്കോനുള്ള ശമമക്കോണെസ്റ്റ് യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  മൂന
തവണെ  ഇറകനിയ  ഓര്ഡനിനന്സനില്  ഒരു  വരനികയക്കോ  വക്കോചകേകമക്കോ  മക്കോറനിയനിടലണന്നസ്റ്റ്
കേക്കോണെനികക്കോന് ഇകപക്കോള് പ്രതനിപേകതസ്റ്റ് ആളനിലല്ലെങനിലുയ എകപക്കോലഴങനിലുയ കേഴനിയകമക്കോ?
ഏപ്രനില്  ആദഗ്യവക്കോരയ  ഇഇൗ  ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ്  ഇറകക്കോന്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
തസ്പീരുമക്കോനനിചതക്കോണെസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്  ആദഗ്യലത  നനിയമസഭയനില്  അതസ്റ്റ്  അവതരനിപനിചസ്റ്റ്
പേക്കോസക്കോകക്കോന് കേഴനിഞ്ഞെനില്ലെ.  രണക്കോമതസ്റ്റ് അതനിലന്റെ കേക്കോലക്കോവധനി തസ്പീര്ന്നകപക്കോള് വസ്പീണ്ടുയ
ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ്  പുറതനിറകക്കോന്  തസ്പീരുമക്കോനനിച.  പേനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  ആ  ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ്
ചര്ചലചകയ്യണതസ്റ്റ്  കഗക്കോവധ  നനികരക്കോധനവമക്കോയനി  ബനലപട്ടസ്റ്റ്  ഒരു  ദനിവസയ  മക്കോത്രയ
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കൂടനിയ നനിയമസഭക്കോസകമളനകവളയനിലക്കോണെസ്റ്റ്.  അനയ ചര്ച ലചയ്യക്കോന് സക്കോധനിചനില്ലെ.
ആ  പ്രശമുള്ളതുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്  സക്കോകങതനികേമക്കോയനി  മൂന്നക്കോയ  തവണെയയ  ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ്
ഇറകകണലതന്നസ്റ്റ്  വലനിയ  വനിവര  പേരനിജക്കോനമുള്ള  പ്രതനിപേകതനിരനിക്കുന്നവര്കസ്റ്റ്
അറനിയക്കോലമങനിലുയ  എതനിരഭനിപ്രക്കോയങ്ങലളക്കോനയ  കരഖലപടുതക്കോന് കേഴനിയക്കോതതുലകേക്കോണസ്റ്റ് ഇഇൗ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശരനിയക്കോയ  പേരനിശമലത  ഇല്ലെക്കോതക്കോകക്കോന്  കവണനിയക്കോണെസ്റ്റ്  അവര്
ശമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

ഇഇൗ ബനില്ലെനിലല പ്രധക്കോന കേക്കോരഗ്യങ്ങള് കേക്കോണെക്കോലത കപേക്കോകേരുതസ്റ്റ് എന്നക്കോണെസ്റ്റ് എലന്റെ
അഭനിപ്രക്കോയയ.  ഇഇൗ ബനില്ലെനിലന്റെ 8(3)  കകക്കോസനില് പേറയന്നതസ്റ്റ് വളലര പ്രധക്കോനലപട്ട ഒരു
പ്രശമക്കോണെസ്റ്റ്.  ഉണനിക്കൃഷ്ണന്  കകേസനിലല  കകേക്കോടതനിയലട  വനിധനികപേക്കോലല  കേഗ്യക്കോപനികറഷന്
ഫസ്പീസസ്റ്റ്  വക്കോങ്ങനികക്കോന്  പേക്കോടനില്ലെ  എന  പ്രഖഗ്യക്കോപേനിചകപക്കോള്  ഇകപക്കോഴുയ  പേലയനിടത്തുയ
കേഗ്യക്കോപനികറഷന് ഫസ്പീസസ്റ്റ്   വക്കോങ്ങുനണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് പ്രഖഗ്യക്കോപേനികലപടുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  8 (3) പ്രകേക്കോരയ
സര്കക്കോര്  വളലര  കൃതഗ്യമക്കോയനി  ഇഇൗ  ബനില്ലെനിലൂലട  അവതരനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  "ഒരു
അധഗ്യയനവര്ഷതനില് ഒരു വര്ഷലത ഫസ്പീസനില് കൂടുതല് വസൂലക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ് കേഗ്യക്കോപനികറഷന്
ഫസ്പീസസ്റ്റ്  വസൂലക്കോക്കുന്നതക്കോയനി  വഗ്യക്കോഖഗ്യക്കോനനികലപടുന്നതുയ  അതനിലനതനിലരയള്ള
നടപേടനികസ്റ്റ് വനികധയരക്കോയനിതസ്പീരുന്നതുമക്കോണെസ്റ്റ്''  എന്ന  കൃതഗ്യമക്കോയ ധക്കോരണെയക്കോണെസ്റ്റ് ഇഇൗ
ബനില്ലെനിലല  8(4)-ല്  ശനികണെ  നടപേടനികേള്  വഗ്യക്തമക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അതനില്  വളലര
വഗ്യക്തമക്കോയനി  ഇഇൗ  പേണെയ  വക്കോങ്ങനിയക്കോല്,  കകേരളതനിലല  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നനിശയനിച
അഥവക്കോ  സമനിതനി  നനിശയനിക്കുന്നതനിലനകക്കോള്  കൂടുതല്  പേണെയ  ഏലതങനിലുയ
സക്കോഹൈചരഗ്യതനില്  ഇഇൗടക്കോക്കുകേയക്കോലണെങനില്  ആ  കകേക്കോകളജനിലന്റെ  അയഗസ്പീകേക്കോരയ
റദ്ദേക്കോക്കുകേ,  പേതസ്റ്റ്  ലകയ  രൂപേ  പേനിഴ  ചുമത്തുകേ,  അധനികേക്കോരയ  റദ്ദേക്കോക്കുകേ,
അഫനിലനികയഷന് മക്കോറ്റുകേ, സസ്പീറ്റുകേള് എടുത്തുകേളയകേ തുടങ്ങനിയ ശനികണെ നടപേടനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പേറഞ്ഞെനിടണസ്റ്റ്.  യഥക്കോര്തതനില് സസ്വക്കോശയ മക്കോകനജുലമന്റുകേള്കസ്റ്റ്
അകരക്കോര്തതനില് മൂക്കുകേയറനിടക്കോനുയ അവലര കപേടനിപനികക്കോനുയ ഇതനിലൂലട  കേഴനിയയ.
ഇതനിലല   പ്രധക്കോനലപട്ട  പ്രശയ,  ആ  പേണെയ  കനരനിട്ടസ്റ്റ്  അടചനിലല്ലെങനില്  ഇഇൗ  തുകേ
ഭൂമനിയനികന്മേലുള്ള ലപേക്കോതു കേര കുടനിശ്ശനികേ എന്നതുകപേക്കോലല ഇഇൗടക്കോകക്കോന് കേഴനിയലമന്നസ്റ്റ്
ഇഇൗ ബനില്ലെനിലൂലട പേറഞ്ഞെനിടണസ്റ്റ്. 

ഇഇൗ  ബനില്ലെനിലല  പേതക്കോമലത  കകക്കോസസ്റ്റ്  ഇറങ്ങനികപക്കോയ  പ്രതനിപേകയ
വക്കോയനിചനിട്ടനില്ലെ. ''..... പേട്ടനികേജക്കോതനി, പേട്ടനികേകഗക്കോത്രവര്ഗ്ഗതനില്ലപടുന്ന ആളുകേള്ക്കുയ മറസ്റ്റ്
പേനികന്നക്കോക  സമുദക്കോയങ്ങളനില്ലപട്ട  പേഇൗരന്മേക്കോര്ക്കുയ  പ്രകവശനഘട്ടതനില്  സര്കക്കോര്
നനിര്ണയനികലപടക്കോവന്ന പ്രകേക്കോരമുള്ള സയവരണെയ ഉണക്കോയനിരനികകണതക്കോണെസ്റ്റ്''  എന്നസ്റ്റ്
വഗ്യക്തമക്കോയനി  ബനില്ലെനില്  സൂചനിപനിചനിടണസ്റ്റ്.  കകേരള  സയസക്കോനലത  സസ്വകേക്കോരഗ്യ
ലമഡനികല്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  സക്കോപേനങ്ങളനിലല  പ്രകവശനയ  ക്രമസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുയ
ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നനിശയനിക്കുന്നതനിനുയ  ലമഡനികല്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  സക്കോപേനങ്ങളനില്
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പേട്ടനികേജക്കോതനിയനിലുയ പേട്ടനികേകഗക്കോത്രവര്ഗ്ഗതനിലുയ മറസ്റ്റ് പേനികന്നക്കോക സമുദക്കോയങ്ങളനിലുയലപേട്ട
ആളുകേള്കസ്റ്റ് സസ്പീറസ്റ്റ് സയവരണെയ വഗ്യവസ ലചയന്നതനിനുയകവണനി നനിയമനനിര്മക്കോണെയ
നടതക്കോന്  സര്കക്കോര്  തസ്പീരുമക്കോനനിചതസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള  സക്കോഹൈചരഗ്യതനില്നനിന്നസ്റ്റ്
സക്കോമൂഹൈനികേമക്കോയനി  പേനികന്നക്കോകയ  നനില്ക്കുന്ന  മനുഷഗ്യനസ്റ്റ്  ഒരു  ഹകേതക്കോങ്ങസ്റ്റ്  നല്കേനി
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  കമഖലയനികലയസ്റ്റ്  ലകേക്കോണ്ടുവരനികേ  എന്ന  യക്കോഥക്കോര്തഗ്യതനിലന്റെ
അടനിസക്കോനതനിലക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  വര്ദന  സക്കോധക്കോരണെ  കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ്  തക്കോങ്ങക്കോന്
കേഴനിയന്നതല്ലെ.  അതസ്റ്റ് കുറയക്കോന് ഏതസ്റ്റ് വനികധനയമുള്ള മക്കോര്ഗ്ഗയ സസ്വസ്പീകേരനികകണതുണസ്റ്റ്.
കേക്കോരണെയ,  സമൂഹൈതനിലല  ഏറവയ  ദരനിദനക്കോയ  മനുഷഗ്യലനക്കുറനിചക്കോണെസ്റ്റ്
വനികേസനലതക്കുറനിചസ്റ്റ് ചനിന്തനിക്കുകമക്കോള് നക്കോയ  ചര്ച ലചകയ്യണതസ്റ്റ്. അതക്കോണെസ്റ്റ് നമ്മുലട
മനസനിലുണക്കോകകേണതസ്റ്റ്  എന്ന  മഹൈക്കോത്മക്കോഗക്കോനനിയലട  വചനങ്ങള്  കപേക്കോലല  ഇഇൗ
പേരനിഷ്കക്കോരങ്ങലളല്ലെക്കോയ നമ്മുലട മനസനിലുണക്കോകുന്നതസ്റ്റ് സമൂഹൈതനിലന്റെ ഓരങ്ങളനില് വണനി
തള്ളനിയയ  വണനികയക്കോടനിചയ  ചുമടുചുമനലമക്കോലക  നടക്കുന്നവലന്റെ  മകേള്ക്കുയ  മകേനുയ
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസതനില്  പേങക്കോളനിയക്കോകേണെയ  എന്ന  വലനിയ  പ്രശതനിലന്റെയയ  വലനിയ
ധക്കോരണെയലടയയ  അടനിസക്കോനതനിലക്കോകേണെയ  എനകൂടനി  സവനിനയയ
അഭഗ്യര്തനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.   അതനിനസ്റ്റ്  തുലഗ്യമക്കോയ,  അതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയക്കോവന്ന തരതനിലുള്ള
ഒരു  പേരനിഷ്കക്കോരയ  ഇഇൗ  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയനി  ലകേക്കോണ്ടുവരക്കോന്  കേഴനിയണെലമനകൂടനി
വനിനസ്പീതമക്കോയനി  അഭഗ്യര്തനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്,  2017-ലല  കകേരള  ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ
(സസ്വകേക്കോരഗ്യ ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ സക്കോപേനങ്ങളനിലല പ്രകവശനയ ക്രമലപടുതലുയ
നനിയനനികലുയ)  ബനില്  സഭ  മുമക്കോലകേ  അവതരനിപനിച  സര്കക്കോരനിലന
അഭനിനനനിചലകേക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോന് പ്രസയഗയ അവസക്കോനനിപനിക്കുന.

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്,  വളലര പ്രധക്കോനലപലട്ടക്കോരു നനിയമമക്കോണെസ്റ്റ് ഇന്നസ്റ്റ് സഭയനില് പേക്കോസക്കോകക്കോന്
കപേക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലല  സസ്വക്കോശയ  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സമഗ്രമക്കോയ  ഒരു  നനിയമയ  എനപേറയക്കോയ.  കകേരളതനിലല  സസ്വക്കോശയ  കമഖലയനിലല
പ്രശങ്ങള് വളലര വനിശദമക്കോയനി  ശസ്പീ.  എയ.  സസ്വരക്കോജുയ  ശസ്പീ.  ലകേ.  രക്കോജനുയ ഇവനിലട
ചൂണനികക്കോണെനിക്കുകേയണക്കോയനി.  സസ്വക്കോശയ കമഖലയനില് നടക്കുന്ന ലകേക്കോള്ളലയക്കുറനിചയ
അതനിലന നനിയനനികക്കോന് കേഴനിയന്ന തസ്പീരുമക്കോനങ്ങലളക്കുറനിചയ  പ്രതനിപേകക്കോയഗങ്ങള്
ഇഇൗ ചര്ചയനില് പേലങടുതസ്റ്റ്  സഭയനില് അഭനിപ്രക്കോയങ്ങള്  കരഖലപടുകതണതക്കോയനിരുന.
ഇഇൗ  ബനില്  അവതരണെയ  ബഹൈനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  പ്രതനിപേകക്കോയഗങ്ങള്  സഭയനില്നനിനയ
ഇറങ്ങനികപക്കോയനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  ബക്കോലക്കോവകേക്കോശ  കേമസ്പീഷലന്റെ  അയഗങ്ങലള
നനിയമനിക്കുന്നതുമക്കോയനി  ബനലപട്ട  ചനില  പ്രശങ്ങളക്കോണെസ്റ്റ്  സഭ  ബഹൈനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
ഇറങ്ങനികപക്കോകേക്കോന്  കേക്കോരണെമക്കോയനി  അവര്  പേറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.   ബഹുമക്കോനലപട്ട  മുഖഗ്യമനനി
രക്കോവനിലല  വനിശദമക്കോയനി  മറുപേടനി  പേറഞ്ഞെ  ഒരു  വനിഷയമക്കോയതുലകേക്കോണസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  ആ
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പ്രശതനിലന്റെ  ഉള്ളടകതനികലയസ്റ്റ്   കേടനകപേക്കോകുന്നനില്ലെ.  ഇഇൗ  ബനില്  അവതരണെയ
ബഹൈനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  പ്രതനിപേകയ  കപേക്കോയനി  എന്നതനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയനി  എനനികസ്റ്റ്
അതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  വക്കോകസ്റ്റ്  പേറയക്കോതനിരനികക്കോന്  കേഴനിയനില്ലെ.  ബക്കോലക്കോവകേക്കോശ
കേമസ്പീഷലന്റെ  അയഗങ്ങലള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേനിട്ടനിയ  അകപേകകേളനില്  നല്ലെ
കേസ്വക്കോളനിഫനികകഷനുയ  എകസ്റ്റ്പേസ്പീരനിയന്സുലമക്കോലകയള്ള  കൂടുതല്  ആളുകേലള
ലഭഗ്യമക്കോക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്,  18  കപേലര ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കൂടുതല് ആളുകേളനില് നനിന്നസ്റ്റ്
അകപേക ലഭഗ്യമക്കോകണെലമന്ന സദുകദ്ദേശഗ്യതനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയക്കോണെസ്റ്റ് അകപേകക്കോ തസ്പീയതനി
നസ്പീട്ടനിലകക്കോടുതനിരുന്നതസ്റ്റ്. അതനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി കൂടുതല് അകപേകകേള് ലഭഗ്യമക്കോകുകേയയ
ലചയ.  ആ  അകപേകകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഇന്റെര്വപ്യൂ  കേമനിറനി  വളലര  ശക്കോസ്ത്രസ്പീയമക്കോയയ
സതഗ്യസനമക്കോയയ  നടതനിയ  ഇന്റെര്വപ്യൂവനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോയക്കോണെസ്റ്റ്  ആറസ്റ്റ്  അയഗങ്ങലള
ലതരലഞ്ഞെടുതനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  എലന്തങനിലുയ  പ്രകതഗ്യകേനിചസ്റ്റ്  സസ്വജനപേകപേക്കോതയ
അലല്ലെങനില് മനനിയലട പ്രകതഗ്യകേ തക്കോല്പരഗ്യലമനപേറയക്കോന് സക്കോധനികനില്ലെ.   ഞക്കോന്
കുലറ വര്ഷകക്കോലമക്കോയനി രക്കോഷസ്പീയ പ്രവര്തനയ നടത്തുന. എലന്റെ രക്കോഷസ്പീയ ജസ്പീവനിതയ
ഇഇൗ  നക്കോട്ടനിലല  ജനങ്ങള്ലകല്ലെക്കോയ  നന്നക്കോയനി  അറനിയക്കോവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇത്രയയ
കേക്കോലതനിനനിടയനില്  സസ്വന്തമക്കോയ  ഏലതങനിലുയ  ആവശഗ്യതനിനുകവണനി  എലന്റെ
രക്കോഷസ്പീയപ്രവര്തനയ  വനിനനികയക്കോഗനിചനിട്ടനില്ലെ  എന്നസ്റ്റ്  എവനിലടയയ  ഉറപ്പുപേറയക്കോന്
കേഴനിയയ.  സസ്വകേക്കോരഗ്യലക്കോഭതനിനുകവണനി,  സസ്വകേക്കോരഗ്യ തക്കോല്പരഗ്യതനിനുകവണനി ഇകന്നക്കോളയ
ഒരു പ്രവൃതനിയയ ലചയ്തനിട്ടനില്ലെ എന്നസ്റ്റ് എവനിലട വചയ ഉറപനിചസ്റ്റ് പേറയക്കോന് കേഴനിയയ എന്ന
ആത്മവനിശസ്വക്കോസയ  എനനികസ്റ്റ്  ഇകപക്കോഴുമുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഉറപക്കോയയ  പേറയക്കോന്  സക്കോധനിക്കുയ.
പ്രസ്തുത വനിഷയവമക്കോയനി  ബനലപട്ടസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനിയലട പേരക്കോമര്ശമുണക്കോയനി.  അകപേകക്കോ
തസ്പീയതനി നസ്പീട്ടനിയതസ്റ്റ്  എന്തനിനക്കോലണെന്നസ്റ്റ്  വഗ്യക്തമക്കോയനി  സക്കോപേനികക്കോന് കേഴനിയക്കോതതനിനക്കോല്
പേക്കോര്ട്ടനിയലട  പ്രകതഗ്യകേ  ആലള  ലതരലഞ്ഞെടുകക്കോന്കവണനിയക്കോണെസ്റ്റ്  നസ്പീട്ടനിലകക്കോടുതതസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ്  അനുമക്കോനനികകണനിയനിരനിക്കുന,  അതസ്റ്റ്  ഗുഡസ്റ്റ്  ലഫയനിതനിലല്ലെ  എന്നതക്കോണെസ്റ്റ്
കകേക്കോടതനിയലട പേരക്കോമര്ശയ. ഞക്കോന് അതനിലന നനികഷധനിക്കുന്നനില്ലെ. അതസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനിലയ
കബക്കോദഗ്യലപടുത്തുന്നതനിനുയ  അങ്ങലനയള്ള  പേരക്കോമര്ശയ  തനിരുതനിക്കുന്നതനിനുമക്കോണെസ്റ്റ്
ഞക്കോന് ആഗ്രഹൈനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  ശമനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കകേക്കോടതനി അതസ്റ്റ് മനസനിലക്കോക്കുലമന്നസ്റ്റ്
ഞക്കോന്  കേരുതുന.  അതനില്  ലതരലഞ്ഞെടുത  ആറുകപേരുയ  സനി.പേനി.ലഎ.(എയ.)-ലന്റെ
പ്രവര്തകേരല്ലെ.  അങ്ങലനയക്കോണെസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശഗ്യലമങനില്  അകപേകകേരനില്  സനി.പേനി.ലഎ.
(എയ.)-ലന്റെ പ്രവര്തകേര് പേനിലന്നയയ ഉണക്കോയനിരുന.  എന്നക്കോല് ലതരലഞ്ഞെടുകലപട്ട
നക്കോലുകപേര്  പേഴയ  സനി.ഡബബ.സനി.യനില്  പ്രവര്തനിചസ്റ്റ്  പേരനിചയമുള്ളവരക്കോയനിരുന.
രണ്ടുകപേര് കുട്ടനികേളുലട കമഖലയനില് പ്രവര്തനിചസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്പേസ്പീരനിയന്സുള്ളവരക്കോയനിരുന.
ഇന്റെര്വപ്യൂ നടത്തുകമക്കോള് ഏറവയ നല്ലെ രസ്പീതനിയനില് ലപേര്കഫക്കോമന്സസ്റ്റ് നടതനിയവരുമക്കോണെസ്റ്റ്.
ആറുകപേരനില്  ഒരക്കോള്  കേനഗ്യക്കോസ്ത്രസ്പീയക്കോണെസ്റ്റ്.  രക്കോഷസ്പീയ  തക്കോല്പരഗ്യമനുസരനിചസ്റ്റ്  ആളുകേലള
തനിരുകേനികയറക്കോന്  കവണനിയക്കോണെസ്റ്റ്  ഇഇൗ  അകപേകക്കോതസ്പീയതനി  നസ്പീട്ടനിയതസ്റ്റ്  എന്നക്കോണെസ്റ്റ്
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പേറയന്നതസ്റ്റ്.  ഞക്കോന് അതനികലയസ്റ്റ് ഒരുപേക്കോടസ്റ്റ് കേടക്കുന്നനില്ലെ.  ഇഇൗ നക്കോട്ടനിലല ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്
അകക്കോരഗ്യയ  മനസനിലക്കോകുലമന്നസ്റ്റ്  ഉറച  വനിശസ്വക്കോസയ  എനനിക്കുണസ്റ്റ്.  എലന്റെ  ഭക്കോഗതസ്റ്റ്
അതുസയബനനിചസ്റ്റ് ഒരു ലതറ്റുയ ഉണക്കോയനിട്ടനില്ലെ എന്നസ്റ്റ് ഉറപനിചസ്റ്റ് പേറയക്കോനുയ കേഴനിയയ.

സസ്വക്കോശയ  നനിയമയ  സയബനനിചസ്റ്റ്  പേറയകേയക്കോലണെങനില്,  ഇതവണെലത
സസ്വക്കോശയ അകലക്കോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റുയ ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിര്ണയവമക്കോയനി ബനലപട്ടസ്റ്റ് ഒകട്ടലറ പ്രശങ്ങള്
ഉണക്കോയനിരുന.  പ്രതനിപേകയ  ഉന്നയനിച  റൂള്  50-യലടയയ   സബ്മനിഷലന്റെയയ
ഭക്കോഗമക്കോലയക്കോലക ഇഇൗ വനിഷയയ സഭയനില് ഒരുപേക്കോടസ്റ്റ് തവണെ വനിശദസ്പീകേരനിചനിടള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്.
നസ്പീറസ്റ്റ്  ലമറനിറസ്റ്റ്  വന്നതനിനുകശഷയ  സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ്  സസ്വകേക്കോരഗ്യ  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുമക്കോയനി
മുമണക്കോകനിയതുകപേക്കോലല  എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ്  ഉണക്കോകക്കോനുണക്കോയനിരുന്ന  പ്രയക്കോസയ  ഞങ്ങള്
ചൂണനികക്കോണെനിചനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷയ  മുതല്  നസ്പീറസ്റ്റ്  ലമറനിറസ്റ്റ്  അടനിസക്കോനതനി
ലക്കോയനിരുന  അഡനിഷന്.  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷയ  50:50  അനുപേക്കോതതനില്  കകേരള
ലമറനിറനിലുള്ളവലര ലമറനിറസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് എനയ നസ്പീറസ്റ്റ് ലമറനിറനിലുള്ളവലര മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്
എനയ മക്കോറനിയക്കോണെസ്റ്റ്  എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ്  തയ്യക്കോറക്കോകനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല് ഇതവണെ ഒകര
ലമറനിറസ്റ്റ് ലനിസനില്നനിനയ എടുക്കുകമക്കോള് അങ്ങലന ഒരു എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ് സക്കോധഗ്യമക്കോയനിരുന്നനില്ലെ.
അതസ്റ്റ് സക്കോധഗ്യമക്കോകേക്കോതതുലകേക്കോണസ്റ്റ് ഫസ്പീ ലറഗുകലററനി കേമനിറനി നനിശയനിക്കുന്ന ഏകേസ്പീകൃത
ഫസ്പീസസ്റ്റ് അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയക്കോയനിരുന സര്കക്കോരനിലന്റെ മുന്നനിലല കേരണെസ്പീയമക്കോയ മക്കോര്ഗ്ഗയ.
അങ്ങലന  ഒരു  ഏകേസ്പീകൃത  ഫസ്പീസനികലയസ്റ്റ്  സര്കക്കോര്  എതനികചരുകേയയ  ലചയ.
എന്നക്കോല് ഫസ്പീ ലറഗുകലററനി കേമനിറനിയലട ഫസ്പീസസ്റ്റ് പ്രഖഗ്യക്കോപേനിച ഉടലന മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
കകേക്കോടതനിലയ  സമസ്പീപേനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്  ലചയ്തതസ്റ്റ്.  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  വര്ദനിപനികണെലമനപേറഞ്ഞെക്കോണെസ്റ്റ്
അവര് കകേക്കോടതനിലയ  സമസ്പീപേനിചതസ്റ്റ്.   അതനിനനിടയനില്  ചനില  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്
കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷലത അകത ഫസ്പീസനിനസ്റ്റ് പേഠനിപനികക്കോയ,  എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ് ആകേക്കോകമക്കോ എന്നസ്റ്റ്
കചക്കോദനിചസ്റ്റ് സര്കക്കോരനിലന സമസ്പീപേനിക്കുകേയണക്കോയനി. ഭരണെപേകത്തുയ പ്രതനിപേകത്തുമുള്ള
ചനിലര് തമനിഴസ്റ്റ് നക്കോട്ടനിലുയ  മറ്റുയ  ഇതരതനില് എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ്  ഉലണനയ ഇങ്ങലനലയക്കോരു
എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ്  ഉണക്കോക്കുന്നതക്കോണെസ്റ്റ്  നല്ലെലതനയ മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇകങ്ങക്കോട്ടസ്റ്റ്  സമസ്പീപേനിചനിടയ
എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ് ഉണക്കോകക്കോതനിരുന്നക്കോല് അതസ്റ്റ് നക്കോടകേക്കോരുലട ഇടയനില് സയശയതനിനനിടയക്കോകുയ,
25,000 രൂപേയസ്റ്റ് കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ് പേഠനികക്കോനുള്ള സഇൗകേരഗ്യയ സര്കക്കോര് നനികഷധനിചതക്കോയനി
വരുലമന്നസ്റ്റ്  ചൂണനികക്കോണെനിക്കുകേയണക്കോയനി.   ഇങ്ങലന  എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ്  ഉണക്കോകനിയക്കോല്
കക്രക്കോസസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി  നനിലനനില്ക്കുകേയനില്ലെ  എനള്ളതസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്  പേറഞ്ഞെതക്കോണെസ്റ്റ്.
എങനിലുയ  ലതക്കോട്ടടുത  സയസക്കോനമക്കോയ  തമനിഴസ്റ്റ് നക്കോട്ടനിലുയ  മറ്റുയ  ഇങ്ങലന  എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ്
ഉണക്കോക്കുന്ന സനിതനികസ്റ്റ് സസ്വകമധയക്കോ തയ്യക്കോറക്കോയനി മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് വരനികേയക്കോലണെങനില്
നമുക്കുയ അതസ്റ്റ്  പേരസ്പീകനികക്കോയ  എന്നക്കോയനിരുന നനിലപേക്കോടസ്റ്റ്.  ആ രസ്പീതനിയനിലക്കോണെസ്റ്റ്  ചനില
മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുമക്കോയനി  എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ്  ഒപനിടക്കോന്  സര്കക്കോര്  തയ്യക്കോറക്കോയതസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്
ഞങ്ങളുലട  ഭക്കോഗത്തുനനിന്നസ്റ്റ്  യക്കോലതക്കോരു  തരതനിലുള്ള  സയശയവയ  ഉണക്കോയനിട്ടനില്ലെ.
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എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ്  ഒപനിടക്കോത  കകേക്കോകളജുകേള്കസ്റ്റ്  ഫസ്പീ  ലറഗുകലററനി  കേമനിറനി  നനിശയനിച
5 ലകയ രൂപേ ആയനിരനിക്കുയ ഫസ്പീസസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് കൃതഗ്യമക്കോയയ സര്കക്കോര് പേറഞ്ഞെനിടണസ്റ്റ്.  ഫസ്പീ
ലറഗുകലററനി കേമനിറനി നനിശയനിച ഫസ്പീസക്കോയ 5 ലകയ രൂപേ കനരലത ഹഹൈകകക്കോടതനി
അയഗസ്പീകേരനിചനിരുന.   മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് അപസ്പീല് സമര്പനിചകപക്കോള്  സുപ്രസ്പീയ കകേക്കോടതനി
പേറഞ്ഞു  5  ലകയ  രൂപേ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  തള്ളനികളയന്നനില്ലെ,  എന്നക്കോല്  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
ആവശഗ്യലപട്ടപ്രകേക്കോരയ  ഉയര്ന്ന  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നല്കേണെലമനപേറയന,  അതസ്റ്റ്  ഒനകൂടനി
പേരനികശക്കോധനികകണതുണസ്റ്റ്,  ഹഹൈകകക്കോടതനിയക്കോണെസ്റ്റ്  അന്തനിമവനിധനി  പേറകയണതസ്റ്റ്,
ഹഹൈകകക്കോടതനിയനികലയസ്റ്റ്   ഇഇൗ  കകേസസ്റ്റ്  വനിടുകമക്കോള്  ഒരുപേകക  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  കൂടുതല്
പേറയകേയക്കോലണെങനില് മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിനസ്റ്റ് കേനിട്ടക്കോന് കേഴനിയന്ന രസ്പീതനിയനില് 5 ലകയ രൂപേ
ഫസ്പീസനിലന്റെ കൂലട  6  ലകയ രൂപേ ബക്കോങസ്റ്റ്  ഗഗ്യക്കോരന്റെനി  കൂടനി  വക്കോങ്ങക്കോവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്
കകേക്കോടതനി  പേറയകേയണക്കോയനി.  അതസ്റ്റ്  പുനനഃപേരനികശക്കോധനിചസ്റ്റ്  ആ  ബക്കോങസ്റ്റ്  ഗഗ്യക്കോരന്റെനി
ഒഴനിവക്കോകണെലമനപേറഞ്ഞെസ്റ്റ് സര്കക്കോര് കകേക്കോടതനിലയ സമസ്പീപേനിചനിടണസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോഴലത
ഹഹൈകകക്കോടതനി പേരക്കോമര്ശയ എന്തക്കോലണെന്നസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് പൂര്ണമക്കോയയ മനസനിലക്കോയനിട്ടനില്ലെ.
മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുയ  സര്കക്കോരുയ  എല്ലെക്കോയകൂടനി  ഇതസ്റ്റ്  ലപേലട്ടന്നസ്റ്റ്  തസ്പീരുമക്കോനനിചനില്ലെ  എനള്ള
പേരക്കോമര്ശയ ഉണക്കോകയക്കോ എന്നസ്റ്റ് സയശയമുണസ്റ്റ്.  പേകക,  തസ്പീയതനി വചലകേക്കോണസ്റ്റ് ഒക്കോകരക്കോ
തവണെയയ എന്തക്കോണെസ്റ്റ് സര്കക്കോര് ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിശയനിക്കുന്ന കേക്കോരഗ്യതനില് ലചയ്തനിടള്ളതസ്റ്റ്
എനള്ളതസ്റ്റ്  ഇഇൗ  നക്കോട്ടനിലല  ജനങ്ങളുലട  മുമക്കോലകേ  സര്കക്കോരുയ  ആകരക്കോഗഗ്യ  വകുപ്പുയ
പേറഞ്ഞെനിടള്ളതക്കോണെസ്റ്റ്.   എകപക്കോഴുയ  ഇഇൗ  പ്രശങ്ങള്  ഉണക്കോകുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  സസ്വക്കോശയ
സയരയഭയ  വന്നതനിനുകശഷയ  ഇകന്നക്കോളയ  അകലക്കോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അപേകേടലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
കകേക്കോടതനിലയ  സമസ്പീപേനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  പ്രശമുണക്കോകക്കോന്  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ശമനിചനിടണസ്റ്റ്.
മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്   ഓകരക്കോ  വര്ഷവയ  കകേക്കോടതനിയനില്  നടതനിയ  ഇടലപേടലുകേലളക്കോലക
കരഖകേളക്കോയനി  സര്കക്കോരനിലന്റെ  മുന്നനിലുണസ്റ്റ്.   തമനിഴ് നക്കോട്ടനില് ഇഇൗ പ്രശങ്ങലളക്കോനമനില്ലെ,
പേനിലന്ന  കകേരളതനില്  എന്തക്കോണെനിങ്ങലന  എന്നസ്റ്റ്  ഇവനിലട  ചനിലര്  കചക്കോദനിചനിരുന.
തമനിഴസ്റ്റ് നക്കോട്ടനില്  സസ്വക്കോശയ  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിലന്റെ  അകലക്കോട്ടസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  കൃതഗ്യമക്കോയനി
നടക്കുനകണക്കോലയന്നസ്റ്റ്  മനസനിലക്കോക്കുന്നതനിനക്കോയനി  ഞക്കോന്  ഇന്നലല  തമനിഴ് നക്കോടസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ആകരക്കോഗഗ്യ വകുപ്പുമക്കോയനി ബനലപട്ടനിരുന. അവനിലട അകലക്കോട്ടസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
ആരയഭനിചനിട്ടനില്ലെ,  അവരക്കോലകേ  സയശയതനിലക്കോണെസ്റ്റ്  എന്ന  മറുപേടനിയക്കോണെസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്
ലഭനിചതസ്റ്റ്.  എത്ര ഫസ്പീസക്കോണെസ്റ്റ് വക്കോകങ്ങണതസ്റ്റ്,  ഏതസ്റ്റ് കകേക്കോകളജനില് എത്ര ഫസ്പീസനിനക്കോണെസ്റ്റ്
അകലക്കോട്ടസ്റ്റ് ലചകയ്യണതസ്റ്റ്, നസ്പീറസ്റ്റ് ലമറനിറനില് നനിന്നക്കോകണെക്കോ തമനിഴക്കോടസ്റ്റ് സര്കക്കോര് ഉണക്കോക്കുന്ന
പസസ്റ്റ് ടു ലനിസനില് നനിന്നക്കോകണെക്കോ എടുകകണതസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ കേക്കോരഗ്യങ്ങളനിലലല്ലെക്കോയ സയശയയ
നനിലനനില്ക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അവനിലട അകലക്കോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് കപ്രക്കോസസസ്റ്റ് ആരയഭനിചനിട്ടനില്ലെ.  പേകക,
കകേരളതനില് സുപ്രസ്പീയ കകേക്കോടതനി പേറഞ്ഞെ തസ്പീയതനിക്കുതലന്ന അകലക്കോട്ടസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് കപ്രക്കോസസസ്റ്റ്
ആരയഭനിച. പേകക ചനില മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളുലട കേക്കോരഗ്യതനിലുയ ഫസ്പീസനിലന്റെ കേക്കോരഗ്യതനിലുയ
ആശയക്കുഴപങ്ങളുണക്കോയതസ്റ്റ് മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനിയനില് കപേക്കോയനി ഇടകക്കോല വനിധനി
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സമക്കോദനിചതുലകേക്കോണ്ടുമക്കോത്രമക്കോണെസ്റ്റ്.  കകേക്കോടതനി അന്തനിമവനിധനിയനില്  എന്നസ്റ്റ് കനിയര് ലചയ്തസ്റ്റ്
തരുനകവക്കോ  അന്നസ്റ്റ്  അകലക്കോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റുമക്കോയനി  ബനലപട്ട  എല്ലെക്കോ  പ്രശങ്ങളുയ
അവസക്കോനനിപനികക്കോന്  കേഴനിയയ.  നനിയമതനിലന്റെ  പേനിന്ബലകതക്കോടുകൂടനി  കൃതഗ്യമക്കോയനി
ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിശയനിക്കുന്നതനിനുയ കകേക്കോടതനിയനില് സസ്വക്കോശയ മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  വക്കോദഗതനികേളുമക്കോയനി
കപേക്കോകുകമക്കോള്  നനിയമതനിലന്റെ  പേനിന്ബലതനില്  ഇകക്കോരഗ്യങ്ങള്  നനിശയനിച
എനപേറയക്കോനുള്ള  ആര്ജവവയ  ഇഇൗ  ബനില്  പേക്കോസക്കോക്കുന്നതനിലൂലട  നമുകസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അതുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്  ബഹുമക്കോനലപട്ട  ലമമര്മക്കോര്  പേറഞ്ഞെതുകപേക്കോലല
സസ്വക്കോശയ  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഒരു  നനിയമയ  പേക്കോസക്കോകക്കോന്
നമള്  ശമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഓര്ഡനിനന്സക്കോയനി  പേക്കോസക്കോകനിയ  സമയത്തുതലന്ന
ഓര്ഡനിനന്സനിലല  ചനില  സഇൗകേരഗ്യങ്ങള്  ഉപേകയക്കോഗനിചക്കോണെസ്റ്റ്  ഫസ്പീ  ലറഗുകലററനി
കേമനിറനിലയലകക്കോണസ്റ്റ്  ഫസ്പീസുയ ഇന്റെറനിയ  ഫസ്പീസുയ നനിശയനിപനിചതസ്റ്റ്.   അന്തനിമ ഫസ്പീസസ്റ്റ്
നനിശയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളുലട  വരവയ  ലചലവലമല്ലെക്കോയ  കേണെകക്കോകണെയ.
ഇഇൗ ബനില്ലെനിലന്റെ കകക്കോസനില് അതസ്റ്റ് വഗ്യക്തമക്കോയനി പേറഞ്ഞെനിടണസ്റ്റ്.  ഏഴസ്റ്റ് നനിബനനകേള്
അയഗസ്പീകേരനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിലന്റെ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നനിശയനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
പേറഞ്ഞെനിടണസ്റ്റ്.  അതനുസരനിചസ്റ്റ്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നനിശയനികക്കോന്  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  അവരുലട
കരഖകേള് ഹൈക്കോജരക്കോകണെയ.  പേലകപക്കോഴുയ കരഖകേള് ഹൈക്കോജരക്കോക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
തക്കോമസയ  വരുത്തുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്  ഇഇൗ  ബനില്  പേക്കോസക്കോകുന്നകതക്കോടുകൂടനി
കൃതഗ്യസമയത്തുതലന്ന  കരഖകേള്  ഹൈക്കോജരക്കോക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്ബനമക്കോയയ
മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേകളക്കോടസ്റ്റ് ആവശഗ്യലപടക്കോനുയ കനരലത തലന്ന ഫസ്പീ ലറഗുകലററനി കേമനിറനി
ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നനിശയനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  ഒരു  നനിശനിത  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  അകലക്കോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
പ്രക്രനിയ  ആരയഭനിക്കുന്നതനിനുയ  നമുകസ്റ്റ്  കേഴനിയലമന്നക്കോണെസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ
ബനില്  നനിയമസഭയനില്  നനിയമമക്കോയനി  മക്കോറുന്നകതക്കോടുകൂടനി  സക്കോധക്കോരണെ  അകലക്കോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
സമയത്തുണക്കോകുന്ന  പ്രശങ്ങള്  അവസക്കോനനിപനിചലകേക്കോണസ്റ്റ്  കനരലതതലന്ന  ഫസ്പീസസ്റ്റ്
കേക്കോല്ക്കുകലറസ്റ്റ്  ലചയ്തസ്റ്റ്  കപേക്കോകേക്കോന്  കേഴനിയലമന്നസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീകനിക്കുന.
എന്നക്കോലുയ മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിനസ്റ്റ് കകേക്കോടതനിലയ സമസ്പീപേനികക്കോനുള്ള അവസരയ പൂര്ണമക്കോയയ
ഇതനിലൂലട നനികഷധനികക്കോന് കേഴനിയനില്ലെ. എങനിലുയ ഒരു നനിയമതനിലന്റെ പേനിന്ബലതനില്
അതരയ  കേക്കോരഗ്യങ്ങള്  നനിശയനിക്കുകമക്കോള്  ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  കൂടുതല്  നനിയനണെയ
സസ്വക്കോശയ  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളനില്  ഉണക്കോകുലമനതലന്നയക്കോണെസ്റ്റ്  കേരുതുന്നതസ്റ്റ്.
അതുലകേക്കോണസ്റ്റ് ഇഇൗ നനിയമയ വളലര പ്രധക്കോനലപട്ട ഒന്നക്കോണെസ്റ്റ്. മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള് ഫസ്പീസസ്റ്റ്
കൂടുതല് ഇഇൗടക്കോക്കുകേകയക്കോ കേഗ്യക്കോപേനികറഷന് ഫസ്പീ വക്കോങ്ങുകേകയക്കോ ലചയ്തക്കോല് അതനിനസ്റ്റ് പേനിഴ
ചുമത്തുന്നതനിനുയ  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള്ലകതനിലര  ശനികക്കോനടപേടനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുയ
ഇഇൗ  ബനില്ലെനില്  വഗ്യവസ  ലചയനണസ്റ്റ്.  അതനുസരനിചസ്റ്റ്  കുറചകൂടനി  ശക്തമക്കോയ
സമസ്പീപേനയ  സസ്വസ്പീകേരനികക്കോന്  നമുകസ്റ്റ്  സക്കോധനിക്കുയ.  ഇഇൗ  ബനില്  അവതരണെയ
തക്കോമസനിചകപേക്കോയനി,  ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ്  ലലവകേനിച  എനപേറയനണസ്റ്റ്.  ബഹുമക്കോനലപട്ട
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കകേക്കോടതനിലയ  പ്രധക്കോനമക്കോയയ  അതുസയബനനിചസ്റ്റ്  ധരനിപനികകണതക്കോയണസ്റ്റ്.
ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ്  പ്രഖഗ്യക്കോപേനിചതനിനുകശഷയ  രണസ്റ്റ്  നനിയമസഭക്കോ  സകമളനങ്ങള്
നടനലവങനിലുയ  രണ്ടുതവണെയയ  ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ്  ലക്കോപക്കോവകേയക്കോണുണക്കോയതസ്റ്റ്.
നനിയമസഭയനില്  അതസ്റ്റ്  അവതരനിപനിചസ്റ്റ്  സമയതസ്റ്റ്  പേക്കോസക്കോകണെലമന്നസ്റ്റ്  ആദഗ്യലത
തവണെ  ആഗ്രഹൈനിലചങനിലുയ  നനിയമസഭയലട  വക്കോര്ഷനികേക്കോകഘക്കോഷങ്ങളുലട  ഭക്കോഗമക്കോയയ
മറ്റുചനില  കേക്കോരണെങ്ങളക്കോലുയ  സഭക്കോസകമളനതനിലന്റെ  ദനിവസങ്ങള്  ചുരുകനിയകപക്കോള്
ബനില്  അവതരനിപനികക്കോനുള്ള  സമയയ  നഷ്ടലപടുകേയക്കോയനിരുന.  പേനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുയ
റസ്പീലപ്രക്കോമുല്കഗറസ്റ്റ്   ലചയ്തസ്റ്റ്  ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ് എടുകകണതക്കോയനിവന.  പേനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  ബസ്പീഫസ്റ്റ്
നനികരക്കോധനവമക്കോയനി ബനലപട്ടസ്റ്റ്  ഒരു ദനിവസകതയസ്റ്റ് നനിയമസഭ കചര്ന്നകപക്കോള് ഇഇൗ
ബനില്  എടുകക്കോനുള്ള  സക്കോഹൈചരഗ്യയ  ഉണക്കോയനിരുന്നനില്ലെ.  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  അലലഡസ്വസറനി
കേമനിറനിയലട  തസ്പീരുമക്കോനപ്രകേക്കോരയ  ഒറ  അജണയക്കോണുണക്കോയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  അതുലകേക്കോണസ്റ്റ്
വസ്പീണ്ടുയ  ഇഇൗ  ബനില്  ലക്കോപക്കോകുകേയയ  വസ്പീണ്ടുയ  റസ്പീലപ്രക്കോമുല്കഗറസ്റ്റ്  ലചയ്തസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുയ
ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ്  ലകേക്കോണ്ടുവരനികേയക്കോണെസ്റ്റ്  ലചയ്തതസ്റ്റ്.  ആ  ഓര്ഡനിനന്സസ്റ്റ്  ലതക്കോട്ടടുത
നനിയമസഭക്കോ  സകമളനതനില്തലന്ന  ബനില്ലെക്കോകനി  നനിയമമക്കോയനി  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി തയ്യക്കോറക്കോയനിരനിക്കുന എന്നതസ്റ്റ് സസ്വക്കോശയ മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേലള നനിയനനികക്കോന്
ഇഇൗ സര്കക്കോരനിനുള്ള ഇച്ഛക്കോശക്തനിലയയക്കോണെസ്റ്റ്  ലവളനിവക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വളലര വനിശദമക്കോയനി
പ്രസയഗനിക്കുന്നനില്ലെ.   

2006-ല്  ശസ്പീ.  എയ.  എ.  കബബനി  അവതരനിപനിച  നനിയമതനിലുള്ള  ചനില
കേക്കോരഗ്യങ്ങള് കകേക്കോടതനി തള്ളനികളഞ്ഞെനിരുന. എന്നക്കോല് അന്നസ്റ്റ് ശസ്പീ. എയ. എ. കബബനി
അവതരനിപനിച  നനിയമതനില്നനിന്നസ്റ്റ്  തള്ളനികളഞ്ഞെ  ഏകേസ്പീകൃത  അകലക്കോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എനള്ളതസ്റ്റ് ഇകപക്കോള് കകേക്കോടതനിതലന്ന അയഗസ്പീകേരനിചനിടള്ള കേക്കോരഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്.  നസ്പീറസ്റ്റ് ലമറനിറസ്റ്റ്
ലനിസസ്റ്റ്  വന്നകതക്കോടുകൂടനി  അന്നസ്റ്റ്  തള്ളനികളഞ്ഞെ  ഭക്കോഗയ  ഇകപക്കോള്  അയഗസ്പീകേരനി
ചനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  അതുകപേക്കോലലതലന്ന  ലസന്ട്രലലലസ്ഡസ്റ്റ്  അകലക്കോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനിലൂലട
വനിദഗ്യക്കോര്തനികേലള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്ന  കേക്കോരഗ്യതനിലുയ  യക്കോലതക്കോരു  തടസവമനില്ലെ.
ലലമകനക്കോറനിറനിയലട കേക്കോരഗ്യതനില് വളലര സുചനിന്തനിതമക്കോയ അഭനിപ്രക്കോയയ ഇഇൗ ബനില്ലെനിലുണസ്റ്റ്.
ഞക്കോന്  അതസ്റ്റ്  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.  അതുയ  നനിയമപേരമക്കോയനി  സക്കോധൂകേരനികക്കോന്
കേഴനിയന്ന  തരതനിലക്കോണെസ്റ്റ്  ഇഇൗ  നനിയമതനിലുള്ളതസ്റ്റ്.  ചുരുകനിപറഞ്ഞെക്കോല്,  സസ്വക്കോശയ
മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേലള  നനിയനനികക്കോന്  കേഴനിയന്ന  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  നനിയമമക്കോണെസ്റ്റ്
ലകേക്കോണ്ടുവന്നതസ്റ്റ്.   സസ്വക്കോശയ  കകേക്കോകളജുകേള്  അനുവദനിച  കേഥലയക്കോലക  ഇവനിലട
പേറഞ്ഞു.  ഞക്കോന് അതനിലന്റെ ചരനിത്രതനികലയ്ലകക്കോനയ കപേക്കോകുന്നനില്ലെ.  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഭരനിക്കുന്ന സമയതസ്റ്റ് സസ്വക്കോശയ മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള് എങ്ങലനയക്കോണെസ്റ്റ് പ്രവര്തനിചതസ്റ്റ്
എന്നതസ്റ്റ്  എല്ലെക്കോവര്ക്കുയ  അറനിയക്കോവന്ന  കേക്കോരഗ്യമക്കോണെസ്റ്റ്.   കകേക്കോടനികണെകനിനസ്റ്റ്  രൂപേ
കേഗ്യക്കോപേനികറഷന്  ഫസ്പീ  വക്കോങ്ങനിലകക്കോണസ്റ്റ്  വനിദഗ്യക്കോര്തനികേലള  പ്രകവശനിപനിക്കുകേയയ
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അവരനില്നനിന്നസ്റ്റ് പ്രതനിവര്ഷയ പേലതരതനിലുള്ള ഫസ്പീസസ്റ്റ് ഇഇൗടക്കോക്കുകേയയ ലചയലകേക്കോണസ്റ്റ്
കകേക്കോടനികേളുലട  ലകേക്കോള്ള  നടന്ന  സക്കോനതക്കോണെസ്റ്റ്  ഇകപക്കോള്  അതനിനസ്റ്റ്  നനിയനണെയ
ഏര്ലപടുതനിലകക്കോണ്ടുവന്നനിടള്ളതസ്റ്റ്.  കേഗ്യക്കോപേനികറഷന്  ഫസ്പീ  വക്കോങ്ങക്കോന്  കേഴനിയനില്ലെ
എന്നതനിനക്കോല് മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് അതനിലുള്ള അതൃപനി  കരഖലപടുത്തുനണസ്റ്റ്.  കേഗ്യക്കോപേനികറഷന്
ഫസ്പീ  വക്കോങ്ങക്കോനുള്ള  അവസരയ  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പൂര്ണമക്കോയയ  ഇല്ലെക്കോതക്കോകനി
യനിരനിക്കുകേയക്കോണെസ്റ്റ്.  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിലന്റെ  വരവയ  ലചലവലമല്ലെക്കോയ  കേണെകക്കോകനി  ഒരു
നനിശനിത ഫസ്പീസസ്റ്റ് ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് നനിശയനിചനിരനിക്കുന.  മക്കോത്രമല്ലെ,  എന്.ആര്.ലഎ.
വനിഭക്കോഗതനിനസ്റ്റ്  5  ലകയ  രൂപേ  വര്ദനിപനിചതനിലൂലട  ലഭനിക്കുന്ന  അധനികേതുകേ
ഉപേകയക്കോഗലപടുതനിലകക്കോണസ്റ്റ്  അഡനിറസ്റ്റ്  ലചയന്ന  കുട്ടനികേളനില്  സക്കോമതനികേമക്കോയനി
ഏറവയ  പേനികന്നക്കോകയ  നനില്ക്കുന്ന  കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ്  കസക്കോളര്ഷനിപസ്റ്റ്  ലകേക്കോടുകക്കോനുള്ള
വഗ്യവസയയ  ഫസ്പീ  ലറഗുകലററനി  കേമനിറനിയലട  നനിര്കദ്ദേശതനില് ഉള്ലപടുതനിയനിരനിക്കുന.
ആ  അര്തതനില്  കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ്  ഉപേകേക്കോരപ്രദമക്കോയ  കേക്കോരഗ്യയകൂടനി  ഇഇൗ  ബനില്ലെനിലന്റെ
ഭക്കോഗമക്കോയനി  വരനികേയക്കോണെസ്റ്റ്.  സസ്വക്കോശയ  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിലന  ലകേട്ടഴനിചവനിട്ടസ്റ്റ്
കതക്കോനന്നനിടലതല്ലെക്കോയ  ഇതരതനിലുള്ള  കകേക്കോകളജുകേള്  അനുവദനിചസ്റ്റ്  ഇഇൗ
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസകമഖല  കേചവടതനിനുകവണനി  വനിടലകേക്കോടുതതസ്റ്റ്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേക്കോലതക്കോണെസ്റ്റ്.  ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് പുതനിയ സസ്വക്കോശയ കകേക്കോകളജുകേലളക്കോനയ
അനുവദനിചനിട്ടനില്ലെ.  എന്നക്കോല് നനിലവനിലുള്ള സസ്വക്കോശയ കകേക്കോകളജുകേളനിലല സസ്പീറ്റുകേളനില്
കുറഞ്ഞെ  ഫസ്പീസനിനസ്റ്റ്  കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനയ  കേനിട്ടക്കോനുള്ള  ശമയ  നടതനിയനിടണസ്റ്റ്.
എഗ്രനിലമന്റെനിനസ്റ്റ്  തയ്യക്കോറക്കോകേക്കോതപേകയ  ഫസ്പീ  ലറഗുകലററനി  കേമനിറനി  നനിശയനിക്കുന്ന
നഗ്യക്കോയമക്കോയ ഫസ്പീസനിനസ്റ്റ് കുട്ടനികേലള അഡനിറസ്റ്റ്  ലചയ്യണെലമന്ന കേര്ശനമക്കോയ നനിര്കദ്ദേശവയ
ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലകേക്കോടുതനിടണസ്റ്റ്.  അതനിലന സക്കോധൂകേരനിക്കുന്നതക്കോണെസ്റ്റ് ഇഇൗ ബനില്ലെനിലല
വഗ്യവസകേലളന്നസ്റ്റ്  സൂചനിപനിക്കുന.  സസ്വക്കോശയ  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളുലട  ലകേക്കോള്ള
അവസക്കോനനിപനിചസ്റ്റ്  അവര്കസ്റ്റ്  മൂക്കുകേയറനിടക്കോന് കേഴനിയന്ന ഇഇൗ ബനില് അവതരനിപനിചസ്റ്റ്
പേക്കോസക്കോക്കുന്ന  സനര്ഭതനില്  പ്രതനിപേകയ  അതസ്റ്റ്  നനികഷധനിചസ്റ്റ്  ഇറങ്ങനികപക്കോയതസ്റ്റ്
സസ്വക്കോശയ  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള്ലകതനിലര  സയസക്കോരനികക്കോന്  അവര്കസ്റ്റ്  മനസനില്ലെ
എന്നതനിലന്റെ  സൂചനയക്കോണെസ്റ്റ്.  അവര്  സസ്വക്കോശയ  മക്കോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള്ലകതനിലര
അഭനിപ്രക്കോയയ  പേറയക്കോന്  ആഗ്രഹൈനിക്കുന്നനില്ലെ  എന്നതുലകേക്കോണക്കോണെസ്റ്റ്  ഇഇൗ  ബനില്ലെനിലന്റെ
അവതരണെകവളയനില് സഭയനിലനിരനികക്കോലത ഇറങ്ങനികപക്കോയതസ്റ്റ് എനകൂടനി വഗ്യക്തമക്കോകനി
ലകക്കോണസ്റ്റ് ഇഇൗ ബനില്ലെനിലന്റെ മറസ്റ്റ് കേക്കോരഗ്യങ്ങളനികലയസ്റ്റ് കേടകണെലമന്നസ്റ്റ് അഭഗ്യര്തനിക്കുന. 

മനി  .    ലഡപേപ്യൂട്ടനി  സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  എയ.  സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  1  (എ)  നമര്
കഭദഗതനി പ്രസസ്റ്റ് ലചയനകണക്കോ? 

ശസ്പീ  .   എയ  .   സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്: സര്, ഞക്കോന് പ്രസസ്റ്റ് ലചയന്നനില്ലെ.
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മനി  .    ലഡപേപ്യൂട്ടനി  സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  എയ.  സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  1  (എ)  നമര്
കഭദഗതനി സഭയലട അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ലകേ.  രക്കോജന്  അവതരനിപനിച  2  (ബനി)  നമര്  കഭദഗതനി  പ്രസസ്റ്റ്
ലചയനകണക്കോ? 

ശസ്പീ  .   ലകേ  .   രക്കോജന്: സര്, ഞക്കോന് പ്രസസ്റ്റ് ലചയന്നനില്ലെ.

മനി  .    ലഡപേപ്യൂട്ടനി  സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  ലകേ.  രക്കോജന്  അവതരനിപനിച  2  (ബനി)  നമര്
കഭദഗതനി സഭയലട അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി റനികപക്കോര്ട്ടസ്റ്റ്  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  2017-ലല കകേരള ലമഡനികല്
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ  (സസ്വകേക്കോരഗ്യ ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ സക്കോപേനങ്ങളനിലല പ്രകവശനയ
ക്രമലപടുതലുയ നനിയനനികലുയ) ബനില് പേരനിഗണെനയ്ലകടുകണെലമന്ന പ്രകമയലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്....

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്....

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില് പേരനിഗണെനയ്ലകടുക്കുന.

2-  ാം വകുപസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രക്കോകജഷസ്റ്റ്:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

164.  ഖണ്ഡയ  2  (ബനി)-ല്  "അങ്ങലനയള്ള  ഏലതക്കോരു  തുകേകയക്കോ"  എന്നസ്പീ
വക്കോക്കുകേള്ക്കു കശഷയ "തുകേയസ്റ്റ് തുലഗ്യമക്കോയ" എന്ന വക്കോകസ്റ്റ്  കചര്ക്കുകേ .

ശസ്പീ  .    മുഹൈമദസ്റ്റ്  മുഹൈസനിന്  പേനി.:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന.:

216.  ഖണ്ഡയ  2(ലജ)  യനില്  "മറസ്റ്റ്  "  എന്നതനിനുകശഷയ  "അയഗസ്പീകൃത”എന്നസ്റ്റ്
കചര്ക്കുകേ.

227.  ഖണ്ഡയ 2 (എല്) തക്കോലഴ പേറയയ പ്രകേക്കോരയ മക്കോറ്റുകേ :―

"(എല്)  "നപ്യൂനപേക  സക്കോപേനയ"  എന്നക്കോല്  "നപ്യൂനപേകതക്കോല്
സക്കോപേനിതമക്കോയതുയ  നപ്യൂനപേക  കകമയ  ലക്കോകക്കോകനി  ഭരണെ  നനിര്വ്വഹൈണെയ
നടതനിവരുന്നതുയ  ലമഡനികല്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ  പേകേര്ന  നല്കുന്നതുമക്കോയ  ഒരു
സക്കോപേനയ എന്നര്തമക്കോകുന”.
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ശസ്പീ  .   എയ  .   സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്: സര്, ഞക്കോന് തക്കോലഴപറയന്ന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

229. ഖണ്ഡയ 2 (എയ) തക്കോലഴപറയന്ന പ്രകേക്കോരയ മക്കോറ്റുകേ :―

“(എയ)  “പ്രവക്കോസനി  ഭക്കോരതസ്പീയര്ക്കുള്ള  സസ്പീറ്റുകേള്"  എന്നതനിനസ്റ്റ്  2006-ലല  കകേരള
ലപ്രക്കോഫഷണെല് കകേക്കോകളജുകേളുയ അലല്ലെങനില് സക്കോപേനങ്ങളുയ (കേഗ്യക്കോപനികറഷന് ഫസ്പീസസ്റ്റ്
നനികരക്കോധനികലുയ പ്രകവശനയ നനിയനനികലുയ ചൂഷണെരഹൈനിത ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിശയനികലുയ,
ലപ്രക്കോഫഷണെല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസതനില് നസ്പീതനിയയ മനികേവയ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള മറസ്റ്റ്
നടപേടനികേളുയ) ആകനിലല [2006-ലല 19 ] 2 (ഒ) വകുപനില് അതനിനസ്റ്റ് നല്കേലപട്ടനിടള്ള
അകത അര്തയ ഉണക്കോയനിരനിക്കുന്നതക്കോണെസ്റ്റ്;”

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്,  ശസ്പീ.  വനി.  പേനി.  സജസ്പീന്ദ്രലന്റെ  202-ാം  നമര്  കഭദഗതനിയയ
ശസ്പീ.  ലകേ.  സനി.  കജക്കോസഫനിലന്റെ  249-ാം  നമര്  കഭദഗതനിയയ  ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ
കഭദഗതനികേളക്കോയനി അവതരനിപനിക്കുന. 

202.  ഖണ്ഡയ  2 (എചസ്റ്റ്)-ല്  "എയ്ഡഡസ്റ്റ് അലല്ലെങനില് അണ് എയ്ഡഡസ്റ്റ്" എന്ന
വക്കോക്കുകേള് ഒഴനിവക്കോക്കുകേ.

249. ഖണ്ഡയ 2 (ആര്)-ല്, "ആളുകേള്ക്കുകവണനി" എന്നതസ്റ്റ് "വനിദഗ്യക്കോര്തനികേള്കസ്റ്റ്"
എന്നസ്റ്റ് മക്കോറ്റുകേ.

ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ  കഭദഗതനികേള്  അയഗസ്പീകേരനികണെലമന്നസ്റ്റ്  അഭഗ്യര്തനിക്കുന.   മറസ്റ്റ്
കഭദദഗതനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.  

മനി  .   ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്:  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനി  അവതരനിപനിച  202,  249
എന്നസ്പീ നമര് ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനികേള്   സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

ശസ്പീ.  റനി.  വനി.  രക്കോകജഷസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  164-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭയലട
അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച. 

ശസ്പീ.  മുഹൈമദസ്റ്റ്  മുഹൈസനിന്  പേനി.  അവതരനിപനിച  216,  227  എന്നസ്പീ  നമര്
കഭദഗതനികേള് സഭയലട അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച. 

ശസ്പീ.  എയ.  സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  229-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭയലട
അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച. 

കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  2-ാംവകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...............

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 2-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 2-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.
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3-  ാംവകുപസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്കോകജഷസ്റ്റ്:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന:―

270.  ഖണ്ഡയ  3-ലന്റെ  മക്കോര്ജനിനല്  ശസ്പീര്ഷകേതനില്  "ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നനിയനണെവയ"
എന്നതനിനസ്റ്റ് പേകേരയ "ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിര്ണയവയ " എന്നസ്റ്റ്  കചര്ക്കുകേ. 

273. ഖണ്ഡയ 3 (1) ല്, - 

"മക്കോര്ഗ്ഗ ദര്ശനയ നല്കുന്നതനിനുയ" എന്നസ്പീ വക്കോക്കുകേള് ഒഴനിവക്കോക്കുകേ.  

279. ഖണ്ഡയ 3 (1) ല്,-

"കതടുന്ന അകപേകകേരനില്"  എന്നതനിനസ്റ്റ് പേകേരയ  "കനടുന്ന വനിദഗ്യക്കോര്തനികേളനില്"
എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

288.  ഖണ്ഡയ  3(1)-ല്,  "നനിയനണെവയ"  എന്നതനിനസ്റ്റ്  പേകേരയ  "നനിര്ണയവയ"
എന്നസ്റ്റ്  കചര്ക്കുകേ.

291.  ഖണ്ഡയ  3  (2)(ബനി)  നസ്പീകയ  ലചയകേയയ  കശഷനിക്കുന്നവ  പുനരകരയ
ലചയകേയയ ലചയകേ.

296.  ഖണ്ഡയ  3  (2)(സനി)-യനില്  മൂന്നക്കോയ  നനിരയനിലല  "അയഗയ"എന്നതനിനസ്റ്റ്
പേകേരയ "ലമമര് ലസക്രട്ടറനി" എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

310.  ഖണ്ഡയ  3(2)  (എചസ്റ്റ്)-ല്  രണക്കോയ  നനിരയനില്  "ഒരു  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ
വനിദഗ്ധന്" എന്നതനിനസ്റ്റ് മുമക്കോയനി "ആകരക്കോഗഗ്യശക്കോസ്ത്ര രയഗലത" എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ. 

315.  ഖണ്ഡയ 3(2) (ഐ)-ല് രണക്കോയ നനിരയനില് "ഒരു വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ വനിദഗ്ദ്ധന്"
എന്നതനിനസ്റ്റ് മുമക്കോയനി  "ആകരക്കോഗഗ്യശക്കോസ്ത്ര രയഗലത"  എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ. 

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രക്കോകജഷസ്റ്റ്:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന:

274. ഖണ്ഡയ 3 (1)-ല് "കമല്കനക്കോട്ടയ വഹൈനിക്കുന്നതനിനുയ" എന്നസ്പീ വക്കോക്കുകേള്കസ്റ്റ്
കശഷയ "സമയക്കോസമയങ്ങളനില് " എന്ന വക്കോകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.  

283.  ഖണ്ഡയ  3(1)-ല്, "ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിശയനിക്കുന്നതനിനുയ"  എന്നസ്പീ വക്കോക്കുകേള്കസ്റ്റ്
കശഷയ "ഫസ്പീസസ്റ്റ് ചുമത്തുന്ന വനിഷയങ്ങളനിലല പേരക്കോതനികേള് പേരനിഗണെനിചസ്റ്റ് സര്കക്കോരനിലന്റെ
അനുമതനികയക്കോലട തസ്പീര്പസ്റ്റ് കേല്പനിക്കുന്നതനിനുയ"എന്നസ്പീ വക്കോക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.
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ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

278. ഖണ്ഡയ 3 (1) ല് "പ്രകവശനയ കതടുന്ന അകപേകകേരനില് നനിനയ" എന്നസ്പീ
വക്കോക്കുകേള്കസ്റ്റ് പേകേരയ  "പ്രകവശനയ ലഭനിയ്ക്കുന്ന വനിദഗ്യക്കോര്തനികേളനില് നനിനയ"  എന്നസ്റ്റ്
കചര്ക്കുകേ. 

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്,  ശസ്പീ.  സുകരഷസ്റ്റ്  കുറുപനിലന്റെ  304,  312  എന്നസ്പീ  നമര് കഭദഗതനികേളുയ
ശസ്പീ.  പേനി.  ടനി.  കതക്കോമസനിലന്റെ  319-ാം  നമര്  കഭദഗതനിയയ  ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ
കഭദഗതനികേളക്കോയനി അവതരനിപനിക്കുന. 

304.  ഖണ്ഡയ  3(2)  (എചസ്റ്റ്)-ല്  രണക്കോയ  നനിരയനില്  "ലചയര്കപേഴ് സണുമക്കോയനി
കൂടനിയക്കോകലക്കോചനിചസ്റ്റ്" എന്നസ്പീ വക്കോക്കുകേള് നസ്പീകയ ലചയകേ. 

312.  ഖണ്ഡയ  3(2) (ഐ)-യനില് രണക്കോയ നനിരയനില്  "ലചയര്കപേഴ് സണുമക്കോയനി
കൂടനിയക്കോകലക്കോചനിചസ്റ്റ്" എന്ന വക്കോക്കുകേള് ഒഴനിവക്കോക്കുകേ. 

319.  ഖണ്ഡയ  3(2)  (ലജ)-യനില് രണക്കോയ  നനിരയനില്  "ലചയര്കപേഴ് സണുമക്കോയനി
കൂടനിയക്കോകലക്കോചനിചസ്റ്റ്"   എന്ന വക്കോക്കുകേള് ഒഴനിവക്കോക്കുകേ.

ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ  കഭദഗതനികേള്  അയഗസ്പീകേരനികണെലമന്നസ്റ്റ്  അഭഗ്യര്തനിക്കുന.
ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച  278 -ാം നമര് കഭദഗതനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന.
മറസ്റ്റ് കഭദദഗതനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.  

മനി  .   ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്: ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനി അവതരനിപനിച  304, 312, 319
എന്നസ്പീ  നമര് ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനികേളുയ  ശസ്പീ. എ. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച
278-ാം നമര് കഭദഗതനിയയ  സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

ശസ്പീ.  ആര്.  രക്കോകജഷസ്റ്റ് അവതരനിപനിച 270, 273, 279, 288, 291, 296, 310,
315 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള് സഭയലട അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച. 

ശസ്പീ. റനി.  വനി.  രക്കോകജഷസ്റ്റ് അവതരനിപനിച 274, 283 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള്
സഭയലട അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച. 

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 3-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...............

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  3-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 3-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.
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4-  ാംവകുപസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രക്കോകജഷസ്റ്റ്:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന:

363.  ഖണ്ഡയ  4(7)-ല്,  "അതനികന്റെതക്കോയ  നടപേടനിക്രമങ്ങള്"  എന്ന  വക്കോക്കുകേള്കസ്റ്റ്
കശഷയ  "സര്കക്കോരനിലന്റെകയക്കോ സമുചനിത അധനികേക്കോര സക്കോനതനിലന്റെകയക്കോ അനുമതനികയക്കോലട"
എന്ന വക്കോക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

369.  ഖണ്ഡയ  4(8)-ല്,  "മറസ്റ്റ്  കസവന  വഗ്യവസകേളുയ"  എന്ന വക്കോക്കുകേള്കസ്റ്റ്
കശഷയ "സര്കക്കോരനിലന്റെകയക്കോ സമുചനിത അധനികേക്കോര സക്കോനതനിലന്റെകയക്കോ അയഗസ്പീകേക്കോരകതക്കോലട"
എന്ന വക്കോക്കുകേള്  കചര്ക്കുകേ.

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്,  ശസ്പീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  ശനിവകുമക്കോറനിലന്റെ  368-ാം  നമര്    കഭദഗതനി
ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനിയക്കോയനി അവതരനിപനിക്കുന. 

368.  ഖണ്ഡയ 4(8)-ല് " ലചയര്കപേഴ്സകന്റെയയ" എന്നതനിനുകശഷയ "നക്കോമനനിര്കദ്ദേശയ
ലചയ്യലപട്ട”എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി  അയഗസ്പീകേരനികണെലമന്നഭഗ്യര്തനിക്കുന.മറസ്റ്റ്  കഭദദഗതനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.  

മനി  .   ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്:  ബഹുമക്കോനലപട്ട മനനി അവതരനിപനിച  368-ാം നമര്
ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി   സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

ശസ്പീ. റനി.  വനി.  രക്കോകജഷസ്റ്റ് അവതരനിപനിച 363, 369 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള്
സഭയലട അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച. 

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 4-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...............

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 4-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 4-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

5-  ാം വകുപസ്റ്റ്

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്,  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമറനിലന്റെ  371-ാം നമര്   കഭദഗതനിയയ ശസ്പീ.  വനി.  പേനി.
സജസ്പീന്ദ്രലന്റെ  378-ാം  നമര്  കഭദഗതനിയയ  ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ  കഭദഗതനികേളക്കോയനി
അവതരനിപനിക്കുന. 
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371. ഖണ്ഡയ 5 (1)-ല് "വചസ്റ്റ്" എന്ന വക്കോകസ്റ്റ് ഒഴനിവക്കോക്കുകേ.

378. ഖണ്ഡയ 5 (2)-നസ്റ്റ് കശഷയ തക്കോലഴപറയന്ന ഉപേഖണ്ഡയ കചര്ക്കുകേ. 

“(3) സമനിതനി കയക്കോഗതനിലന്റെ കേസ്വക്കോറയ 4 (നക്കോലസ്റ്റ്) ആയനിരനികകണതക്കോണെസ്റ്റ്"

ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനികേള് അയഗസ്പീകേരനികണെലമന്നഭഗ്യര്തനിക്കുന.

മനി  .   ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്:  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനി  അവതരനിപനിച  371,   378
എന്നസ്പീ നമര്  ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനികേള്  സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  5-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...............

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 5-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 5-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

6-  ാം വകുപസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    ലജയനിയസസ്റ്റ്  മക്കോതബ:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന:

382. ഖണ്ഡയ 6(1)-ല്, "സസ്വകേക്കോരഗ്യ" എന്ന വക്കോകനിനുമുമസ്റ്റ് "ഏലതങനിലുയ”എന്ന
വക്കോകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

386.  ഖണ്ഡയ  6(1)-ല്,  "സക്കോപേനവമക്കോയനി  കൂടകചര്ന്ന"  എന്നതനിനസ്റ്റ്  പേകേരയ
"സക്കോപേനതനില്  സക്കോമതനികേമക്കോകയക്കോ  അകക്കോദമനികേമക്കോകയക്കോ  മറ്റു  വനിധതനികലക്കോ
പേങക്കോളനിതകമക്കോ തക്കോത്പേരഗ്യകമക്കോ ഉളള”എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രക്കോകജഷസ്റ്റ്:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന:

384.  ഖണ്ഡയ 6(1)-ല്,  “വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ സക്കോപേനവമക്കോയനി"  എന്ന വക്കോക്കുകേള്കസ്റ്റ്
കശഷയ “പ്രതഗ്യകമക്കോകയക്കോ പേകരക്കോകമക്കോകയക്കോ”എന്ന വക്കോക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

402.  ഖണ്ഡയ  6(2)  ലന്റെ കനിപ നനിബനയനില്  "പേറയവക്കോന്"  എന്ന വക്കോകനിനസ്റ്റ്
കശഷയ  “സമുചനിത അധനികേക്കോരസക്കോനതനിനസ്റ്റ്”എന്ന വക്കോക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.
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407.  ഖണ്ഡയ  7  (1)-ല്  "ഉകദഗ്യക്കോഗസലരയയ  ജസ്പീവനകക്കോലരയയ”എന്നസ്പീ
വക്കോക്കുകേള്കസ്റ്റ് കശഷയ "അതക്കോതസ്റ്റ് സമയങ്ങളനില്" എന്നസ്പീ വക്കോക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

412.  ഖണ്ഡയ 7 (2)-ല് “ശമളവയ ബതകേളുയ മറസ്റ്റ് കസവന വഗ്യവസകേളുയ”
എന്നസ്പീ  വക്കോക്കുകേള്കസ്റ്റ്  കശഷയ  “സര്കക്കോരനിലന്റെകയക്കോ  സമുചനിത  അധനികേക്കോര
സക്കോനതനിലന്റെകയക്കോ അയഗസ്പീകേക്കോരകതക്കോലട”എന്നസ്പീ വക്കോക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

ശസ്പീ  .    മുഹൈമദസ്റ്റ്  മുഹൈസനിന്  പേനി.:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന: 

389.  ഖണ്ഡയ  6(1)-ല്,  "കൂടകചര്ന്ന"  എന്ന  വക്കോകനിനസ്റ്റ്  പേകേരയ
"ബനമുളള”എന്ന വക്കോകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

സര്,  ഇതനില്  ഒരു  വക്കോകനിലല  വഗ്യതഗ്യക്കോസമക്കോണെസ്റ്റ്.  "...  കൂടകചര്ന്ന
യക്കോലതക്കോരക്കോള്ക്കുയ...”  എനതനിനുപേകേരയ  " .… സസ്വകേക്കോരഗ്യ  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  അലല്ലെങനില്  അണ്
എയ്ഡഡസ്റ്റ്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  സക്കോപേനവമക്കോയനി  ബനമുള്ള  യക്കോലതക്കോരക്കോള്ക്കുയ...”
എന്നക്കോകനിയക്കോല് കുറചകൂടനി നന്നക്കോയനിരനിക്കുയ എന്നക്കോണെസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് പേറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്. 

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്,  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമറനിലന്റെ  403-ാം നമര് കഭദഗതനി ഞക്കോന് ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ
കഭദഗതനിയക്കോയനി അവതരനിപനിക്കുന.

403.  ഖണ്ഡയ  6(2)-ലല  കനിപ  നനിബനനയനില്  "നല്കേക്കോവന്നതക്കോണെസ്റ്റ്"
എന്നതനിനു പേകേരയ "നല്കകേണതക്കോണെസ്റ്റ്”എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ  കഭദഗതനി  അയഗസ്പീകേരനികണെലമന്നഭഗ്യര്തനിക്കുന.  ശസ്പീ.  ലജയനിയസസ്റ്റ്
മക്കോതബ അവതരനിപനിച  382-ാം നമര് കഭദഗതനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന.  മറസ്റ്റ്  കഭദഗതനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ. 

മനി  .   ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്: ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനി  അവതരനിപനിച  403-ാം  നമര്
ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനിയയ  ശസ്പീ.  ലജയനിയസസ്റ്റ്  മക്കോതബ  അവതരനിപനിച  382-ാം നമര്
കഭദഗതനിയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

ശസ്പീ.  ലജയനിയസസ്റ്റ്  മക്കോതബ  അവതരനിപനിച  386-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭയലട
അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച.

ശസ്പീ.  റനി.  വനി.  രക്കോകജഷസ്റ്റ് അവതരനിപനിച  384, 402, 407, 412  എന്നസ്പീ നമര്
കഭദഗതനികേള് സഭയലട അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച.

ശസ്പീ.  മുഹൈമദസ്റ്റ്  മുഹൈസനിന്  പേനി.  അവതരനിപനിച  389-ാം  നമര്  കഭദഗതനി
സഭയലട അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച.
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കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 6-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.............

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 6-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.  

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 6-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

7-  ാം വകുപസ്റ്റ്

മനി  .   ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്: കഭദഗതനി ഇല്ലെ.

7-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.............

7-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.  

7-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

8-  ാം വകുപസ്റ്റ്

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്): സര്, ഞക്കോന് തക്കോലഴപറയന്ന ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന:

416.  ഖണ്ഡയ 8 (3)-ല്  “എയ്ഡഡസ്റ്റ് അലല്ലെങനില് അണ് എയ്ഡഡസ്റ്റ്"  എന്നസ്പീ
വക്കോക്കുകേള് ഒഴനിവക്കോക്കുകേ.

ശസ്പീ  .    ലജയനിയസസ്റ്റ്  മക്കോതബ:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന:

417.  ഖണ്ഡയ 8 (1)-ല്  “അധനികേക്കോരങ്ങളുയ ചുമതലകേളുയ വനിനനികയക്കോഗനിക്കുകേയയ
നനിര്വ്വഹൈനിക്കുകേയയ  ലചകയ്യണതക്കോണെസ്റ്റ്"  എന്നതനിനുപേകേരയ  “അധനികേക്കോരങ്ങള്
വനിനനികയക്കോഗനിക്കുകേയയ  ചുമതലകേള്  നനിര്വ്വഹൈനിക്കുകേയയ  ലചകയ്യണതക്കോണെസ്റ്റ്"  എന്നസ്റ്റ്
കചര്ക്കുകേ.

420. ഖണ്ഡയ  8  (1)(എ)-ല്  “സമനിതനിലയ  പ്രക്കോപമക്കോക്കുന്നതനിനക്കോവശഗ്യമക്കോകേക്കോവന്ന"
എന്നതനിനുപേകേരയ “ആവശഗ്യമക്കോയ" എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.



നനിയമനനിര്മക്കോണെകേക്കോരഗ്യയ 555

439.  ഖണ്ഡയ  8  (1)  (ബനി)  യസ്റ്റ്  കശഷയ  തക്കോലഴ  പേറയന്ന  കനിപ  നനിബനന
കചര്ക്കുകേ:

“എന്നക്കോല്,  അപ്രകേക്കോരയ  നനിശയനിക്കുന്ന  ഫസ്പീസനിലന്റെ  അടനിസക്കോനതനില്
പ്രകവശനയ  കനടനിയ  വനിദഗ്യക്കോര്തനികേള്  കകേക്കോഴ്സസ്റ്റ്  പൂര്തനിയക്കോക്കുയ  വലര  അവര്കസ്റ്റ്
അധനികേ ഫസ്പീസസ്റ്റ് ഇഇൗടക്കോകക്കോന് പേക്കോടുള്ളതല്ലെ".

ശസ്പീ  .    മുഹൈമദസ്റ്റ്  മുഹൈസനിന്  പേനി  .:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന:

422.  ഖണ്ഡയ  8  (1)(എ)യനില്   “വനിവരകമക്കോ"  എന്ന  വക്കോകനിനസ്റ്റ്  പേകേരയ
“വനിവരങ്ങകളക്കോ" എന്ന വക്കോകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

469.  ഖണ്ഡയ 8 (3)-ല് “എയ്ഡഡസ്റ്റ് അലല്ലെങനില് അണ് എയ്ഡഡസ്റ്റ്  ''  എന്നസ്പീ
വക്കോക്കുകേള്  ഒഴനിവക്കോക്കുകേ.

472. ഖണ്ഡയ 8 (3)-ല് ''ഒരു വര്ഷലത ഫസ്പീസനില് കൂടുതല് വരുന്ന ഒരു ഫസ്പീസസ്റ്റ്
'' എന്നതനിനസ്റ്റ്  പേകേരയ ''ഒരു ഫസ്പീസുയ'' എന്നസ്റ്റ് മക്കോറ്റുകേ.

491.  ഖണ്ഡയ  8 (4)(സനി)-ല്  "അതസ്റ്റ്"  എന്ന വക്കോകനിനസ്റ്റ് പേകേരയ  "സക്കോപേനയ"
എന്ന വക്കോകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രക്കോകജഷസ്റ്റ്:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന:

446. ഖണ്ഡയ 8 (1) (സനി) (i)-ല്  "നനിശയനികലപട്ട ഫസ്പീസനില് കൂടുതല് ഫസ്പീസസ്റ്റ്"
എന്നസ്പീ വക്കോക്കുകേള്കസ്റ്റ് കശഷയ "ഏതസ്റ്റ് കപേരനിലക്കോയയ" എന്നസ്പീ വക്കോക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

452.  ഖണ്ഡയ  8 (1) (സനി) (ii)-ല്  "ആവശഗ്യതനികലകക്കോയനി സക്കോപേനതനില്"
എന്ന വക്കോക്കുകേള്കസ്റ്റ് കശഷയ "കരഖകേളടകയ”എന്ന വക്കോകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന.

430.  ഖണ്ഡയ  8  (1)(ബനി)യനില്  “ഏലന്തങനിലുയ"  എന്നതനിനുപേകേരയ
“ഏലതങനിലുയ" എന്ന വക്കോകസ്റ്റ്  കചര്ക്കുകേ.

504.  ഖണ്ഡയ  8  (4)(ഇ)-ല്  "അധനികേക്കോരസക്കോനതനികനക്കോകടക്കോ"  എന്നതനിനു
പേകേരയ "അധനികേക്കോരസക്കോനകതക്കോകടക്കോ" എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്,   ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി  അലനിയലട  424,  429,  483  എന്നസ്പീ  നമര്
കഭദഗതനികേളുയ  ലപ്രക്കോഫ.  ലകേ.  യ.  അരുണെലന്റെ  456-ാം  നമര്  കഭദഗതനിയയ
ശസ്പീ. ഹഹൈബനി ഇഇൗഡലന്റെ 462-ാം നമര് കഭദഗതനിയയ ശസ്പീ. പേനി.  ടനി.  കതക്കോമസനിലന്റെ
466-ാം  നമര്  കഭദഗതനിയയ  ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ  കഭദഗതനികേളക്കോയനി  ഞക്കോന്
അവതരനിപനിക്കുന.
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424.  ഖണ്ഡയ  8  (1)(എ)യനില്  “തസ്പീയതനികയക്കോലട"  എന്നതനിനുപേകേരയ
“തനിയതനിയകേയ" എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

429.  ഖണ്ഡയ  8  (1)(ബനി)യനില്   “ഏലന്തങനിലുയ"  എന്നതനിനുപേകേരയ
“എലന്തങനിലുയ" എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

483.  ഖണ്ഡയ  8  (4)(ബനി)-ല്  “ആകനിലല"  എന്നതസ്റ്റ്  “ആകനിലലകയക്കോ
അതനിന്കേസ്പീഴനില് ഉണക്കോകനിയനിടള്ള ചട്ടങ്ങളനികലകയക്കോ" എന്നസ്റ്റ് മക്കോറ്റുകേ.

456.  ഖണ്ഡയ 8 (1) (സനി) (ii)-ലന്റെ കനിപ നനിബനനയനില് "(3)-ാം ഉപേ വകുപസ്റ്റ്"
എന്നതനിനു പേകേരയ  (4)-ാം ഉപേ വകുപസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.   

462.  ഖണ്ഡയ  8 (3)-ല്  ''അകപേകകേനസ്റ്റ്  ''  എന്നതസ്റ്റ്  ''വനിദഗ്യക്കോര്തനികേള്കസ്റ്റ്  ''
എന്നസ്റ്റ് മക്കോറ്റുകേ.

466.  ഖണ്ഡയ 8 (3) -ല് ''യക്കോലതക്കോരു സസ്വകേക്കോരഗ്യ എയ്ഡഡസ്റ്റ് അലല്ലെങനില് അണ്
എയ്ഡഡസ്റ്റ് ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ സക്കോപേനവയ ''  എന്നതനിനു പേകേരയ ''യക്കോലതക്കോരു
സസ്വകേക്കോരഗ്യ ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ സക്കോപേനവയ '' എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ  കഭദഗതനികേള്  അയഗസ്പീകേരനികണെലമന്നസ്റ്റ്  അഭഗ്യര്തനിക്കുന.
ശസ്പീ.  ലജയനിയസസ്റ്റ് മക്കോതബ അവതരനിപനിച  417-ാം നമര് കഭദഗതനിയയ ശസ്പീ.  മുഹൈമദസ്റ്റ്
മുഹൈസനിന് പേനി. അവതരനിപനിച 491-ാം നമര് കഭദഗതനിയയ ശസ്പീ. എ. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന്
അവതരനിപനിച  504-ാം  നമര്  കഭദഗതനിയയ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന.   മറസ്റ്റ്  കഭദഗതനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.

മനി  .   ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്: ബഹുമക്കോനലപട്ട മനനി അവതരനിപനിച 416, 424, 429,
456, 462, 466, 483  എന്നസ്പീ നമര് ഒഇൗകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനികേളുയ ശസ്പീ. ലജയനിയസസ്റ്റ്
മക്കോതബ  അവതരനിപനിച  417-ാം നമര് കഭദഗതനിയയ  ശസ്പീ.  മുഹൈമദസ്റ്റ്  മുഹൈസനിന്  പേനി.
അവതരനിപനിച 491-ാം നമര് കഭദഗതനിയയ ശസ്പീ. എ. ലകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച
504-ാം നമര് കഭദഗതനിയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

ശസ്പീ. ലജയനിയസസ്റ്റ് മക്കോതബ അവതരനിപനിച 420, 439 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള്
സഭയലട അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച.

ശസ്പീ.  മുഹൈമദസ്റ്റ് മുഹൈസനിന് പേനി.  അവതരനിപനിച  422, 469, 472  എന്നസ്പീ നമര്
കഭദഗതനികേള് സഭയലട അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച.

ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്കോകജഷസ്റ്റ് അവതരനിപനിച 446, 452 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേള്
സഭയലട അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച.
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ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച  430-ാം നമര് കഭദഗതനി സഭയലട
അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച.

കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  8-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.............

കഭദഗതനി ലചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 8-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.  

കഭദഗതനി ലചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 8-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

9-   ാം വകുപസ്റ്റ്

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ) : സര്, ഞക്കോന് തക്കോലഴപറയന്ന ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന:

507.  ഖണ്ഡയ  9(2)-ല്  "(1)-ാം ഉപേവകുപനില് പേറഞ്ഞെ പ്രകേക്കോരമുളള"  എന്നസ്പീ
വക്കോക്കുകേളുയ അകവയ ചനിഹ്നങ്ങളുയ ഒഴനിവക്കോക്കുകേ; 

ഖണ്ഡയ 9(3)-ല് "ആകനിലലകയക്കോ" എന്ന വക്കോകനിനു പേകേരയ"ആകനിലലയയ"എന്ന
വക്കോക്കുയ   "ചട്ടങ്ങളനിലലകയക്കോ"  എന്ന  വക്കോകനിനുപേകേരയ   "ചട്ടങ്ങളനിലലയയ"   എന്ന
വക്കോക്കുയ കചര്കകണതക്കോണെസ്റ്റ്. 

ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി അയഗസ്പീകേരനികണെലമന്നസ്റ്റ് അഭഗ്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    ലഡപേപ്യൂട്ടനി  സസ്പീകര്:  ബഹുമക്കോനലപട്ട  മനനി  അവതരനിപനിച  ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ  അയഗസ്പീകേരനിച. 

കഭദഗതനി  ലചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  9-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..........

കഭദഗതനി ലചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 9-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 9-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.
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10-  ാം വകുപസ്റ്റ്

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്): സര്, ശസ്പീ. മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി അലനിയലട 513-ാം നമര് കഭദഗതനി ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ
കഭദഗതനിയക്കോയനി ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന. 

513.  ഖണ്ഡയ  10-ല്  "ആളുകേള്ക്കുയ"  "പേഇൗരന്മക്കോര്ക്കുയ"  എന്നസ്പീ  വക്കോക്കുകേള്
വരുന്നനിടതസ്റ്റ് "വനിദഗ്യക്കോര്തനികേള്ക്കുയ" എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രക്കോകജഷസ്റ്റ്:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന:

518.  ഖണ്ഡയ  10-ല്  "പ്രകവശനഘട്ടതനില് സര്കക്കോര്"  എന്നസ്പീ വക്കോക്കുകേള്കസ്റ്റ്
കശഷയ  "അതതു സമയങ്ങളനില്" എന്നസ്പീ വക്കോക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ. 

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്, ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി അയഗസ്പീകേരനികണെലമന്നസ്റ്റ് അഭഗ്യര്തനിക്കുന. മറസ്റ്റ്
കഭദഗതനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.

മനി  .    ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്:  ബഹുമക്കോനലപട്ട മനനി അവതരനിപനിച  513-ാം നമര്
ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി സഭ  അയഗസ്പീകേരനിച. 

ശസ്പീ.  റനി.  വനി.  രക്കോകജഷസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  518-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭയലട
അനുമതനികയക്കോലട പേനിന്വലനിച. 

കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  10-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..........

കഭദഗതനി  ലചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  10-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 10-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി. 

11-  ാം വകുപസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന:

525. ഖണ്ഡയ 11(1)(സനി) തക്കോലഴപറയയ പ്രകേക്കോരയ മക്കോറ്റുകേ:

“(സനി) ലകേട്ടനിടതനിലന്റെ മുതല്മുടകസ്റ്റ്;.”
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526. ഖണ്ഡയ 11(1)(ഡനി) തക്കോലഴപറയയ പ്രകേക്കോരയ മക്കോറ്റുകേ:

“(ഡനി)  അടനിസക്കോന  സഇൗകേരഗ്യങ്ങളുയ  മറസ്റ്റ്  സജസ്പീകേരണെങ്ങളുയ  ഏര്ലപടുതനി
യനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലചലവസ്റ്റ്:”

527.  ഖണ്ഡയ  11(1)  (ഡനി)-യസ്റ്റ്  കശഷയ  തക്കോലഴപറയന്ന  ഇനയ  കചര്ക്കുകേയയ
കശഷനിക്കുന്നവ പുനരകരയ ലചയകേയയ ലചയകേ.

“(ഇ)  അദഗ്യക്കോപേകേ-അദഗ്യക്കോപേകകേതര  ജസ്പീവനകക്കോരുലട  എണവയ  അവരുലട
കവതന വഗ്യവസകേളുയ;"

528. ഖണ്ഡയ 11(1) (എഫസ്റ്റ്)-ലല "അലല്ലെങനില്" എന്ന വക്കോകസ്റ്റ് നസ്പീകയ ലചയകേ.

529.  ഖണ്ഡയ  11(1)  (എഫസ്റ്റ്)  ആയനി  തക്കോലഴപറയന്നതസ്റ്റ്  കചര്ക്കുകേയയ
കശഷനിക്കുന്നവ പുനരകരയ ലചയകേയയ ലചയകേ;

“(എഫസ്റ്റ്)  സസ്വകേക്കോരഗ്യ  ലമഡനികല്  കകേക്കോകളജസ്റ്റ്  ആശുപേത്രനിയനില്  നനിനള്ള
വരുമക്കോനയ;”

530. ഖണ്ഡയ 11(1) (എഫസ്റ്റ്) തക്കോലഴപറയയ പ്രകേക്കോരയ മക്കോറ്റുകേ:

“(എഫസ്റ്റ്)  ലമഡനികല്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  സക്കോപേനതനിലന്റെ  നനിലനനില്പനിനസ്റ്റ്
ആവശഗ്യമുള്ള നഗ്യക്കോയമക്കോയ ഒരു നസ്പീകനിയനിരനിപസ്റ്റ്;”

ശസ്പീ  .    മുഹൈമദസ്റ്റ്  മുഹൈസനിന്  പേനി  .:  സര്,  ഞക്കോന്  തക്കോലഴപറയന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 

533. ഖണ്ഡയ 11 (1) (ജനി)-ല് "ഘടകേയ" എന്ന വക്കോകനിനു പേകേരയ "സക്കോമതനികേ
ഘടകേയ" എന്ന വക്കോക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്,  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപേസ്റ്റ്  കുമക്കോറനിലന്റെ  520-ാം  നമര്  കഭദഗതനിയയ
ശസ്പീ.  എ.  പേനി.  അനനില്  കുമക്കോറനിലന്റെ  537-ാം  നമര്  കഭദഗതനിയയ  ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ
കഭദഗതനികേളക്കോയനി  അവതരനിപനിക്കുന.  

520.  ഖണ്ഡയ  11(1)-ല്-"സക്കോപേനയ ചുമകതണ്ടുന്ന ഫസ്പീസസ്റ്റ്"  എന്ന വക്കോക്കുകേള്കസ്റ്റ്
പേകേരയ "സക്കോപേനതനിനസ്റ്റ് ചുമതക്കോവന്ന ഫസ്പീസസ്റ്റ്" എന്ന വക്കോക്കുകേള് കചക്കുകേ.

537.  ഖണ്ഡയ  11 (2)-ല്  "ഒരവസരയ"  എന്ന വക്കോകനിനസ്റ്റ്  മുന്പേസ്റ്റ്  "നഗ്യക്കോയമക്കോയ"
എന്ന വക്കോകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ  കഭദഗതനികേള്  അയഗസ്പീകേരനികണെലമന്നസ്റ്റ്  അഭഗ്യര്തനിക്കുന.
ശസ്പീ.  എ.  എയ.  ആരനിഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  528-ാം നമര് കഭദഗതനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന.
മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ. 
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മനി  .   ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്: ബഹുമക്കോനലപട്ട മനനി അവതരനിപനിച 520, 537 എന്നസ്പീ
നമര് ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനികേളുയ ശസ്പീ.  എ.  എയ.  ആരനിഫസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച
528-ാം നമര് കഭദഗതനിയയ  സഭ അയഗസ്പീകേരനിച. 

ശസ്പീ.  എ.  എയ.  ആരനിഫസ്റ്റ് അവതരനിപനിച  525, 526, 527, 529, 530  എന്നസ്പീ
നമര് കഭദഗതനികേള് സഭയലട അനുമതനികയക്കോടുകൂടനി പേനിന്വലനിച. 

ശസ്പീ.  മുഹൈമദസ്റ്റ്  മുഹൈസനിന്  പേനി.  അവതരനിപനിച  533-ാം  നമര്  കഭദഗതനി
സഭയലട അനുമതനികയക്കോടുകൂടനി പേനിന്വലനിച.

കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  11-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..........

കഭദഗതനി  ലചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  11-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 11-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

12-  ാം വകുപസ്റ്റ് 

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികലപട്ടനില്ലെ.)

മനി  .   ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്: 12-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..........

12-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

12-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

13-  ാം വകുപസ്റ്റ്

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ): സര്,  ശസ്പീ. മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി അലനിയലട 550-ാം നമര് കഭദഗതനി ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ
കഭദഗതനിയക്കോയനി  ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന. 

550. ഖണ്ഡയ 13-ല് "സര്കക്കോരനികനക്കോ" എന്നതനിനു കശഷയ "ഉകദഗ്യക്കോഗസര്കകക്കോ
അലല്ലെങനില് ജസ്പീവനകക്കോര്കകക്കോ"എന്ന വക്കോക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.
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മനി  .    ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്:  ബഹുമക്കോനലപട്ട മനനി അവതരനിപനിച  550-ാം നമര്
ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.  

കഭദഗതനി  ലചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  13-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..........

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 13-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 13-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി. 

14-  ാം വകുപസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികലപട്ടനില്ലെ.)

മനി  .   ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര് :14-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..........

14-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

14-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി. 

15-  ാം വകുപസ്റ്റ് 

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികലപട്ടനില്ലെ.)

മനി  .    ലഡപേപ്യൂട്ടനി  സസ്പീകര് :  15-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..........

15-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

15-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

16-  ാം വകുപസ്റ്റ്

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ): സര്, ഞക്കോന് തക്കോലഴപറയന്ന ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി  അവതരനിപനിക്കുന:

557. ഖണ്ഡയ 16(2)(സനി)-ല്,

(i) "എയ്ഡഡസ്റ്റ് അലല്ലെങനില് അണ്എയ്ഡഡസ്റ്റ്" എന്നസ്പീ വക്കോക്കുകേള് ഒഴനിവക്കോക്കുകേ;
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ഖണ്ഡയ 16 (2)(ഡനി)-ല്,

(ii)"എയ്ഡഡസ്റ്റ്  അലല്ലെങനില്  അണ്എയ്ഡഡസ്റ്റ്"  എന്നസ്പീ  വക്കോക്കുകേള്
ഒഴനിവക്കോക്കുകേ.

ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളക്കോയകുഴനി  അലനിയലട  558-ാം  നമര്  കഭദഗതനി   ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ
കഭദഗതനിയക്കോയനി  അവതരനിപനിക്കുന. 

558. ഖണ്ഡയ 16 (1)ല് "സയസക്കോന" എന്ന വക്കോകസ്റ്റ് ഒഴനിവക്കോക്കുകേ.

ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ  കഭദഗതനികേള്  അയഗസ്പീകേരനികണെലമന്നസ്റ്റ്  അഭഗ്യര്തനിക്കുന.  മറസ്റ്റ്
കഭദഗതനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.

മനി  .   ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്: ബഹുമക്കോനലപട്ട മനനി അവതരനിപനിച 557, 558 എന്നസ്പീ
നമര് ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനികേള് സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  16-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..........

കഭദഗതനി  ലചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  16-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 16-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

17-  ാം വകുപസ്റ്റ്

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്,  ശസ്പീ.  പേനി.  ടനി.  കതക്കോമസനിലന്റെ  571-ാം നമര് കഭദഗതനി ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ
കഭദഗതനിയക്കോയനി  അവതരനിപനിക്കുന. 

571.  ഖണ്ഡയ  17-ല്  “ഒകന്നക്കോ  അതനിലധനികേകമക്കോ  ലമഡനികല്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ
സക്കോപേനങ്ങളുമക്കോയനി  "  എന്നതസ്റ്റ്  “ഒകന്നക്കോ അതനിലധനികേകമക്കോ   സസ്വകേക്കോരഗ്യ  ലമഡനികല്
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ സക്കോപേനങ്ങളുമക്കോയനി " എന്നസ്റ്റ് മക്കോറ്റുകേ.

ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി അയഗസ്പീകേരനികണെലമന്നസ്റ്റ് അഭഗ്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്:  ബഹുമക്കോനലപട്ട മനനി അവതരനിപനിച  571-ാം നമര്
ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.  
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കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  17-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..........

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 17-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 17-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

18-  ാം വകുപസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി അവതരനിപനികലപട്ടനില്ലെ.)

മനി  .   ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്: 18-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശലത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..........

18-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

18-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.

19-  ാം വകുപസ്റ്റ്

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ) : സര്, ഞക്കോന് തക്കോലഴപറയന്ന ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി  അവതരനിപനിക്കുന. 

575.  ഖണ്ഡയ  19-ല്  ''കചക്കോദഗ്യയ  ലചയ്യക്കോന്''  എന്ന  വക്കോക്കുകേള്കസ്റ്റ്  പേകേരയ
''കചക്കോദഗ്യയ ലചയ്യലപടക്കോന്'' എന്നസ്പീ വക്കോക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി അയഗസ്പീകേരനികണെലമന്നസ്റ്റ് അഭഗ്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    ലഡപേപ്യൂട്ടനി സസ്പീകര്:  ബഹുമക്കോനലപട്ട മനനി അവതരനിപനിച 575-ാം നമര്
ഔകദഗ്യക്കോഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.  

കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  19-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..........

കഭദഗതനി  ലചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  19-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനില്ലെനിലന്റെ  ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന
പ്രശയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി ലചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 19-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനില്ലെനിലന്റെ ഭക്കോഗമക്കോയനി.
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1-  ാം വകുപ്പുയ പേസ്പീഠനികേയയ കപേരുയ 

ശസ്പീ  .   എയ  .   സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്: സര്, ഞക്കോന് തക്കോലഴപറയന്ന കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനിക്കുന:

115.  ദസ്പീര്ഘശസ്പീര്ഷകേതനില്  "ആളുകേള്കസ്റ്റ്"  എന്ന  വക്കോകനിനസ്റ്റ്  പേകേരയ
"വനിദഗ്യക്കോര്തനികേള്കസ്റ്റ് " എന്ന വക്കോകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ. 

130.  പേസ്പീഠനികേയനില് "ആളുകേള്കസ്റ്റ്"  എന്ന വക്കോകനിനസ്റ്റ് പേകേരയ  "വനിദഗ്യക്കോര്തനികേള്കസ്റ്റ്"
എന്ന വക്കോകസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

139.  ഖണ്ഡയ1(1)-ല് "2017-ലല കകേരള ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ (സസ്വകേക്കോരഗ്യ
ലമഡനികല്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ  സക്കോപേനങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള  പ്രകവശനയ  ക്രമലപടുതലുയ
നനിയനനികലുയ)  ആകസ്റ്റ്  "  എന്നതനിനസ്റ്റ്  പേകേരയ  "2017-ലല  കകേരള  ലമഡനികല്
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ  (സസ്വകേക്കോരഗ്യ ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ സക്കോപേനങ്ങളനിലല വനിദഗ്യക്കോര്തനി
പ്രകവശനയ ക്രമലപടുതലുയ ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിര്ണയവയ) ആകസ്റ്റ്" എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്):  സര്,  ശസ്പീ.  എയ.  സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  130-ാം  നമര്  കഭദഗതനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന.

മനി  .    ലഡപേപ്യൂട്ടനി  സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  എയ.  സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  130-ാം നമര്
കഭദഗതനി സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

ശസ്പീ.  എയ.  സസ്വരക്കോജസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  115,  139  എന്നസ്പീ  നമര് കഭദഗതനികേള്
സഭയലട അനുമതനികയക്കോടുകൂടനി പേനിന്വലനിച. 

കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  1-ാം  വകുപ്പുയ  പേസ്പീഠനികേയയ  കപേരുയ  ബനില്ലെനിലന്റെ
ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്..........

കഭദഗതനി  ലചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  1-ാം  വകുപ്പുയ  പേസ്പീഠനികേയയ  കപേരുയ  ബനില്ലെനിലന്റെ
ഭക്കോഗമക്കോകണെലമന്ന പ്രശയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച.

കഭദഗതനി  ലചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  1-ാം  വകുപ്പുയ  പേസ്പീഠനികേയയ  കപേരുയ  ബനില്ലെനിലന്റെ
ഭക്കോഗമക്കോയനി.

ആകരക്കോഗഗ്യവയ സക്കോമൂഹൈഗ്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്, 2017-ലല കകേരള ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ  (സസ്വകേക്കോരഗ്യ ലമഡനികല്
വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ സക്കോപേനങ്ങളനിലല പ്രകവശനയ ക്രമലപടുതലുയ നനിയനനികലുയ) ബനില്
പേക്കോസക്കോകണെലമന്ന പ്രകമയയ ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന. 

റവനബവയ  ഭവനനനിര്മക്കോണെവയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  സര്,
ഞക്കോന് പ്രകമയലത പേനിന്തക്കോങ്ങുന.
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മനി  .    ലഡപേപ്യൂട്ടനി  സസ്പീകര്:  2017-ലല  കകേരള  ലമഡനികല്  വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസയ
(സസ്വകേക്കോരഗ്യ ലമഡനികല് വനിദഗ്യക്കോഭഗ്യക്കോസ സക്കോപേനങ്ങളനിലല പ്രകവശനയ ക്രമലപടുതലുയ
നനിയനനികലുയ) ബനില് പേക്കോസക്കോകണെലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് .........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന. ബനില് പേക്കോസക്കോയനിരനിക്കുന. 

IX അറനിയനിപസ്റ്റ്

മനി  .    ലഡപേപ്യൂട്ടനി  സസ്പീകര്:  പേട്ടനികേജക്കോതനി വനികേസന വകുപസ്റ്റ് ദുരനിതക്കോശസ്വക്കോസ നനിധനി
കസക്കോഫസ്റ്റ് റസ്റ്റ് ലവയര്  കലക്കോഞനിയഗുയ  ഓണ്ഹലന്  അകപേക  സമര്പനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ലഡകമക്കോണ്കസ്ട്രഷനുയ ബഹുമക്കോനലപട്ട സക്കോമക്കോജനികേര്കക്കോയനി ഇന്നസ്റ്റ് (21-8-2017) സഭക്കോ
സകമളനതനിനുകശഷയ  നനിയമസഭക്കോ  സമുചയതനിലല  ആര്.  ശങരനക്കോരക്കോയണെന്
തമനി ലമകമഴ്സസ്റ്റ് കലക്കോഞനില് നടത്തുന്ന വനിവരയ സഭക്കോയഗങ്ങലള അറനിയനിക്കുന. 

ഓര്  ഡര്......ഓര്ഡര്.... സഭ ഇകപക്കോള് പേനിരനിയന്നതുയ നക്കോലള രക്കോവനിലല 8.30-നസ്റ്റ്
വസ്പീണ്ടുയ സകമളനിക്കുന്നതുമക്കോണെസ്റ്റ്.

(2017  ആഗസസ്റ്റ്  മക്കോസയ  22-ാം  തസ്പീയതനി  രക്കോവനിലല  8.30-നസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുയ
സകമളനിക്കുന്നതനിനക്കോയനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷയ 3.32-നസ്റ്റ് പേനിരനിഞ്ഞു.)
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