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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ജൂലല 15, വവെളനി

വെഭാലലലാം 162]                        ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                     [നമ്പര് 13

നനിയമസഭ  2016  ജൂലല മഭാസലാം  15-ാംതതീയതനി വവെളളനിയഭാഴ്ച രഭാവെനിവല  8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനവപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണവന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില്
കയഭാഗലാം കചേര്ന. 

I.  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കട്ട്  അനുവെദനിക്കവപട കചേഭാദലങ്ങളുവട  പടനികേയനിവല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വെഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്........ ഓര്ഡര്............ കചേഭാദലലാം നമ്പര് * 211

സഭാമൂഹല വെനവെല്ക്കരണ പദതനി

1 (*211)   ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .   വജെയനിലാംസട്ട് മഭാതത :
ശതീ  .   വകേ  .   ആന്സലന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുന സഭാമൂഹല വെനവെല്ക്കരണ പദതനിയുവട
ഫലപഭാപനി അവെകലഭാകേനലാം വചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഭാമൂഹല  വെനവെല്ക്കരണവമന  കപരനില്  അകക്കഷല  തുടങ്ങനിയ
പഭാഴ്മരങ്ങള വെലഭാപകേമഭായനി നട്ടുപനിടനിപനിചതട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ പരനിസനിതനിവയയുലാം
ലജെവെ സമ്പത്തനിവനയുലാം ഏതു തരത്തനില് ബഭാധനിചനിട്ടുവണനട്ട് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇഇൗ പദതനിയുവട ഭഭാഗമഭായനി തകദ്ദേശതീയ ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുപനിടനിപനിക്കഭാന് നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ പദതനിയുവട നനികക്ഷപ പകയഭാജെനലാം വെനിശകേലനലാം വചേയനിട്ടുകണഭാ;
ഫണട്ട് വെനിനനികയഭാഗവത്തക്കുറനിചട്ട് പകതലകേലാം പരനികശഭാധന നടത്തുകമഭാ?
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വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ  ): സര്, 

(എ)  വെനലാം വെകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുന സഭാമൂഹല വെനവെല്ക്കരണ പദതനികേളുവട
ഫലപഭാപനി ക്രമമഭായ ഇടകവെളകേളനില് അവെകലഭാകേനലാം വചേയ്തു വെരുനണട്ട്.

(ബനി)  സഭാമൂഹല  വെനവെല്ക്കരണത്തനിവന്റെ  പഭാരലാംഭഘടങ്ങളനില്  അകക്കഷല
തുടങ്ങനിയ  മരങ്ങള  അധനികേമഭായനി  വെച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുവണങനിലലാം  ഇവെ  പരനിസനിതനിവയയുലാം
ലജെവെസമ്പത്തനിവനയുലാം  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുളളതഭായനി  ശഭാസതീയ പഠനങ്ങളനിവലഭാനലാം
സനിരതീകേരനിക്കവപടനിടനില.  ഇകപഭാള  സഭാമൂഹല  വെനവെല്ക്കരണ  പദതനിയനിലൂവട
ഇപകേഭാരമുള അകക്കഷല തുടങ്ങനിയ വൃക്ഷങ്ങളക്കട്ട് പകേരലാം തകദ്ദേശതീയ ഫലവൃക്ഷങ്ങളുലാം
തടനി  ലഭലമഭാകുന  കതക്കട്ട്,  മഹഭാഗണനി  തുടങ്ങനിയ  വൃക്ഷവവത്തകേളുലാം  മറട്ട്  ഔഷധ
സസലങ്ങളുമഭാണട്ട് വെനിതരണലാം വചേയട്ട് നട്ടുപനിടനിപനിച്ചു വെരുനതട്ട്.

(സനി) പദതനിയുവട നനികക്ഷപ പകയഭാജെനലാം വെനിശകേലനലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്. സഭാമൂഹല
വെനവെല്ക്കരണ  പദതനികേളുവട  സഭാമ്പത്തനികേ  വചേലവകേളുലാം  അതുവെഴെനി  ലകേവെരനിച
ഭഇൗതനികേ  കനടങ്ങളുലാം  നനിലവെനിലള  വെകുപ്പുതല  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലലാം  അക്കഇൗണന്റെട്ട്
ജെനറലനിവന്റെ ഓഡനിറട്ട് മുഖഭാന്തരവലാം പരനികശഭാധനയട്ട് വെനികധയമഭാക്കനി വെരുന.

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : സര്,  അകക്കഷല  മരങ്ങള  കകേരളത്തനിവന്റെ
പരനിസനിതനിക്കട്ട് കചേര്നതലഭാവയനട്ട് നനിരവെധനി റനികപഭാര്ട്ടുകേളുവണനഭാണട്ട്  മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.
സഭാമൂഹല  വെനവെല്ക്കരണ പദതനി  നല  നനിലയനില് മുകനഭാട്ടു  വകേഭാണ്ടുകപഭാകകേണതുണട്ട്.
നമ്മുവട പരനിസനിതനിക്കുലാം നഭാടനിനുലാം  ആവെശലമഭായ കമഖലകേളനില് സഭാമൂഹല വെനവെല്ക്കരണലാം
പഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയണലാം.  കേടകലഭാരങ്ങളനില്  ഇകപഭാള  കേഭാറഭാടനി  മരങ്ങള
വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനണട്ട്. ശക്തമഭായ തനിര വെരുകമ്പഭാള  വെച്ചുപനിടനിപനിച കേഭാറഭാടനി മരങ്ങള
പലതുലാം കേടപുഴെകേനി വെതീഴുനതനിനഭാല്  കേടകലഭാരങ്ങളനില് വെച്ചുപനിടനിപനിക്കഭാന് കേഴെനിയുന
തരത്തനിലള  ഇനങ്ങള  കേവണകത്തണതുണട്ട്.  കകേരളത്തനിവല  കേടകലഭാരങ്ങളനില്
കേണല്വചടനികേള വെച്ചുപനിടനിപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുനനില;  കേഭായകലഭാരങ്ങളനില് മഭാത്രമഭാണട്ട്
പധഭാനമഭായുലാം അതനിനട്ട് കേഴെനിയുനതട്ട്;  ഒറതീസ കപഭാലള സലാംസഭാനങ്ങളനില് കേടകലഭാരങ്ങളനില്
പകതലകേ ഇനലാം കേണല്വചടനികേളുളതഭായനി പറയവപടുനണട്ട്.  അതുവകേഭാണട്ട്  കേടലഭാക്രമണലാം
തടയുനതനിനുകൂടനി  സഹഭായകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  കകേരളത്തനിനട്ട്  കചേരുന  വെനിധത്തനിലള
കേണല് സനിഷതീസട്ട് കേവണത്തനി അവെ  നട്ടുപനിടനിപനിക്കഭാനുള സലാംവെനിധഭാനമുണഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ :  സര്, കേണല്ക്കഭാടുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധവപടട്ട്
വെനലാം വെകുപട്ട് പകതലകേ പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്. അകക്കഷല ജെലചൂഷണലാം
നടത്തുനവവെനട്ട്  ജെനങ്ങളുവട  ഇടയനില്നനിനലാം  പരഭാതനികേളുണഭാകുനണട്ട്.  പഠനത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ശഭാസതീയമഭായ ഒരു റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ഇതുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  ലഭലമവലങനിലലാം
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സമൂഹത്തനിവന്റെ വപഭാതുവെഭായ  ആവെശലലാം പരനിഗണനിചട്ട് ഇകപഭാള  അകക്കഷല കപഭാലള
മരങ്ങള വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതട്ട് വെനലാം വെകുപട്ട് കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനനില. പകേരലാം തകദ്ദേശതീയമഭായ
ആവെശലങ്ങളുയര്നവെരുനതുകൂടനി  കേണക്കഭാക്കനി  ഫല  വൃക്ഷങ്ങളടക്കമുള  ലത കേളഭാണട്ട്
വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനതട്ട്.  തതീരപകദശങ്ങളനിവല  വെനവെല്ക്കരണവമഭായനി  ബന്ധവപട്ടു
വകേഭാണ്ടുള ബഹുമഭാനവപട അലാംഗത്തനിവന്റെ നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :  സര്,  ശതീ. ബനികനഭായട്ട് വെനിശശലാം, വെനലാം വെകുപട്ട്
മനനിയഭായനിരനിവക്ക കകേരളത്തനിവല എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലലാം കുടനികേള മുകഖന വൃക്ഷലത്തകേള
വെനിതരണലാം  വചേയ്യുകേയുലാം  അവെ  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന  ഒരു  പദതനി
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. അതനിവന്റെ അവെകലഭാകേനലാം ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിദലഭാര്തനികേവളക്കൂടനി  ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണ്ടുള ഒരു പദതനിയഭായനി  ഇതട്ട്  തുടരഭാന്
ഗവെണ്വമന്റെട്ട് പകതലകേ പരനിഗണന നല്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ :  സര്,  വെനലാം  വെകുപട്ട്  'ഹരനിത  കകേരളലാം'  എന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വെനിദലഭാര്തനികേവള  ഉകദ്ദേശനിച്ചുവകേഭാണട്ട്,  അവെര്  മുകഖനയഭാണട്ട്.
സശകേഭാരല  ലകേവെശ  സലങ്ങളനില്ക്കൂടനി  വൃക്ഷലത്തകേള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനനുസരനിചട്ട്
വപഭാതുജെനങ്ങളനിലലാം വെനിദലഭാര്തനികേളനിലലാം അവെകബഭാധലാം സൃഷനിച്ചുവകേഭാണട്ട് 'ഹരനിതകകേരളലാം
പദതനി'  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്-അര്ദ സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള,
വറയനില്വവെ കസ്റ്റേഷന് എനനിവെനിടങ്ങളനിലലാം പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലലാം ലഭലമഭായ മറട്ട് സലങ്ങളനിലലാം
വൃക്ഷലത്തകേള നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന പരനിപഭാടനിയഭാണനിതട്ട്.   അതുകപഭാവല  'എവന്റെ മരലാം',
'നമ്മുവട  മരലാം',  'വെഴെനികയഭാരത്തണല്  പദതനി'  എനനിവെയുലാം  നടപഭാക്കുനണട്ട്.
'വെഴെനികയഭാരത്തണല് പദതനി'  എനതട്ട് വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള നനികയഭാഗനിചട്ട്  കദശതീയപഭാതയുവടയുലാം
സലാംസഭാന  പഭാതകേളുവടയുലാം  വെശങ്ങളനിവല  വെതീതനിയുള  ഭഭാഗങ്ങളനില്  മരങ്ങള
വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഈ  പദതനി  പധഭാനമഭായുലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള ഉകദ്ദേശനിചഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.  എനഭാല്  'എവന്റെ മരലാം', 'നമ്മുവട മരലാം'  എനതീ പദതനികേള
സ്കൂള  കുടനികേളക്കട്ട്  ലത  വെനിതരണലാം  വചേയ്തുവകേഭാണട്ട്  അവെരനില്  അവെകബഭാധലാം
വെളര്ത്തഭാനഭായനി  നടത്തുന പദതനികേളഭാണട്ട്. അതനിവന്റെ അവെകലഭാകേനലാം നടത്തുനതനിനഭായനി
സ്കൂള തലത്തനില് കേമ്മേനിറനികേള വെനിഭഭാവെന വചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ പരനിപഭാടനികേള കുറച്ചുകൂടനി
വമചവപട നനിലയനില് നടത്തുനതനിവന സലാംബന്ധനിചഭാണട്ട് ഗവെണ്വമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്.

ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :  സര്,  മരങ്ങള  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേ  മഭാത്രമല,  മരങ്ങള
നട്ടുവെളര്ത്തുകേ എനളതഭാണട്ട് സമൂഹലാം ലകേവെരനികക്കണ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം. ഇത്തരലാം ലതകേള
വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനതുവകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം  സമൂഹത്തനിനട്ട്  എന്തു  പകയഭാജെനമഭാണുണഭാകേഭാന്
കപഭാകുനതട്ട്?
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ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ :  സര്, വൃക്ഷങ്ങള നട്ടുപനിടനിപനിക്കുനതനിവന്റെ പകയഭാജെനവത്ത

സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഇത്തരവമഭാരു കവെദനിയനില് പറകയണ കേഭാരലമല.  ഇനവത്ത സമൂഹത്തനില്

എലഭാവെര്ക്കുലാം അതുമഭായനി ബന്ധവപടട്ട്  അവെകബഭാധമുളതഭാണട്ട്.  

മനി  .   സതീക്കര് :  വൃക്ഷങ്ങള നട്ടുപനിടനിപനിക്കുകേ മഭാത്രമല,  അവെ  വെളര്ത്തുനകണഭാവയനട്ട്

വെനലാം വെകുപട്ട് ശദനിക്കുനകണഭാവയനഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം ഉകദ്ദേശനിചവതനട്ട് കതഭാനന.

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ :  സര്,  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന  ലതകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേവയനളതട്ട്

വെളവര  പധഭാനമഭാണട്ട്.  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുകേവയനട്ട്  പറയുകമ്പഭാള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ

എനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. വെനലാം  വെകുപട്ട്  ലതകേള  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുകേ  മഭാത്രമല,

വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന  ലതകേള  സലാംരക്ഷനിചട്ട്  വെളര്ത്തുനകണഭാവയനളതനിവന

സലാംബന്ധനിചട്ട്  പകതലകേ  അവെകലഭാകേനവലാം  നടത്തനിവെരുനണട്ട്.  വെനിതരണത്തനിനുകവെണനി

ലതകേള  വകേഭാണ്ടുകപഭാകുന  ആളുകേവള  അക്കഭാരലലാം  കബഭാദലവപടുത്തുനമുണട്ട്.

കൂടഭാവത,  കബഭാധവെല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേള എടുക്കുനതനിനുലാം തയഭാറഭാണട്ട്.  വെനലാം വെകുപട്ട്

ഉകദലഭാഗസര് ചേനില കമഖലകേളനിവലഭാവക്ക കഭാവസടുക്കുനണട്ട്.  മരങ്ങള സലാംരക്ഷനിച്ചു

വെളര്ത്തുനതനിനട്ട്  വമഭാത്തത്തനില് ഒരവെകബഭാധലാം ആവെശലമഭാണട്ട്.

ശതീ  .    വജെയനിലാംസട്ട്  മഭാതത :  സര്,  സഭാമൂഹല  വെനവെല്ക്കരണ  പദതനിയുവട

ഭഭാഗമഭായനി  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന  ലതകേളക്കട്ട്  50  ലപസയഭാണട്ട്  കസഭാഷലല്

കഫഭാറസനി  ഡനിപഭാര്ടട്ട്വമന്റെട്ട്  ഇഇൗടഭാക്കുനതട്ട്.  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ആവെശലവപടട്ട്

കേത്തുവകേഭാടുത്തഭാല്  സഇൗജെനലമഭായനി  വകേഭാടുക്കഭാറുണട്ട്.  എനഭാല്  സഭാമൂഹല

വെനവെല്ക്കരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായുള ലതകേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന നഴ്സറനികേള ജെനിലയനില്

ഒകനഭാ രകണഭാ മഭാത്രമഭാണുളതട്ട്. അവെനിവടനനിനലാം ഇഇൗ ലത കേള  ജെനിലയനിവല എലഭാ

ഭഭാഗങ്ങളനിലവമത്തനിക്കുനതനിനുള  ടഭാന്കസഭാര്ടനിലാംഗട്ട്  ചേഭാര്ജ്ജുകൂടനി  കേണക്കനിവലടുത്തഭാല്

ലത ഒനനിനട്ട്  പത്തുലാം പതനിനഞലാം രൂപ വചേലവെഭാകുനവവെനളതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  അത്തരവമഭാരു  വചേലവെട്ട്  ഒഴെനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി  കദശതീയ

വതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  ഫലവൃക്ഷങ്ങളടക്കമുള  വൃഷലത്തകേള

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുകവെണനിയുള സതീലാം നമുക്കട്ട് തയഭാറഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  കദശതീയ

വതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഫലവൃക്ഷങ്ങളടക്കമുള

വൃക്ഷലത്തകേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  ഒരു  സതീമുണഭാക്കുകേയഭാവണങനില്  ഇവെയുവട

സലാംരക്ഷണമുളവപവടയുള  ഉത്തരവെഭാദനിതശലാം  കദശതീയ  വതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിയുവട

ഭഭാഗമഭായനി  ഏവറടുക്കഭാനുലാം  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  അക്കഭാരലങ്ങള  വചേയഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.

ഗവെണ്വമന്റെട്ട് അത്തരത്തനില് ആകലഭാചേനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?
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ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ :  സര്,  തകദ്ദേശതീയ  ഡനിമഭാന്റുകേള  ഉയര്നവെരുനതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ഇകപഭാള ഫലവൃക്ഷലത്തകേള ധഭാരഭാളമഭായനി വെനിതരണലാം വചേയ്യുന
പദതനി വെനലാം വെകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.  എനഭാല് കതക്കട്ട്,  മഹഭാഗണനി തുടങ്ങനിയ
വൃക്ഷലത്തകേള,  ഒഇൗഷധഗുണമുള വൃക്ഷലത്തകേള എനനിവെയഭാണട്ട് വെനലാംവെകുപട്ട് യഥഭാര്തത്തനില്
പഭാധഭാനലലാം നല്കുനതട്ട്.  മഭാവെട്ട്,  പഭാവെട്ട് എനനിങ്ങവനയുള വൃക്ഷലത്തകേള കൃഷനി വെകുപനിവന്റെതവന
ഫഭാമുകേളനില് ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  വെനിതരണലാം വചേയ്യുനണട്ട്.  വെനലാം  വെകുപനിനട്ട്  ഒരു  ലതയട്ട്
6  രൂപ  വെനിലയഭാകുനണട്ട്.  അവെ  2  രൂപ  വെനില  നനിശ്ചയനിചഭാണട്ട്  നല്കുനതട്ട്.  സനദ
സലാംഘടനകേളക്കുലാം  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുവട  കേത്തുമഭായനി  കപഭാകുനവെര്ക്കുലാം
വെനവെല്ക്കരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 50 ലപസ നനിരക്കനിലഭാണട്ട് ലതകേള വെനിതരണലാം
വചേയ്യുനതട്ട്. പകൃതനി സലാംരക്ഷണ ദനിനവമഭായനി ബന്ധവപടട്ട് ജൂണ് 5-നട്ട് സഇൗജെനലമഭായഭാണട്ട്
വൃക്ഷലത്തകേള വെനിതരണലാം വചേയ്യുനതട്ട്.  

ശതീ  .    വകേ  .    ആന്സലന് :  സര്,  വെഴെനികയഭാരങ്ങളനിലലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലവമലഭാലാം   പഴെക്കലാം വചേന മരങ്ങള ഇക്കഴെനിഞ്ഞ മഴെക്കഭാലത്തട്ട് കേടപുഴെകേനി
വെതീഴുന  അവെസയുണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  പലകപഭാഴുലാം  വെലനിയ  ദുരന്തങ്ങളക്കനിടയഭാക്കുകേയുലാം
കുടനികേളടക്കമുളവെര്  മരണവപടനിട്ടുമുണട്ട്.  ഇത്തരലാം മരങ്ങള മുറനിച്ചുമഭാറഭാന്  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്
ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനിവന്റെ അനുമതനി കവെണലാം. അതനിനട്ട്  തഭാമസലാം വെരുനതനിനഭാല് ഉകദ്ദേശനിക്കുന
ഫലമുണഭാകേഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  ദുരന്തങ്ങളുണഭാകുകേയുലാം  വചേയ്യുനണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
കൃതലമഭായ  നടപടനി  സശതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  അപകേടകേരമഭായ  മരങ്ങള  മുറനിച്ചു
മഭാറ്റുനതനിനുകവെണനിയുള നടപടനികേള  ലഘൂകേരനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  ജെനങ്ങളുവട  ജെതീവെന്
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ : സര്, പനി.ഡബത.ഡനി. കറഭാഡുകേളുവട വെശങ്ങളനില് നനില്ക്കുന
മരങ്ങളമൂലലാം വപവടനട്ട് അപകേടമുണഭാകുന   സഭാഹചേരലങ്ങളനില് അവെ മുറനിച്ചുമഭാറഭാന്
വെനലാം  വെകുപനിവന്റെ  അനുമതനിക്കട്ട്  നനില്കക്കണതനില.  പനി.ഡബത.ഡനി.-യുലാം
എന്.എചട്ട്.എ.-യുവമഭാവക്കയഭാണട്ട്  അവെയുവട  അധനികേഭാരനികേള.  എനനിരുനഭാലലാം  വെളവര
അപകേടകേരമഭായ  അവെസയനിലഭാണട്ട്  മരത്തനിവന്റെ  നനില്വപങനില്  കേളക്ടകറഭാ
ആര്.ഡനി.ഒ.-കയഭാ  സലലാം  സന്ദര്ശനിചകശഷലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ആര്.ഡനി.ഒ.-യട്ട്  മരലാം  മുറനിച്ചുനതീക്കുനതനിനുള  അനുമതനി
വകേഭാടുക്കഭാലാം. അത്തരത്തനില് മുറനിച്ചുനതീക്കുനതനിനട്ട് മറട്ട് നനിയമ തടസങ്ങവളഭാനമനില.  

ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസട്ട്

വഎസകേട്ട് ധനകേഭാരല വെകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന  2006  കേഭാലഘടത്തനില് കേഭാടനിലലാം മറ്റുലാം

വെതീണുകേനിടക്കുന പഭാഴ്മരങ്ങളുലാം വെലനിയ മരങ്ങളുവമഭാവക്ക കലലലാം വചേയട്ട് വെനിറട്ട്  40,000

കകേഭാടനി  രൂപയുവട  വെരുമഭാനമുണഭാക്കഭാവമനട്ട്  പറഞ്ഞനിരുന.  കേഭാടനില്  നനില്ക്കുന
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മരങ്ങള   നശനിച്ചുകപഭാകുന  അവെസയഭാണുളതട്ട്.  അത്തരത്തനില്  അവെ   കലലലാം

വചേയഭാല്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  റവെനന്യൂ  വെരുമഭാനവലാം  ലഭനിക്കുലാം;  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി വമചവപടുത്തഭാനുലാം സഹഭായനിക്കുലാം. 

മനി  .   സതീക്കര് : മരങ്ങള വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിവനക്കുറനിചഭാണട്ട് കചേഭാദലലാം ഉനയനികക്കണതട്ട്,

വവെടനിനശനിപനിക്കുനതനിവനക്കുറനിചല.  

ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര് : എവന്റെ കചേഭാദലലാം വെതീണുകേനിടക്കുന മരങ്ങവളക്കുറനിചഭാണട്ട്.

അവെ കലലലാം വചേയ്തു വെനില്ക്കഭാനുള നടപടനികേള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ : സര്, ബഹുമഭാനവപട വമമ്പര് തടനിയുമഭായനിട്ടുള അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ

ബന്ധവലാംകൂടനി  വെലക്തമഭാക്കനിവക്കഭാണഭാണട്ട്  ഇഇൗ  കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിചതട്ട്.  അകദ്ദേഹലാം

പറഞ്ഞതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.  വെനത്തനില്  ധഭാരഭാളലാം  വൃക്ഷങ്ങള  കേഭാറ്റുലാം  മറ്റു  പകൃതനികക്ഷഭാഭവലാംമൂലലാം

ഒടനിഞ്ഞുവെതീണുലാം പനിഴുതുവെതീണുവമഭാവക്ക കേനിടപ്പുവണനളതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.  അവെ കശഖരനിചട്ട്

വെനില്പന നടത്തുന  രതീതനി  ഇകപഭാള വെനലാം വെകുപനിലനില. കേഭാരണലാം, പല സലങ്ങളനിലഭായനി

വെതീണുകേനിടക്കുന മരങ്ങള കശഖരനിചട്ട്   ഡനികപഭായനിവലത്തനിചട്ട്  കലലലാം  വചേയ്യുനതനിനട്ട്

വചേലവെഭാകുന  തുകേ, മരലാം വെനിറഭാല്  കേനിട്ടുന തുകേകയക്കഭാള കൂടുതലഭാവണനളതഭാണട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്.  അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇകപഭാള  വെനത്തനിനുളനില്  വെതീണുകേനിടക്കുന

തടനികേള കശഖരനിക്കുന  രതീതനി വെനലാം വെകുപട്ട് തുടരുനനില.  വെനലാം വെകുപനിവന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട്

ശരനിയഭാകണഭാ  അലകയഭാ  എനളതനിവന  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കൂടുതല്  പരനികശഭാധനിചതനിനു

കശഷലാം ആവെശലമഭായ നടപടനി സശതീകേരനിക്കുലാം.   

ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :  സര്,   സഭാമൂഹലവെനവെല്ക്കരണ പദതനിയുവട

ഭഭാഗമഭായനി  വെനലാം  വെകുപട്ട്  വെനിവെനിധ  തരത്തനിലള  വവതകേളഭാണട്ട്  വെനിതരണലാം  വചേയ്തു

വകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ചേന്ദനലാം,  ഇഇൗടനി,  കതക്കട്ട്,  മഹഭാഗണനി,  കേഭാറഭാടനി,  കവെപട്ട് എനതീ

തരത്തനിലള വവതകേള പലകപഭാഴെഭായനി വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്. ജൂണ് 5-ാം തതീയതനി

പരനിസനിതനി  ദനിനവമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  തടഭാകേത്തനിവന്റെ വൃഷനികമഖലയനില്

ഏകേകദശലാം  10000  വവതകേള  വെച്ചു പനിടനിപനിക്കണവമനതഭായനിരുന  പധഭാന  പദതനി.

എനഭാല് 5000 വവതകേള മഭാത്രകമ ലഭനിചനിട്ടുള. സനി.സനി.എഫട്ട്.-മഭായനി ബന്ധവപടകപഭാള

5000 വവതകേള  മഭാത്രകമ  ലഭലമഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയൂവവെന  മറുപടനിയഭാണട്ട്  ലഭനിചതട്ട്.

ഞങ്ങള അഡശഭാന്സഭായനി തുകേ അടയഭാന് തയഭാറഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല് ഇഇൗ തടഭാകേത്തനിവന്റെ

പഭാധഭാനലലാം മനസനിലഭാക്കനിവക്കഭാണട്ട് ബഭാക്കനിയുള 5000 വവതകേള കൂടനി അടനിയന്തരമഭായനി

ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ :  സര്,  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  തടഭാകേലാം  സലാംരക്ഷനികക്കണതട്ട്
അതലഭാവെശലമഭാണട്ട്.  തടഭാകേത്തനിനുചുറ്റുലാം  വൃക്ഷവവത്തകേളുലാം  പുലലാം  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കഭാന്
ബഹുമഭാനവപട  എലാം.എല്.എ.  മുന്കേവയടുക്കണലാം.  ഇകപഭാള  നട  5000  വവതകേള
സലാംരക്ഷനിചനിട്ടുവണങനില്  തതീര്ചയഭായുലാം  5000  വവതകേളകൂടനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിവന
സലാംബന്ധനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുലാം.

ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് : സര്, എവന്റെ കചേഭാദലലാം, ഞഭാനുലാം ബഹുമഭാനവപട മനനിയു
മടക്കമുളവെര് അനുഭവെനിക്കുന  ചേനില  പയഭാസങ്ങവളക്കുറനിചഭാണട്ട്.  വെനകമഖലയനില്
പഞഭായത്തട്ട് അവലങനില് ജെനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് പണലാം മുടക്കനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന
കറഭാഡുപണനികേളക്കട്ട് പലകപഭാഴുലാം തടസലാം കനരനിടുകേയഭാണട്ട്. രഭാജെഭാവെനികനക്കഭാള വെലനിയ
രഭാജെഭക്തനി കേഭാണനിക്കുന ഒരവെസയനികലക്കട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  ഉകദലഭാഗസര് മഭാറനിയനിരനിക്കുന.
എവന്റെ മണ്ഡലത്തനിവല  വകേഭാക്കഭാകത്തഭാടട്ട്  ഒറവപട പകദശമഭാണട്ട്. അവെനിവട  കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവെണനി  പണലാം  അനുവെദനിക്കുകേയുലാം  കുകറ  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം
വചേയ്തു.  എനഭാല്  ഇകപഭാള  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്   പഭാടനിവലനട്ട്   പറയുകേയഭാണട്ട്.
കേഭാരണവമന്തഭാവണനട്ട്  അകങ്ങക്കുമറനിയഭാലാം.  അങലാം  ഇത്തരത്തനിലള  പശ്നങ്ങള
അനുഭവെനിക്കുന  ആളഭാവണനട്ട്  അറനിയഭാവനതുവകേഭാണഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.  ഇതനിവനഭാരു
പകതലകേ  നനിര്കദ്ദേശലാം വെനലാം വെകുപ്പുകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നല്കുകമഭാ; ഇത്തരത്തനില് കറഭാഡുകേളുലാം മറ്റുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള അനുമതനി ഉടന് നല്കുനതനിനുള നടപടനികേളുണഭാകേണലാം.  

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ : സര്,  വെനത്തനിലൂവട കപഭാകുന കറഭാഡുകേവള സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം
പരനിപഭാലനിക്കഭാനുമുള  നടപടനികേള  സശതീകേരനിച്ചുവെരഭാറുണട്ട്.  പലകപഭാഴുലാം  ആവെശലമഭായ
തുകേ  അനുവെദനിച്ചുകേനിടഭാത്തതനിനഭാല്  ലഭനിക്കുന  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡുകേളുവട
സലാംരക്ഷണലാം ഏവറടുക്കുനണട്ട്. കകേന്ദ്ര വെനലാം-പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണ വെകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന
ശതീ.  പകേഭാശട്ട്  ജെകവെദ്കേര്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെനകപഭാള  വെനലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം
കറഭാഡുകേള  പരനിപഭാലനിക്കഭാനുമഭായനി  കൂടുതല്  തുകേ  അനുവെദനിക്കണവമനഭാവെശലവപടട്ട്
നനികവെദനലാം വകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  വെനത്തനിനകേത്തുകൂടനി കറഭാഡട്ട് കപഭാകുനവണങനില് അതട്ട്
പരനിപഭാലനിക്കുകേ  എനളതട്ട്  വെനലാം  വെകുപനിവന്റെ  ഉത്തരവെഭാദനിതശമഭാണട്ട്.  ആ  ഉത്തരവെഭാദനിതശലാം
വെനലാം വെകുപട്ട്  വചേയ്യുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  ജെനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്,  വെനലാം  വെകുപനിവന ഫണട്ട്
ഏല്പനിചഭാല്,  അവെരുവട  നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്  വെനികധയമഭായനി  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.
നനിലവെനിലള കറഭാഡുകേളുവട അറകുറപണനികേള  നനിബന്ധനകേളക്കട്ട് വെനികധയമഭായനി വെനലാം
വെകുപനിവന്റെ  അനുവെഭാദകത്തഭാടുകൂടനി വചേയഭാവനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  സര്,  പകൃതനിയുലാം  ഭൂമനിയുലാം  ജെതീവെജെഭാലങ്ങളുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കവപകടണതട്ട്  അതലഭാവെശലമഭാണട്ട്.  പകൃതനിയുവട  വവവെരുദലഭാത്മകേതയഭാണട്ട്  ഭൂമനിയുവട
സഇൗന്ദരലവമനട്ട്  കേഭാറല്  മഭാര്കട്ട്  പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  അതുവകേഭാണ്ടുതവന   പകൃതനികയയുലാം
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ജെതീവെജെഭാലങ്ങവളയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് വെനവെല്ക്കരണലാം അതലഭാവെശലമഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ വെര്ഷലാം
എവന്റെ മണ്ഡലത്തനിവല എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം സ്കൂളുകേള കതഭാറുലാം  'ഒരു സ്കൂളനിനട്ട്
ഒരു മരലാം, ഒരു ഡനിവെനിഷനട്ട് ഒരു മരലാം' എന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.  മരലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന
സ്കൂളനിവന്റെ ചുമതല എചട്ട്.എലാം-നുലാം ടതീചര്മഭാര്ക്കുലാം  ഡനിവെനിഷവന്റെ ചുമതല കഭാസട്ട് ടതീചറനിനുലാം
കുടനികേളക്കുമഭാണട്ട്.  മരലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന  കുടനികേളക്കുലാം ടതീചര്മഭാര്ക്കുലാം  അവെഭാര്ഡുലാം
പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ പദതനി സലാംസഭാനവത്തഭാടഭാവകേ വെലഭാപകേമഭാക്കണലാം.  അതുകപഭാവല
ഇത്തരലാം മരങ്ങള വെച്ചു പനിടനിപനിക്കുന ഏജെന്സനികേളക്കുലാം കുടുലാംബശതീ, മറട്ട് എന്.ജെനി.ഒ.-കേള
എനനിവെയലാം  പകതലകേമഭായ അവെഭാര്ഡട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആ അവെഭാര്ഡട്ട്
തുകേ  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്;  പസ്തുത  തുകേ  വെര്ദനിപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുകമഭാ;  ഈ  പദതനി
വെനിദലഭാലയങ്ങള, എന്.ജെനി.ഒ.-കേള, കൂടുലാംബശതീ എനതീ കമഖലകേളനിലടക്കലാം വെലഭാപനിപനിക്കുനതനി
നഭാവെശലമഭായ നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?  അതുകപഭാവല  വെനത്തനില് വെച്ചുപനിടനിപനിചനിരനിക്കുന
കറഭായല്  വഡ്സട്ട്  അടക്കമുള  മരലാം  പലകപഭാഴുലാം  മുറനിച്ചുവകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാറുണട്ട്.
അത്തരത്തനില്  മുറനിച്ചുവകേഭാണ്ടുകപഭാകുകമ്പഭാള  പകേരലാം  മരലാം  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കണലാം.  ഒരു
മരലാം  മുറനിചഭാല്  പകേരലാം  പത്തട്ട്   മരലാം  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനി
സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ :  സര്,  അങ്ങയുവട  മണ്ഡലത്തനില്   സ്കൂള  തലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് നല പദതനിയഭാണട്ട്. പകക്ഷ, അവെയുവട എണ്ണലാം വെര്ദനിപനിക്കണലാം.
ഒരു സ്കൂളനിനട്ട് ഒരു മരലാം,  ഒരു ഡനിവെനിഷനട്ട് ഒരു മരലാം എനതട്ട്   പരനിമനിതമഭാണട്ട്.  പല
സ്കൂളുകേളനിലലാം   ഇഇൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം
മരങ്ങള വകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്.  മരത്തനിവന്റെ എണ്ണലാം വെര്ദനിപനിക്കണവമനഭാണട്ട്  അങ്ങകയഭാടട്ട്
പറയഭാനുളതട്ട്.  അവെഭാര്ഡട്ട് തുകേ  എത്ര രൂപയഭാണട്ട്,  അതട്ട് വെര്ദനിപനിക്കഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ
തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങവള സലാംബന്ധനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് മറുപടനി നല്കേഭാലാം.   

ശതീ  .    എലാം  .    വെനിന്വസന്റെട്ട് :  സര്,  വൃക്ഷലാം നട്ടുപനിടനിപനികക്കണതനിവന്റെ പഭാധഭാനലലാം
വെളവര  വെലതഭാണട്ട്.  ഒരു  മരലാം  മൂനട്ട്  ഓകനിജെന്  സനിലനിണര്  നല്കുന  ഓകനിജെന്
സമൂഹത്തനിനട്ട് നല്കുനവവെനഭാണട്ട്  ഒരു പഠനത്തനില് വതളനിഞ്ഞതട്ട്.  ഒരു ഓകനിജെന്
സനിലനിണറനിനട്ട്  700 മുതല് 800 രൂപ വെവര വെനിലയുണട്ട്.  അകപഭാള ഏകേകദശലാം ഒരു
ദനിവെസലാം  2400-ഓളലാം  രൂപയുവട  ഓകനിജെന്  നല്കുന  മരങ്ങവളയഭാണട്ട്  നമ്മേള
വവെടനിമുറനിക്കുനതട്ട്. അങ്ങവന വെരുകമ്പഭാള മരങ്ങള വെച്ചുപനിടനിപനികക്കണതുലാം സലാംരക്ഷനികക്കണതുലാം
പഭാധഭാനലമുളതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള   വൃക്ഷവവത്തകേള  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനതട്ട്  വെലനിയ
പരനിപഭാടനിയഭായനി പഖലഭാപനിക്കുകേയഭാവണങനിലലാം അവെ സലാംരക്ഷനിക്കവപടഭാത്ത  സനിതനി
വെനികശഷമുണട്ട്.  എവന്റെ  കചേഭാദലലാം,  ഓകരഭാ  വെതീടുകേളനിലലാം  നമ്മുവട  പനിയവപടവെര്
മണ്മറഞ്ഞുകപഭായനിട്ടുണട്ട്. അവെരുവട കപരനില് വൃക്ഷവവത്തകേള വെതീടുകേളനില് വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേ,
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സ്കൂളുകേളനിലലാം മറ്റു  വപഭാതുസലങ്ങളനിലലാം കദശതീയ കനതഭാക്കനഭാരുവട കപരനില് വൃക്ഷങ്ങള
വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേ, രഭാഷതീയ പഭാര്ടനികേള മണ്മറഞ്ഞ കനതഭാക്കളുവട കപരനില് മരങ്ങള
വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേ എന രതീതനിയനില്  ഒരു സ്മൃതനിവെനലാം നമ്മുവട നഭാടനില് രൂപതീകേരനിക്കു
നതനിനഭായനി സമഗ്രമഭാവയഭാരു പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ  :  സര്,  ഇകപഭാള   കുടനിവെനലാം,  നക്ഷത്രവെനലാം  തുടങ്ങനിയ
പദതനികേള  വെനലാം  വെകുപനിവന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്   നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  വെതീടുകേളനില്
തവന വെലക്തനികേളുവട കപരനികലഭാ അവലങനില്  അവെരവെരുവട പനിതഭാമഹനഭാരുവടകയഭാ
അവലങനില് ഓര്മ്മേനിക്കവപകടണ്ടുന ആളുകേളുവടകയഭാ  കപരനില് മരങ്ങള വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതട്ട്
നല  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതനിനഭാവെശലമഭായ  വൃക്ഷവവത്തകേള  വെനലാം  വെകുപനില്  നനിനട്ട്
ആവെശലവപടഭാല്  അവെ  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനികേള  സശതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
27 ജെനനക്ഷത്രങ്ങവള പതനിനനിധതീകേരനിക്കുന വൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവെളര്ത്തനി സലാംരക്ഷനിക്കു
നതനിനുള ഒരു പദതനിയഭാണട്ട് നക്ഷത്രവെനലാം പദതനി.  കറഭാഡുകേളനില് വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുന
മരങ്ങള നശനിപനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധവപടട്ട്   ഒരു വചേഭാലതവനയുണട്ട്  -  'കേഭാടനിവല
തടനി  കതവെരുവട  ആന, വെലനിവയടഭാ  വെലനി'  എനഭാണട്ട്.  വപഭാതുവെകേയഭാവണങനില്
ആര്ക്കുലാം എന്തുമഭാകേഭാലാം  എനഭാണട്ട്  അതനിവന്റെ ധശനനി.  എനഭാല്  കേഭാടനിവന  കചേര്ത്തട്ട്
ഇകപഭാള  അങ്ങവന  പറയുനതട്ട്  ശരനിയവലനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  പറയഭാനുളതട്ട്.
ഇകപഭാള  കേഭാടനിവല  തടനി  ആര്ക്കുലാം  മുറനിച്ചുകേടത്തനിവക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  സഭാധനിക്കുന
സനിതനിയല.  അതനിവനതനിരഭായനി ഗവെണ്വമന്റെട്ട് ശക്തമഭായ നടപടനിവയടുക്കുലാം. 

ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  സര്,  വെയനഭാടനില്  വെലഭാപകേമഭായനി  കതക്കനിന്
കതഭാടങ്ങളുണട്ട്.  ബനിടതീഷട്ട്  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  വറയനില്പഭാളത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു
കവെണനിയഭായനിരുന  അതഭാരലാംഭനിചതട്ട്.  വെയനഭാടനിവല  മണ്സൂണ്  കേഭാലഭാവെസയനില്
കേഭാലഭാവെസഭാ  വെലതനിയഭാനത്തനിനുലാം  വെനലമൃഗങ്ങള  വെന്കതഭാതനില്  നഭാടനിലനിറങ്ങഭാനുലാം
ഇതട്ട്  ഇടയഭാക്കുനണട്ട്.  വെന്കതഭാതനില്  കതക്കട്ട്  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതട്ട്  വെയനഭാടനിവന്റെ
കേഭാലഭാവെസവയയുലാം വെനലമൃഗശലലവത്തയുലാം രൂക്ഷമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനണട്ട്.  അതുവകേഭാണട്ട്
കതക്കട്ട് പഭാകന്റെഷനുപകേരലാം ഫലവൃക്ഷങ്ങള വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിനുള  ഒരു  പദതനി
തയഭാറഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ : സര്,  യഥഭാര്തത്തനില് വെനകത്തഭാടുകചേര്നട്ട് ഫലവൃക്ഷങ്ങള
വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതട്ട്  വെനലമൃഗങ്ങള ഇറങ്ങനിവെരുനതനിനട്ട് ഇടയഭാകുലാം. നല രുചേനിയുള
ഭക്ഷണമഭാവണനട്ട്  ആനയട്ട്  കതഭാനനിയഭാല്  ആന  സനിരമഭായനി  അവെനിവട  വെരുലാം.
വെനകമഖലകയഭാടട്ട്  കചേര്നള  കൃഷനിയനിടങ്ങള  നല  ഫലഭൂയനിഷ്ഠമഭായതനിനഭാല്
കേനിഴെങവെര്ഗ്ഗങ്ങളടക്കമുള  ഫലവെര്ഗ്ഗങ്ങള   അവെനിവട  കൃഷനി  വചേയ്യുനണട്ട്.  അവെനിവടവയലഭാലാം
കുരങ്ങടക്കമുള വെനലമൃഗങ്ങള വെനട്ട്  ശലലലാംവചേയ്യുന സനിതനിയുമുണട്ട്.  അത്തരത്തനിലള
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കബഭാധവെത്ക്കരണത്തനിവന്റെ ആവെശലമുണട്ട്.  കതക്കട്ട്,  അകക്കഷല തുടങ്ങനിയ മരങ്ങള
പഭാന്റെട്ട്  വചേയ്യുനതട്ട്  മഭാറനി  അവെനിവടവയലഭാലാം  ഫലവൃക്ഷങ്ങള  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിവനക്കുറനിചട്ട്
പരനികശഭാധനികക്കണതഭാണട്ട്.  വെനത്തനിനകേത്തഭാണട്ട്  ഈ  പഭാകന്റെഷനുകേള.  ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്,
അകക്കഷല  പഭാന്റെട്ട്  വചേയഭാനുള  ബഭാധലത  സര്ക്കഭാരനിനുണട്ട്.  20  വെര്ഷമഭായനി
നതീണ്ടുനനില്ക്കുന കേരഭാറനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഹനിന്ദുസഭാന് നന്യൂസട്ട് പനിന്റെട്ട് ഫഭാക്ടറനിക്കട്ട്
അവെരുവട അസലാംസ്കൃത സഭാധനമഭായ അകക്കഷല വകേഭാടുക്കഭാനുള  ഉത്തരവെഭാദനിതശലാം
സര്ക്കഭാരനിനുണട്ട്.  ഇവലങനില്  ആ  ഫഭാക്ടറനിയുവട  പവെര്ത്തനലാം  നനിനകപഭാകുലാം.
അതുവകേഭാണട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി  അകക്കഷലയുവട  പഭാകന്റെഷന്  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന്
ഇകപഭാള  കേഴെനിയനില.  എനഭാല്  നഭാടനിന്പകദശകത്തഭാടട്ട്  കചേര്നള  സലങ്ങളനില്
കതക്കുലാം  മഭാഞനിയവലാം  അകക്കഷലയുവമഭാവക്ക  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുനതട്ട്  അവെസഭാനനിപനിചട്ട്
ഫലവൃക്ഷങ്ങള  കൂടുതലഭായനി  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിവനക്കുറനിചട്ട്  വെനലാം  വെകുപട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

2 (*212)  ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :
ശതീ  .   വവഹബനി ഇഇൗഡന് :
ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  എവന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം വചേയ്തു നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവന്തലഭാലാം ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവെഴെനി ലകേവെരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേവക്കഭാണതട്ട്; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) : സര്,

(എ)  2014-ല്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള  പകേഭാരലാം  190  തടയണകേള 
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  111  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവെദനിചതനില്  45  തടയണകേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.
131  എണ്ണലാം പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.  കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിവവെള വെനിതരണ പദതനിയുവട
ഭഭാഗമഭായനി  62  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  15  തടയണകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം വെനിവെനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.
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(ബനി)  കകേരളത്തനില്  വെരളച  കനരനിടുനതനിനഭായനി  നദനികേളനിവല  നതീവരഭാഴുക്കട്ട്

പുനനഃസഭാപനിക്കുകേ, കേഭാലവെര്ഷ സമയത്തട്ട് ലഭനിക്കുന അധനികേജെലലാം തടഞ്ഞുനനിര്ത്തനി

സമതീപപകദശവത്ത ഭൂജെലവെനിതഭാനലാം  തഭാഴെഭാവത  നനിലനനിര്ത്തുകേ,  കുടനിവവെള  ലഭലത

ഉറപഭാക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേ കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം പഭാരനിസനിതനികേ ധര്മ്മേങ്ങളക്കുമുള ജെലലാം

ലഭലമഭാക്കുകേ എനനിവെയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.

(സനി)  വെനിവെനിധ ജെനിലകേളനില് ജെനപതനിനനിധനികേള,  ഉകദലഭാഗസര് തുടങ്ങനിയവെവര

പവങടുപനിച്ചുവകേഭാണട്ട് പദതനി അവെകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം കവെണ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം  അതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  കമഭാണനിറര്  വചേയ്യുകേയുലാം

വചേയ്യുനണട്ട്.  കനടങ്ങളുലാം  പവെര്ത്തന  മനികേവലാം  ലകേവെരനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേരള  വെഭാടര്

അകതഭാറനിറനി  ഇ-വടണറനിലാംഗട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപഭാക്കനി  കേഴെനിഞ്ഞു.  ഇതുകൂടഭാവത

വെതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറന്സനിലാംഗട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം വെഴെനി  വഹഡട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  തലത്തനില്

കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് വചേയ്തുവെരുന. 

ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :  സര്,  നമ്മുവട സലാംസഭാനലാം  44  നദനികേളഭാല്

സമ്പനമഭാണട്ട്.  ആവെശലത്തനിലധനികേലാം  മഴെയുലാം  നമുക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനണട്ട്.  പകക്ഷ  24

മണനിക്കൂര്വകേഭാണട്ട് ഈ മഴെവവെളവമലഭാലാം നദനികേളനിലൂവട കേടലനില് എത്തനികചരുകേയഭാണട്ട്.

ഇത്തരവമഭാരു  സഭാഹചേരലത്തനില് തടയണകേളക്കട്ട് വെളവരയധനികേലാം  പഭാധഭാനലമുണട്ട്.

ഈ തടയണകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള ശഭാസതീയ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുകണഭാ;  തടയണകേളനില്

വെരുന  മലനിനജെലലാം  ശുദതീകേരനിക്കുവെഭാനുള  സഭാകങതനികേവെനിദലകേളുകണഭാ?  ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്,

മൂവെഭാറ്റുപുഴെയനിവല  മഭാറഭാടനി  പഞഭായത്തനില്  കേഭായനഭാടട്ട്  സഭാപനിചനിരനിക്കുന  തടയണ

രണട്ട്  മതീറര്  വപഭാക്കത്തനില്  കേലനിടട്ട്  വപഭാക്കനി  സഭാപനിച  തടയണയഭായതുവകേഭാണട്ട്

ഷടറനിവലന കേഭാരണത്തഭാല് വവെളലാം തുറനവെനിടട്ട്  ശുദതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുനനില.

അതുവകേഭാണ്ടുതവന  മൂവെഭാറ്റുപുഴെയഭാറനിവന്റെ  കുകറ  ഭഭാഗലാം  മലനിനവപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ഇതുമഭായനി  ബന്ധവപട  ശുദതീകേരണത്തനിനട്ട്  എവന്തങനിലലാം  ശഭാസതീയമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള

ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ? 

ശതീ  .    മഭാതത  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  കകേരള  ജെല  അകതഭാറനിറനി  പധഭാനമഭായുലാം

തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട് ശുദജെല പദതനികേളുവട ജെല കസഭാതസ്സുകേളനില് ജെലലാം

നനിലനനിര്ത്തഭാന് കവെണനിയഭാണട്ട്.   മറട്ട് രൂപത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന തടയണകേളവെഴെനി

വവെളലാം ശുദതീകേരനിക്കുന  പദതനികേവളഭാനലാം  ജെലകസചേന  വെകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിച  രതീതനിയനില്  വെലനിയ  വചേലവെനിലഭാവത  വവെളലാം

ശുദതീകേരനിവചടുക്കഭാന് ഏതട്ട് രൂപത്തനില് കേഴെനിയുവമനളതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി : സര്,  എറണഭാകുളലാം ജെനിലയനിവല വപരനിയഭാറനിലലാം
കേഭാളനിയഭാര്,  കകേഭാതയഭാര്,  വതഭാടുപുഴെയഭാര് എനനിവെ കചേരുന മൂവെഭാറ്റുപുഴെയഭാറനിലലാം പുതനിയതഭായനി
തടയണകേള  സഭാപനിക്കുകമഭാ;  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  ഇടവെനിടഭാണട്ട്  തടയണകേള
സഭാപനിക്കുകേ;  വെനികദശ  രഭാജെലങ്ങളനില്  തടയണകേളനിലഭാവത   നവെതീന  മഭാര്ഗ്ഗത്തനില്
വവെളലാം കസ്റ്റേഭാര് വചേയ്യുന കേഭാരലലാം അങ്ങയുവട ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില് അത്തരലാം
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള അവെലലാംബനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  2014-ല് ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  190  തടയണകേള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിവയങനിലലാം  45 എണ്ണലാം മഭാത്രകമ ജെലകസചേന
വെകുപനിനട്ട്  ഇതുവെവര  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുള.  131  എണ്ണലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പവെര്ത്തനങ്ങളനിലഭാണട്ട്.  14  എണ്ണലാം  ഉകപക്ഷനിച്ചു.  190  എണ്ണത്തനില്  16  എണ്ണലാം
എറണഭാകുളലാം  ജെനിലയനിലഭാണട്ട്  അനുവെദനിചതട്ട്.  16  എണ്ണത്തനില്  ഒവരണ്ണലാംകപഭാലലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില,  എലഭാലാം  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.  തടയണകേള തമ്മേനില്  നനിശ്ചനിത
ലദര്ഘലമുണഭാകേണവമനട്ട്  നനിര്ബന്ധമനില.  എനഭാല്  ഭൂജെല  വെനിതഭാനലാം  തഭാഴുനവവെനട്ട്
സലാംശയമുള സലങ്ങളനില് പുതനിയ തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് കവെണനിയുള പണലാം
കേവണത്തുലാം.

Mr. Speaker : Shri Hibi Eden, not in the seat; Shri V.D. Satheesan, 

ശതീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  സര്,  അങ്ങനിവെനിവട  പറഞ്ഞ  മറുപടനി  വെലനിയ
ഉത്കേണ്ഠ  ഉളവെഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  യഭാവതഭാരു  നനിയനണവമനിലഭാവത  അശഭാസതീയമഭായഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  നതീവരഭാഴുക്കട്ട്  സലാംബന്ധനിച
ലഹകഡഭാളജെനിക്കല് ഡഭാറഭായുലാം  കേഭാലഭാവെസഭാമഭാറലാം  സലാംബന്ധനിച മനിറതീരനികയഭാളജെനിക്കല്
(meteorological) ഡഭാറഭായുലാം പരനികശഭാധനിചനിടഭാണട്ട് തടയണകേള നനിര്മ്മേനികക്കണതട്ട്.
യഭാവതഭാരു നനിയനണവമനിലഭാവത തടയണകേള നനിര്മ്മേനിചഭാല് ധഭാരഭാളലാം പഭാരനിസനിതനികേ
പശ്നങ്ങളക്കട്ട് വെഴെനിവതളനിക്കുലാം. ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള നനിയനനിക്കഭാനുള  സലാംവെനിധഭാനലാം
നമുക്കനില.  അതുവകേഭാണട്ട്   നദനികേളുവട  ഒഴുക്കനിവന നനിയനനിക്കഭാനുലാം  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന്
പദതനികേളുലാം  കുടനിവവെള  പദതനികേളുലാം  തടയണകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിവനക്കുറനിചട്ട്
ശഭാസതീയമഭായനി  പഠനിക്കഭാനുമുതകുന  സ്റ്റേഭാറന്യൂടറനി  അധനികേഭാരമുള  ഒരു  റനിവെര്
മഭാകനജെട്ട് വമന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന്   ഗവെണ്വമന്റെട്ട് മുന്കേവയടുക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    മഭാതത  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  പഠനവെനികധയമഭായനിടല  തടയണകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുനവതന ബഹുമഭാനവപട വെനി.  ഡനി.  സതതീശവന്റെ പരഭാമര്ശലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ശരനിയഭാവണനട്ട് എനനിക്കട്ട് കതഭാനനനില.  എനനിക്കട്ട് ലഭലമഭായനിരനിക്കുന വെനിവെരങ്ങളുവട
അടനിസഭാനത്തനില്  871  കേനിണറുകേള നനിരതീക്ഷണ കേനിണറുകേളഭാക്കനി  ഭൂജെലവെനിതഭാനലാം
തഭാഴുകനഭാ ഇലകയഭാ എനലാം  അവെയനില് കശഖരനിക്കുന വവെളത്തനിവന്റെ ഗുണനനിലവെഭാരലാം
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പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  കവെണനിയുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  രണ്ടു
വെര്ഷത്തനിവലഭാരനിക്കല്  അതനില്  നനിനള  ഡഭാറഭാ  അടനിസഭാനവപടുത്തനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
കശഖരനിക്കഭാറുണട്ട്.  അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരളത്തനില്  ഭൂജെല  വെനിതഭാനലാം
തഭാഴെട്ട് നകപഭാകുന സലങ്ങളനിവല  152  കബഭാക്കുകേവള  നഭാലഭായനി  തരലാംതനിരനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഓവെര് എകട്ട്കപഭായനിറ   ഡഭായനി പഭാലക്കഭാടട്ട് ജെനിലയനിവല ചേനിറ്റൂര് കബഭാക്കുലാം ക്രനിടനിക്കലഭായനി
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  മലമ്പുഴെ എനതീ കബഭാക്കുകേളുലാം വസമനിക്രനിടനിക്കലഭായനി   23  കബഭാക്കുകേളുലാം
സുരക്ഷനിതമഭായനി  126  കബഭാക്കുകേളുമഭാണട്ട്  കേവണത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  പഠനങ്ങള
നടത്തഭാവതയല;  പകക്ഷ ആധനികേഭാരനികേതകയഭാടുകൂടനിയുള കൂടുതല് പഠനങ്ങള നടത്തഭാനുള
ക്രമതീകേരണങ്ങള വചേയഭാവനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  സര്,  തൃശ്ശൂര്  കകേഭാളനനിലങ്ങളനിവലയുലാം  മലപ്പുറലാം
ജെനിലയനിവല വപഭാനഭാനനി കകേഭാളനനിലങ്ങളുമുളവപവട ഏതഭാണട്ട് അറുപതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം
ഏക്കര്  കകേഭാളനനിലങ്ങളനില്  ജൂണ്  മഭാസലാം  മുതല്  ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസലാം  വെവര
കകേഭാടഭാനുകകേഭാടനി  ലനിറര്  വവെളമഭാണട്ട്  സലാംഭരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഒകക്ടഭാബര്-നവെലാംബര്
മഭാസങ്ങളനില് കൃഷനി വചേയ്യുനതനിനുകവെണനി വവെളലാം  കേടലനികലക്കട്ട് പമ്പട്ട് വചേയ്തുകേളയുകേയഭാണട്ട്
വചേയ്യുനതട്ട്.  പമ്പട്ട്  വചേയ്യുന  വവെളത്തനിവന  കേനഭാലകേളനില്  തടയണകേള  വകേടനി
അവെനികടക്കട്ട് റനികവെഴ്സട്ട് പമ്പനിലാംഗട്ട് വചേയ്യുകേയുലാം കുളങ്ങളനികലക്കട്ട് റതീചേഭാര്ജ്ജുലാം വചേയ്തുകേഴെനിഞ്ഞഭാല്
ഇഇൗ രണട്ട് ജെനിലകേളനികലയുലാം കുടനിവവെള പശ്നലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം.
സമുദ്രനനിരപനികനക്കഭാള 1.5 മതീറര് തഭാവഴെയഭാണട്ട് ഇഇൗ കകേഭാള  നനിലങ്ങള. ഒകക്ടഭാബര്-
നവെലാംബര് മഭാസങ്ങളനില് വവെളലാം പമ്പട്ട് വചേയ്യുനകതഭാടുകൂടനി രൂക്ഷമഭായ കുടനിവവെളക്ഷഭാമമഭാണട്ട്
ഇഇൗ  ജെനിലയനിലണഭാകുനതട്ട്.  ഇഇൗ  രണട്ട്  ജെനിലകേളനിവല  കേനഭാലകേളനിലലാം  തടയണകേള
വകേടനി വവെളലാം സലാംഭരനിക്കുനതനിനുലാം കുളങ്ങളനികലക്കട്ട് റനികവെഴ്സട്ട് പമ്പനിലാംഗട്ട് വചേയ്യുനതനിനുമുള
ഒരു സമഗ്ര പദതനി സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചതട്ട്,
വകേടനിക്കനിടക്കുന  വവെളലാം  കേഭാര്ഷനികേഭാവെശലങ്ങളക്കുകവെണനി  പമ്പട്ട്  വചേയ്യുനവവെനളതഭാണട്ട്.
കുടനിവവെളത്തനിനുകവെണനി  അവെവയങ്ങവന  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവമനളതനിവന  സലാംബന്ധനിച
ഒരു നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട് ബഹുമഭാനവപട അലാംഗലാം  നല്കേനിയതട്ട്.  ശഭാസതീയവെശങ്ങള കൂടനി
പരനികശഭാധനിച്ചു മഭാത്രകമ  അതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ഉത്തരലാം പറയഭാന് കേഴെനിയുകേയുള.

ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജെയദഭാസട്ട് :  സര്,  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം
രൂക്ഷമഭായകതഭാടുകൂടനി  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അനുസന്യൂതലാം തുടര്നവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഭഭാരതപ്പുഴെയനില് തടയണവകേഭാണട്ട് നനിറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മഭാര്ചട്ട്,  ഏപനില്,  കമയട്ട്
മഭാസങ്ങളനില്  ഭഭാരതപ്പുഴെയനിവല  തടയണകേളനില്  ഒട്ടുലാം  വവെളമനിലഭാത്ത  അവെസയഭാണുളതട്ട്.
പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് നദതീജെല കേരഭാര്പകേഭാരലാം മഭാര്ചട്ട്,  ഏപനില്,  കമയട്ട്  മഭാസങ്ങളനില്
കുടനിവവെളലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവെണ നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :  സര്, കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവെസലാം ഒരു ശദ ക്ഷണനിക്കലനിനട്ട്
മറുപടനിയഭായനി  ബഹുമഭാനവപട മുഖലമനനി ഇക്കഭാരലലാം  പറഞ്ഞതഭാണട്ട്.  പറമ്പനിക്കുളലാം-
ആളനിയഭാര്  കേരഭാര്  പുതുക്കുനതനിനുള  സമയലാം  കേഴെനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.  അതനിനുള
ചേര്ചകേള  സഇൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായനി  നടത്തഭാനുള  നടപടനികേള  സശതീകേരനിക്കുവമനഭാണട്ട്
നനിയമസഭയനില് ബഹുമഭാനവപട മുഖലമനനി മറുപടനി നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  

ശതീ  .    അനൂപട്ട് കജെക്കബട്ട്:  സര്,  കവെനല്ക്കഭാലമഭാകുകമ്പഭാള  ജെലവെനിഭവെ വെകുപട്ട്
പലയനിടത്തുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായ  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാറുണട്ട്.  കവെനല്
രൂക്ഷമഭാകുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട് വെഭാടര് കസഭാഴ്സുകേളനില് പലകപഭാഴുലാം  തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
വെകുപട്ട്  മുകനഭാട്ടുവെരുനതട്ട്.  ഇതുകേഭാരണലാം  പധഭാനവപട  പല  വെഭാടര്  കസഭാഴ്സുകേളനിലലാം
ബുദനിമുട്ടുകേളുണഭാകുനണട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലള സലങ്ങളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ തടയണകേളക്കു
പകേരലാം സനിരമഭായ  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള  പദതനി  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, കുടനിവവെള കസഭാതസ്സുകേളനില് വവെളമനിലഭാവത
വെരുകമ്പഭാള  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  തടയണ  നനിര്മ്മേനിക്കുനണഭാകേഭാലാം.  പകക്ഷ  കുടനിവവെള
കസഭാതസ്സുകേളനില്  ശഭാശശതമഭായനി  വവെളലാം  ലഭനിക്കഭാന്കവെണനി  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ
കുടനിവവെള  വെനിതരണ  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനണട്ട്.  അതനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവെര്ത്തനങ്ങളക്കുകവെണനി
62 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് വചേലവെഴെനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  സര്,  തലകശ്ശേരനി  ഉളവപവടയുള  പകദശലാം
തതീരകദശകമഖലയഭാണട്ട്.  രൂക്ഷമഭായ  കേടലഭാക്രമണമഭാണട്ട്  ഇഇൗ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ഉണഭായനിവക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  പലയനിടങ്ങളനിലലാം  ജെലവെനിഭവെ  വെകുപനിവന്റെ  തടയണ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  ആവെശലമുണട്ട്.  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  തലത്തനില്  ശക്തമഭായനി  ഇടവപടനിവലങനില്
തലകശ്ശേരനി  ഉളവപവടയുള  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ജെനങ്ങളക്കട്ട്  ജെതീവെനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്ത
സനിതനിയുണഭാകുലാം. ഇക്കഭാരലത്തനില് ഗവെണ്വമന്റെട്ട് എവന്തങനിലലാം നടപടനി സശതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  അങ്ങയുവട നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിലടക്കലാം
കകേരളത്തനിവല  തതീരകദശകമഖലയനിലഭാവകേ  കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനിവന്റെ  ഭതീതനി  നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.
കേടല്കക്ഷഭാഭലാം  ഏറവലാം  രൂക്ഷമഭായ  പകദശങ്ങളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കേലകേള
നനികക്ഷപനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  അതനിവന്റെ  രൂക്ഷത  തടയഭാന്കവെണനിയുള  ശമങ്ങള
നടത്തുനണട്ട്.  വെലനിയ  പശ്നമുള  സലങ്ങള  വഎഡന്റെനിവവഫ  വചേയട്ട്  പുലനിമുടട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണവലാം  കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ശമനിക്കുനതട്ട്.  ചേനില
പകദശങ്ങളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  മറ്റു  പകദശങ്ങവള  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            15

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  സര്,  ഭൂഗര്ഭജെലലാം  ഏറവലാം  കൂടുതല്   ഡനിപതീറട്ട്

വചേയവപടുന വസമനി ക്രനിടനിക്കല് പകദശമഭാണട്ട് തൃത്തഭാല നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിവല

തൃത്തഭാല കബഭാക്കട്ട്.  ഇവെനിവട കേഭാങപ്പുഴെ വറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജെനിവന്റെ ഒരു വപഭാകപഭാസലണട്ട്.

മുന് ബഡ്ജെറനില് ഒരു കകേഭാടനി രൂപ അതനിനുകവെണനി നതീക്കനിവെചനിരുനതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

ഇന്വവെസ്റ്റേനികഗഷന്  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്  വെകുപനിവന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

അതനിനഭാവെശലമഭായ  തുകേ  അനുവെദനിചട്ട്  ഇന്വവെസ്റ്റേനികഗഷന്  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്,  വെരുലാം

വെര്ഷത്തനില് മതനിയഭായ തുകേ ബഡ്ജെറനിലൂവടകയഭാ നബഭാര്ഡനിലൂവടകയഭാ അനുവെദനിചട്ട്

കേഭാങപുഴെ  റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജെട്ട്  പദതനി  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന്  കവെണനിയുള

നടപടനി  സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അതുകപഭാവല  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജെനിലയനില്  കുളങ്ങളുവട  റതീ-

ചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട് വെളവര പധഭാനമഭാണട്ട്. 200 കുളങ്ങള ഏവറടുത്തട്ട് പുനരുദരനിക്കുനതനിനു

കവെണനിയുള ഒരു പദതനി  വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനിലണട്ട്.  ആ പദതനിക്കുലാം ആവെശലമഭായ

ഫണട്ട് അനുവെദനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ലഭലമഭായ  ഫണട്ട്  ഇത്തരത്തനിലള

പവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  പരമഭാവെധനി  പകയഭാജെനപടുത്തഭാനഭാണട്ട്  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

കേഴെനിഞ്ഞ  ദനിവെസലാം  നനിയമസഭയനില്  സമര്പനിക്കഭാനഭായനി  ഞഭാന്  ഒപനിട്ടുനല്കേനിയ

വപര്കഫഭാമന്സട്ട്  റനികപഭാര്ടനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  വെര്ഷങ്ങളനില്  നതീക്കനിവെച  തുകേ  കവെണത്ര

വചേലവെഭാക്കവപടനിടനിവലനട്ട്  കേഭാണുകേയുണഭായനി.  ആവരയുലാം  വെനിമര്ശനിക്കഭാന് കവെണനിയല

പറയുനതട്ട്.  പകക്ഷ  ജെലസലാംരക്ഷണത്തനിനുകവെണനിയുലാം  ഭൂജെല  സലാംകപഭാഷണത്തനിനു

കവെണനിയുമുള  പദതനികേളക്കട്ട്  നതീക്കനിവെയന  പണലാം  പരനിപൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വെനിനനികയഭാഗനിക്കവപടണവമന

കേഭാരലത്തനില്  ഗവെണ്വമന്റെനിനട്ട്  നനിര്ബന്ധമുണട്ട്.  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞ

വറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജെനിവന്റെ  ഇകപഭാഴെവത്ത  അവെസവയന്തഭാവണനട്ട്  ഫയലകേള

കനഭാക്കനിയഭാല് മഭാത്രകമ പറയഭാന് കേഴെനിയുകേയുള.  അനുഭഭാവെപൂര്വ്വമഭായനി അക്കഭാരലങ്ങള

പരനികശഭാധനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  സര്,  മഴെവവെളലാം മുഴുവെന് ഇകപഭാള കേടലനികലക്കട്ട്

ഒഴുകേനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന സഭാഹചേരലമഭാണുളതട്ട്.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേഭാലമഭാടട്ട്

ജെലസലാംഭരണ പദതനി പഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കണലാം.  പതീചനി ജെലസലാംഭരണനിയനില് കേഴെനിയുനത്ര

വവെളലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന  വെളവര  ബൃഹത്തഭാവയഭാരു  പദതനിയഭാണട്ട്

കകേഭാലമഭാടട്ട് പദതനി. ഈ പദതനി  അടനിയന്തരമഭായനി ഏവറടുത്തട്ട് നടപഭാക്കഭാനഭാവെശലമഭായ

നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, ആ വെനിഷയലാം പകതലകേമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.
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ശതീ  .    റനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  സര്,  കുടനിവവെള  പദതനികേളുവട

കസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് മുന്തനിയ പരനിഗണന വകേഭാടുകക്കണതുണട്ട്.  ഇനവത്ത

സഭാഹചേരലത്തനില്  അനുകപക്ഷണതീയമഭായ  ഒരു  സലാംഗതനിയഭാണതട്ട്.  അതനിനഭായനി

വറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്കജെഭാ  വെനി.സനി.ബനി.-കേലാം-ബനിഡ്കജെഭാ   വെലനിയ  തടയണകയഭാ

ആവെശലഭാനുസരണലാം പണനിയുനതനിനട്ട് പരനിഗണന നല്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    മഭാതത  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  കുടനിവവെള  കസഭാതസ്സുകേളനില്

വവെളവമത്തനിക്കഭാന്  വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുവട ചേനില പദതനികേളുണട്ട്.  അവെനിവടയഭാണട്ട്

62  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  15  തടയണകേവള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഞഭാന്  സൂചേനിപനിചതട്ട്.

എനഭാല്  അവതഭാനലാം  മതനിയഭാകുന  പദതനികേളല.  കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  കുടനിവവെള

വെനിതരണ  പദതനിയുവട  കകേന്ദ്രവെനിഹനിതലാം  കുറഞ്ഞുവെരനികേയഭാണട്ട്  എനതഭാണട്ട്

ഇകപഭാഴെവത്ത   പധഭാനവപട  പശ്നലാം.  2013-14-ല്  173  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്ര  വെനിഹനിതമഭായനി

കേനിടനിയ  സഭാനത്തട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  കേനിടനിയതട്ട്  43  കകേഭാടനി  രൂപ

മഭാത്രമഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്രമനനി   ശതീ.  ചേഇൗധരനി ബതീകരന്ദര് സനിലാംഗുമഭായനി ഞഭാന് ഇക്കഭാരലലാം

സലാംസഭാരനിചനിരുന.  കദശതീയതലത്തനില്   കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  ഇതനിനഭായനി   നതീക്കനിവെചനിരുന

തുകേ  കുറഞ്ഞുകപഭായനിവയനലാം   16-ാംതതീയതനി   തനിരുവെനന്തപുരത്തട്ട്  വെരുകമ്പഭാള

വെനിശദമഭായനി  ചേര്ച നടത്തഭാവമനമഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞതട്ട്.  എനഭാല് ഇകപഭാള

അകദ്ദേഹലാം ആ വെകുപനിവന്റെ  ചുമതലയനില് നനിനലാം മഭാറനി. കകേന്ദ്ര ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  ഗ്രഭാമതീണ

കുടനിവവെള പദതനിയുവട തുകേ വവെടനിക്കുറയനതട്ട് സലാംസഭാനലാം വെളവര ആശങകയഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്

കേഭാണുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  വെലനിയ  ഗഇൗരവെമുള  വെനിഷയമഭാണട്ട്.  അകതസമയലാം,  നമ്മുവട

പരനിമനിതമഭായ ലഭലത ഉപകയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  കുടനിവവെള  കസഭാതസ്സുകേളനില് ജെലലഭലത

ഉറപഭാക്കഭാനുള പദതനികേളക്കട്ട് മുന്ഗണന വകേഭാടുക്കുനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   വകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് : സര്, ഭഭാരതപ്പുഴെയടക്കമുള പുഴെകേളനില് തടയണകേള

അധനികേമഭായനികപഭായനി  എന രതീതനിയനിലള  സലാംസഭാരലാം  ഇവെനിവടയുണഭായനി.  എനഭാല്

ജെലകസചേന  പദതനികയഭാ  തടയണകയഭാ  ഇലഭാത്ത   ജെനിലയഭായ  കേഭാസര്കഗഭാഡനിനട്ട്

അതട്ട് അനുവെദനിച്ചുതരഭാന്  സനനസട്ട് കേഭാണനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  2014-വല  ഉത്തരവകേളപകേഭാരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനിലയനില്  8  തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

അതനില് ഒനകപഭാലലാം ഉകപക്ഷനിചനിടനില.  എടട്ട് പദതനികേളുലാം പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.  



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            17

അക്കഭാദമനികേളുവട പുനനഃസലാംഘടന

3 (*213) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി :
ശതീ  .   കജെഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജെഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ  അക്കഭാദമനികേളുവട  പവെര്ത്തനങ്ങള
വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിരുന  ഭരണസമനിതനികേള
അക്കഭാദമനികേളുവട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള നനിറകവെറഭാന്  പഭാപമഭായനിരുനനിവലന കേഭാരലലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അരഭാജെകേതശവലാം  ഫഭാസനിസ്റ്റേട്ട്  പവെണതയുലാം  പതനികരഭാധനിക്കഭാന്  അക്കഭാദമനികേവള
പഭാപമഭാക്കഭാനുള പദതനികേള രൂപവപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  അതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനി,  സലാംഗതീതനഭാടകേ
അക്കഭാദമനി,  ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനി,  കഫഭാകേട്ട്  കലഭാര്  അക്കഭാദമനി  തുടങ്ങനിയവെവയ
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന്) : സര്, 

(എ)  ഉണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള  വെനിവെനിധ  അക്കഭാദമനികേളുവട  കലഭാക്കല്
ഫണട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്,  നനിയമസഭഭാ  സമനിതനിക്കട്ട്  മുമ്പഭാവകേ  സമര്പനിക്കുന
വെഭാര്ഷനികേ  റനികപഭാര്ടട്ട്  എനനിവെയുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  വെനിവെനിധ  അക്കഭാദമനികേളുവട
പവെര്ത്തനങ്ങള വെനിലയനിരുത്തുനണട്ട്.  ഗ്രഭാന്റെഭായനി അനുവെദനിക്കുന തുകേ നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള
പദതനി പവെര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് മഭാത്രലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന എനളതട്ട് ഉറപ്പു വെരുത്തുനണട്ട്. 

(ബനി) ശദയനില്വപടനിടനില.

(സനി) മകതതര ചേനിന്തകേള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ, വെര്ഗ്ഗതീയതയനിലധനിഷ്ഠനിതമഭായ
ഫഭാസനിസ്റ്റേട്ട്  ശക്തനികേവള പതനികരഭാധനിക്കുകേ,  നകവെഭാതഭാന മൂലലങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,
സഭാലാംസഭാരനികേ  ഉനമനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  എലഭാവെനിധ  അരഭാജെകേതശ  പവെണതകേവളയുലാം
വചേറുക്കുകേ,  പഭാരമ്പരല  കേലകേവള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുകേ,  സഭാലാംസഭാരനികേ  ഇടങ്ങവള
തനിരനിച്ചു പനിടനിക്കുകേ എനതീ ലക്ഷലങ്ങളനിലധനിഷ്ഠനിതമഭായ ഒരു സഭാലാംസഭാരനികേ നയമഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  അക്കഭാദമനികേവളയുലാം  മറനിതര  സഭാലാംസഭാരനികേ
സഭാപനങ്ങവളയുലാം സജമഭാക്കഭാനുള പദതനികേളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കുലാം.
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(ഡനി) കകേരള സഭാഹനിതല അക്കഭാദമനി, സലാംഗതീത നഭാടകേ അക്കഭാദമനി, ലളനിതകേലഭാ
അക്കഭാദമനി,  കഫഭാകേട്ട് കലഭാര് അക്കഭാദമനി  എനനിവെയുവട പുനനഃസലാംഘടന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി : സര്,  നവെ  കകേരളത്തനിനട്ട്  വവചേതനലലാം
പകേരുനതഭാണട്ട് സഭാലാംസഭാരനികേ  വെകുപനിവന്റെ പവെര്ത്തനലാം.  അവെവയ പരനികപഭാഷനിപനിക്കു
നതനിനഭാവെശലമഭായ  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനവപട  മുഖലമനനി  സശതീകേരനിക്കുനതട്ട്. മകതതര
ചേനിന്തയുലാം  അഴെനിമതനിയനിലഭാത്ത ഭരണവലാം എന മകനഭാഭഭാവെലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങളുവട
പവെര്ത്തനങ്ങളനിലലാം  ഉണഭാകേണലാം.  'മുന് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നനിശ്ചയനിചനിരുന
ഭരണസമനിതനികേള  അക്കഭാദമനികേളുവട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  നനിറകവെറഭാന്  പഭാപമഭായനിരുനനിവലന
കേഭാരലലാം  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ'  എന  എവന്റെ  രണഭാമവത്ത  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്,
'ശദയനില്വപടനിടനില'  എന  മറുപടനിയഭാണട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്.  അതട്ട്  ശദയനില്വപകടണ
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  പഠനകേഭാലത്തട്ട്   സഭാലാംസഭാരനികേ  വെകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  നഭാടകേലാം,  പസലാംഗലാം
എനനിവെയട്ട്  യൂണനികവെഴ്സനിറനി തലത്തനില് സമ്മേഭാനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. അതനിവനഭാവക്ക പഭാപനഭാണട്ട്
മനനിയഭാവണന  കേഭാരലത്തനില്  തര്ക്കമനില.  നഭാടകേത്തനിനട്ട്  സമ്മേഭാനലാം  കനടനിയതുകപഭാവല
സഭാലാംസഭാരനികേരലാംഗത്തുലാം അകദ്ദേഹലാം ഇടവപടനിരുന.  എനനിക്കട്ട് അകദ്ദേഹവത്ത  കുടനിക്കഭാലലാം
മുതലറനിയഭാലാം.  അകദ്ദേഹലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നനിറഞ്ഞുനനിനനിരുന വെലക്തനിയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ
മനനിയഭായകപഭാള "ഇതട്ട് ശദയനില്വപടനിടനില" എന  മറുപടനി തനതട്ട് ശരനിയഭായനില.
എഴുതനിവക്കഭാടുത്ത  മറുപടനിയഭായനിരനിക്കുലാം.  ഏതഭായഭാലലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗത്തട്ട്
ഇടവപടഭാന് കേഴെനിയണലാം.  സഭാലാംസഭാരനികേ പവെര്ത്തകേരുലാം എഴുത്തുകേഭാരുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ
രലാംഗത്തട്ട്  ഇടവപടണലാം.  14  ജെനിലകേളനില്  നകവെഭാതഭാന  നഭായകേനഭാരുവട  കപരനില്
സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങള,  സഭാലാംസഭാരനികേ പഠനത്തനിനഭായുള സലങ്ങള,  സഭാലാംസഭാരനികേ
സഭാപനങ്ങളക്കുള  വെനിഹനിതലാം,   ചേലചനിത്ര കമളകേള നടത്തഭാന്  സനിരലാം കവെദനി
എനനിവെയ്വക്കലഭാലാം ബഡ്ജെറനില് തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാഹനിതല അക്കഭാദമനിയുലാം
സലാംഗതീതനഭാടകേ  അക്കഭാദമനിയുലാം   കഫഭാകേട്ട് കലഭാര്  അക്കഭാദമനിയുലാം  പഭാരമ്പരലകേലകേളുവട
കേലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട്. അവെവയലഭാലാം  ഉനതനനിലവെഭാരലാം  പുലര്ത്തുനവെയഭാണട്ട്.  അതനിവന്റെ
ഫലലാം  ജെനങ്ങളക്കട്ട്  കേനിടണലാം.  കകേരള  സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനിയുകടയുലാം  മറട്ട്
സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങളുകടയുലാം  പുനനഃസലാംഘടന എത്രയുലാം വപവടനട്ട് നടത്തുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  അക്കഭാദമനികേളുവട  പുനനഃസലാംഘടന
നടനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനി,  സലാംഗതീതനഭാടകേ  അക്കഭാദമനി,
ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനി,  കഫഭാകേട്ട് കലഭാര്  അക്കഭാദമനി,  ചേലചനിത്ര  അക്കഭാദമനി  തുടങ്ങനി
ഒമ്പതട്ട്  അക്കഭാദമനികേളഭാണട്ട്  പധഭാനമഭായുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനിലളതട്ട്.
ഇഇൗ  അക്കഭാദമനികേളക്കട്ട്  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  പഭാധഭാനലലാം  വകേഭാടുക്കുനവവെനളതനിവന്റെ
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ഏറവലാം  വെലനിയ  വതളനിവെഭാണട്ട്  കകേരള  സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനിക്കുലാം  സലാംഗതീതനഭാടകേ
അക്കഭാദമനിക്കുലാം ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനിക്കുലാം കഫഭാകേട്ട് കലഭാര് അക്കഭാദമനിക്കുലാം നനിലവെനില്
18  കകേഭാടനി  രൂപയുണഭായനിരുനതട്ട്  27  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിചതട്ട്.  ചേലചനിത്ര
അക്കഭാദമനിക്കുലാം  നല  പഭാധഭാനലമഭാണട്ട്  വകേഭാടുത്തതട്ട്.  ഇതനിവന്റെ  കനതൃതശത്തനില്
നടക്കുനതഭാണട്ട് ഇന്റെര്നഭാഷണല് ഫനിലനിലാം വഫസ്റ്റേനിവെല്. തനിരുവെനന്തപുരത്തട്ട് ഫനിലനിലാം
വഫസ്റ്റേനിവെലനിനട്ട്  സനിരലാം  കവെദനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  തനികയറര്
കകേഭാലാംപകനിനുകവെണനി  ബഹുമഭാനവപട  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനി  50  കകേഭാടനി  രൂപ
നതീക്കനിവെചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിവന്റെ  ചേരനിത്രത്തനിലനിലഭാത്ത  ഇടവപടലഭാണട്ട്  ഇടതു
പക്ഷജെനഭാധനിപതല മുനണനി  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  സഭാലാംസഭാരനികേരലാംഗത്തട്ട്  നടത്തുനതട്ട്
എനളതനിവന്റെ  ഏറവലാം  നല വതളനിവെഭാണട്ട്  സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗവമഭായനി  ബന്ധവപട
ബഡ്ജെറട്ട് പഖലഭാപനങ്ങള.  ഇതുമഭായനി ബന്ധവപടട്ട്  ഫലപദമഭായ  കേമ്മേനിറനികേളക്കട്ട്
ഗവെണ്വമന്റെട്ട് രൂപലാം വകേഭാടുക്കുലാം.

ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി :  സര്,  പതനിനഭായനിരത്തനികലവറ  പുസ്തകേങ്ങള
ഡനിജെനിറവവലസട്ട് വചേയവെ സഭാഹനിതല അക്കഭാദമനിയനിലണട്ട്.   ഡനിജെനിറല് സലാംവെനിധഭാനലാം
ഏര്വപടുത്തനിയതനിലൂവട   പുസ്തകേങ്ങവളക്കുറനിച്ചുലാം  സഭാഹനിതലകേഭാരനഭാവരക്കുറനിച്ചുമുള
വെലക്തമഭായ ധഭാരണ  ജെനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുലാം.  അവെനിവട  71  സനിരലാം ഗകവെഷകേരുലാം
470 -ല്  അധനികേലാം  ആളുകേളുലാം  വെരുനണട്ട്.  പുസ്തകേങ്ങള   ഡനിജെനിറവവലസട്ട്  വചേയതട്ട്
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തഭാണട്ട്.  അതുവകേഭാണട്ട്  അതനിനട്ട്  കൂടുതല്
പണലാം അനുവെദനിച്ചുവകേഭാണട്ട് ഇന്റെര്നഭാഷണല് വലവെലനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുകമഭാ;  ധഭാരഭാളലാം
പുസ്തകേങ്ങള അചടനിചട്ട് കൂടനിയനിടുനതനിനുപകേരലാം  ഡനിജെനിറവവലസട്ട് സലാംവെനിധഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയുള
പത്തട്ട് പുസ്തകേങ്ങള അവെനിവട സൂക്ഷനിക്കുന രതീതനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ഭഭാഷയുവടയുലാം   സഭാഹനിതലത്തനിവന്റെയുലാം
പരനികപഭാഷണമഭാണട്ട്  സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനിയുവട  പധഭാനവപട  പവെര്ത്തനകമഖല.
അക്കഭാദമനി നനിരവെധനി പുസ്തകേങ്ങളുലാം ഗകവെഷണങ്ങളുലാം കജെര്ണലകേളുലാം പസനിദതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
അതനിവന്റെ  പഭാധഭാനലലാം  മനസനിലഭാക്കനിവക്കഭാണഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനവപട  ധനകേഭാരല
വെകുപ്പുമനനി ഡനിജെനിറല് റനികസഭാഴ്സട്ട്  വസന്റെറുലാം സലാംസഭാന ഡനിജെനിറലലകസഷന് ഹബലാം
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇകപഭാള  രണട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജെറനില്   നതീക്കനിവെചനിട്ടുളതട്ട്.
ഡനിജെനിറവവലകസഷന്  യഭാഥഭാര്തലമഭാകേഭാന്  കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  ഏതഭാണട്ട്
1000-കത്തഭാളലാം പുസ്തകേങ്ങള ഡനിജെനിറവവലസട്ട് വചേയനിട്ടുണട്ട്. ബഹുമഭാനവപട എലാം.എല്.എ.
സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല നവലഭാരു  സലാംവെനിധഭാനലാം ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള സഭാഹനിതല
അക്കഭാദമനിയനില് ഒരുക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.



20   കകേരള നനിയമസഭ ജൂലല 15, 2016

ശതീ  .    കജെഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് :  സര്,  അങ്ങനിവെനിവട  നല്കേനിയ മറുപടനിയനില്
ഗ്രഭാന്റെഭായനി അനുവെദനിക്കുന തുകേ നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള പദതനി പവെര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭാത്രലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനവവെനട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തുനവണനട്ട്  പറഞ്ഞു.  അങ്ങവനയല കേഴെനിഞ്ഞ
അഞവെര്ഷവത്ത  അനുഭവെലാം.  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞവെര്ഷലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  കമഖലയനില്
നടത്തനിയ  പല പദതനി  പവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  അതനിവന്റെ  ലക്ഷലത്തനികലക്കട്ട്  എത്തനിയനിടനിവലനട്ട്
മഭാത്രമല  പലതുലാം  അബദപഞഭാലാംഗമഭായനിരുനവവെനട്ട്  കേഭാണഭാന്  കേഴെനിയുലാം.  രണട്ട്
ഉദഭാഹരണങ്ങള  പറയഭാലാം.  ഒനട്ട്,  സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനി   അടുത്ത  കേഭാലത്തട്ട്
പസനിദതീകേരനിച മലയഭാള സഭാഹനിതലചേരനിത്രത്തനില്,  കകേരളത്തനിവല എണ്ണവപട രണട്ട്
പമുഖ സഭാഹനിതലകേഭാരനഭാവരക്കുറനിച്ചുള ഒരു വെനിവെരവലാം ഉളവപടുത്തനിയനിടനില.  രണട്ട്,
ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനിയുവട   സഞരനിക്കുന  ചേനിത്രശഭാലയഭായനി  ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്
രൂപ  മുതല്മുടക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ  ഏതഭാനുലാം  മഭാസങ്ങളഭായനി  സഞരനിക്കുന
ചേനിത്രശഭാല എറണഭാകുളലാം ദര്ബഭാര് ഹഭാള ഗ്രഇൗണനിനട്ട് മുനനിലള ഗഭാലറനിയുവട മുനനില്
വവെറുവത കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇവതലഭാലാം അങ്ങയുവട ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ഇക്കഭാരലലാം  ശദയനില്വപടനിടനില.
ബഹുമഭാനവപട  എലാം.എല്.എ.  ഇക്കഭാരലലാം  എഴുതനിത്തനഭാല്   പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.
എന്തനിനുലാം പഴെയ ഗവെണ്വമന്റെനിവന കുറവപടുത്തുന നയലാം കകേരളത്തനിവല  ഇടതുപക്ഷ
ജെനഭാധനിപതല മുനണനിക്കനില.  ഉള കേഭാരലങ്ങള ഉളതുകപഭാവല മഭാത്രകമ പറയഭാന് സഭാധനിക്കൂ. 

ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  സര്,  അന്തഭാരഭാഷ ചേലചനികത്രഭാതവെലാം എലഭാ വെര്ഷവലാം
ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനിലഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്.  അതനിവന്റെ തുടര്ചയഭായഭാണട്ട് അന്തഭാരഭാഷ
നഭാടകകേഭാതവെലാം  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  സലാംഘടനിപനിചനിരുനതട്ട്.  എനഭാല്  സമതീപ
വെര്ഷങ്ങളനില്  കവെണത്ര  മുവനഭാരുക്കങ്ങകളഭാ  വവടലാം  വഷഡന്യൂകളഭാ  ഇലഭാവതയഭാണട്ട്
നഭാടകകേഭാതവെങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  നഭാടകകേഭാതവെത്തനിവന്റെ വെനിജെയകേരമഭായ
നടത്തനിപനിനട്ട്  തടസമഭാണട്ട്.  കലഭാകകേഭാത്തരമഭായനിട്ടുള  പല  നഭാടകേങ്ങളുലാം  അവെതരനിപനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുനനില.  നഭാടകകേഭാതവെങ്ങളവകേഭാണട്ട്  നമ്മേള  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതുതവന
കകേരളത്തനിലള  നഭാടകേ  പവെര്ത്തകേര്ക്കട്ട്  കലഭാകേത്തനില്  നടക്കുന  നഭാടകേത്തനിവന്റെ
വെളര്ചയുലാം  പരതീക്ഷണങ്ങളുലാം  മനസനിലഭാക്കുകേ  എനളതഭാണട്ട്.  ഇഇൗ  സഭാഹചേരലത്തനില്
കവെണത്ര മുവനഭാരുക്കകത്തഭാവട, കൃതലമഭായ വവടലാം വഷഡന്യൂള നനിശ്ചയനിചട്ട് അന്തഭാരഭാഷ
ചേലചനികത്രഭാതവെത്തനിവന്റെ  മഭാതൃകേയനില്  നഭാടകകേഭാതവെങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞ  കേഭാരലലാം
ശരനിയഭാണട്ട്.  അന്തര്കദ്ദേശതീയ ചേലചനികത്രഭാതവെലാംകപഭാവല അന്തര്കദ്ദേശതീയ നഭാടകകേഭാതവെലാം
നടക്കഭാറനില.  കവെണ രൂപത്തനിലള പഭാധഭാനലലാം  ആ കമഖലയട്ട്  വകേഭാടുക്കുനനിവലനട്ട്
ബഹുമഭാനവപട  വമമ്പര്  പറഞ്ഞതട്ട്  വെളവര  ശരനിയഭാണട്ട്.  ആ  അനുഭവെത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  നഭാടകകേഭാതവെലാം  അന്തര്കദശതീയ  ചേലചനികത്രഭാതവെലാം  കപഭാവല
വെളര്ത്തനിവയടുക്കുനതനിനുള നടപടനിക്കട്ട്  ഗവെണ്വമന്റെട്ട് കനതൃതശലാം വകേഭാടുക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.
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കഡഭാ  .    എന്  .    ജെയരഭാജെട്ട് :  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  കേഭാലത്തഭാണട്ട്
'സുവെര്ണ്ണലാം  2015'  എന  കപരനില്  കകേരളത്തനിവല  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളുവട
കൂടഭായ്മ   കകേരള  ചേരനിത്രത്തനില്  ആദലമഭായനി  ഉണഭായതട്ട്.  കഫഭാകേട്ട് കലഭാര്  അക്കഭാദമനിയുവട
എകനികേന്യൂടതീവെട്ട് അലാംഗമഭായനി കേഴെനിഞ്ഞ അഞവെര്ഷക്കഭാലലാം ഞഭാന് പവെര്ത്തനിചനിരുന.
കഫഭാകേട്ട് കലഭാര് അക്കഭാദമനിവയ കകേരളത്തനിവല സഭാധഭാരണക്കഭാരനികലയ്വക്കത്തനിക്കഭാന്
ധഭാരഭാളലാം  പവെര്ത്തനലാം  നടത്തനിയതഭാണട്ട്.   ഒകര  പവൃത്തനി   പല  സഭാപനങ്ങളുലാം
വചേയ്യുനവവെനളതഭാണട്ട്  പല  അക്കഭാദമനികേളുവടയുലാം  പശ്നലാം.  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളുവട
പവെര്ത്തനങ്ങളനില് ഒരു ഏകേതീകൃത  രതീതനി വകേഭാണ്ടുവെരഭാന് കേഴെനികയണതുണട്ട്.  കഫഭാകേട്ട് കലഭാര്
അക്കഭാദമനി,  കഫഭാകേട്ട് കലഭാറനിവനക്കുറനിചട്ട്  പുസ്തകേങ്ങള  പസനിദതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനിയുലാം  അകത  പുസ്തകേലാം  അവലങനില്  സമഭാന  സശഭഭാവെത്തനിലള
പുസ്തകേലാം തവന പസനിദതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  അതനിവനഭാരു ഏകേതീകൃത സശഭഭാവെമനിവലനളതഭാണട്ട്
പധഭാനവപട കേഭാരലലാം.  സഭാലാംസഭാരനികേ സമനിതനികേളുവട പവെര്ത്തനങ്ങളനില്   ഏകേതീകൃത
സശഭഭാവെലാം വകേഭാണ്ടുവെരഭാനുള നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന്:  സര്,  1982-ലഭാണട്ട് സഭാലാംസഭാരനികേ പസനിദതീകേരണ
വെകുപട്ട്  ആദലലാം  രൂപലാം  വകേഭാള്ളുനതട്ട്.  പനിനതീടഭാണട്ട്  അവതഭാരു  സഭാലാംസഭാരനികേ
 ഡയറക്ടകററഭാകുനതട്ട്.  പസനിദതീകേരണ  പവെര്ത്തനങ്ങള  യഥഭാര്തത്തനില്  സഭാഹനിതല
അക്കഭാദമനിയുലാം  ഭഭാഷഭാ  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂട്ടുമഭാണട്ട്  നടകത്തണതട്ട്.  കഡഭാ.  എന്.  ജെയരഭാജെട്ട്
പറഞ്ഞതുകപഭാവല, കഫഭാകേട്ട് കലഭാര് അക്കഭാദമനിയുലാം ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനിയുലാം സലാംഗതീത
നഭാടകേ അക്കഭാ ദമനിയുവമലഭാലാം പുസ്തകേങ്ങള പസനിദതീകേരനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുവകേഭാണട്ട്
പസനിദതീകേരണത്തനിവന്റെ  ചുമതല  ഒരു  ഏജെന്സനിക്കട്ട്  വകേഭാടുക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം  നലവതന
കേഭാരലലാം ഗവെണ്വമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കകേരള കഫഭാകേട്ട് കലഭാര് അക്കഭാദമനി വെളവര
പധഭാനവപടതഭാണട്ട്.  കേണ്ണൂരഭാണട്ട്  അതനിവന്റെ  ആസഭാനലാം.  നഭാടന്  കേലകേവള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,
അതനിവന്റെ എകനിസ്റ്റേന്സട്ട് ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ,  കകേരളത്തനില് കഫഭാകേട്ട് കലഭാറനിവന്റെ പവെര്ത്തനങ്ങളുലാം
അതനിവന്റെ വെനിവെനിധ വെനിഭഭാഗങ്ങളുലാം കേവണത്തുകേ,  നഭാടന് കേലകേവള ജെനമനസ്സുകേളനില്
എത്തനിക്കുകേ  എനനിവെയഭാണട്ട്  കഫഭാകേട്ട് കലഭാര്  അക്കഭാദമനിയുവട  ലക്ഷലങ്ങള.  ഏറവലാം
ഫലപദമഭായനി പവെര്ത്തനിക്കുന ഒരു അക്കഭാദമനിയഭാണനിതട്ട്. ഒരു വെര്ഷലാം 46 പുരസഭാരങ്ങളഭാണട്ട്
അവെര്  വകേഭാടുക്കുനതട്ട്.  വഫകലഭാഷനിപട്ട്,  അവെഭാര്ഡട്ട്,  ഗുരുപൂജെ  പുരസഭാരലാം,  യുവെ
പുരസഭാരലാം എനനിവെയുലാം വകേഭാടുക്കുനണട്ട്.  ഈ അക്കഭാദമനിയുവട പവെര്ത്തനലാം ഞഭാന്
വെനിലയനിരുത്തനിയതഭാണട്ട്;  നല നനിലയനില് പവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. അവെവയ നല രതീതനിയനില്
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുലാം.  കനരവത്ത  പറഞ്ഞതുകപഭാവല,  പസനിദതീകേരണ
പവെര്ത്തനങ്ങളുവട ചുമതല ഒരു ഏജെന്സനിവയ ഏല്പനിക്കുനതനിവന സലാംബന്ധനിച്ചുലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജെകഗഭാപഭാല് :  സര്,   സഭാലാംസഭാരനികേ  കേഭാരലങ്ങളനില്   തഭാല്പരലലാം
എടുക്കുവമനട്ട്  ബഹുമഭാനവപട  മനനി  പറഞ്ഞതട്ട്   നല  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  നകവെഭാതഭാന
നഭായകേവരയുലാം സഭാഹനിതലകേഭാവരയുലാം ആദരനിക്കഭാനുള ചേനില പദതനികേള ബ ഡ്ജെറനില്
പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനില്  മഹഭാകേവെനി  കുഞന്നമ്പലഭാവര  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കനി
യനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട് എവന്തങനിലലാം കേഭാരണമുകണഭാ?  ഓടന്തുളല് പചേരനിപനി
ക്കഭാനഭായനി  അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ കപരനിലള ഒരു സഭാരകേലാം ബഹുമഭാനവപട മനനിയുവട
ജെനിലയനില്ത്തവനയുണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേപരഭാധതീനത അനുഭവെനിക്കുന പസ്തുത സഭാനത്തനിനട്ട്
പകതലകേ  സഹഭായലാം നല്കേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന് : സര്, കുഞന്നമ്പലഭാര് സഭാരകേമുള സലങ്ങളനിവലലഭാലാം
അതനിവന പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിനുലാം വെനികേസനിപനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനിയഭാണട്ട് ഗവെണ്വമന്റെട്ട്
സശതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  ഫലനിതരസനികേനുലാം  തുളല്  പസഭാനത്തനിവന്റെ  ജെനയനിതഭാവമഭായ
കുഞന്നമ്പലഭാവര  ആര്ക്കുലാം മറക്കഭാന് കേഴെനിയനില.  സഭാലാംസഭാരനികേ വെകുപനില് നനികനഭാ
ഗവെണ്വമന്റെനില് നനികനഭാ ഏവതങനിലലാം തരത്തനിലള അപഭാകേത ഇക്കഭാരലത്തനിലണഭായനിട്ടുവണങനില്
അതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര് : അകദ്ദേഹലാം ലക്കനിടനിയനിവല കേഭാരലമഭാണട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്. 

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന് : സര്, ലക്കനിടനിയനിവല കുഞന്നമ്പലഭാര് സഭാരകേത്തനിനട്ട്
ഈ  ബഡ്ജെറട്ട്  വെരുനതനിനുമുമ്പുതവന  25  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഞഭാന്  അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.
എവെനിവടയഭാണട്ട് തുകേ കുറവളവതനട്ട് സൂചേനിപനിചഭാല് അതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജെന് :  സര്,   ശക്തനഭായ  ധനിഷണഭാശഭാലനിയുലാം  പഭഭാഷകേനുലാം
എഴുത്തുകേഭാരനുവമഭാവക്കയഭായനിരുന കഡഭാ.  സുകുമഭാര് അഴെതീകക്കഭാടനിവന്റെ വെസതനി  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്
ഔപചേഭാരനികേമഭായനി  ഏവറടുക്കുകേയുലാം  ഈ ബഡ്ജെറനിവന്റെ സമഭാപന പസലാംഗത്തനില്
സുകുമഭാര് അഴെതീകക്കഭാടട്ട് ടസ്റ്റേനിനുകവെണനി 50 ലക്ഷലാം രൂപ ബഹുമഭാനലനഭായ  ധനകേഭാരല
വെകുപ്പുമനനി അനുവെദനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തു. ഇകപഭാള സഭാഹനിതല അക്കഭാദമനിയുവട കേതീഴെനില്
ഒരു വചേറനിയ ഡനിവെനിഷനഭായനി അതനിവന കേഭാണുകേയുലാം അക്കഭാദമനി പവെര്ത്തനങ്ങളനിവലഭാനലാം
തഭാല്പരലമനിലഭാത്ത  ഒരു  വകേയര്കടക്കവറ  വെചട്ട്  നടത്തുകേയുലാം  വചേയ്യുന  ഒരു
സലാംവെനിധഭാനമഭാണുളതട്ട്.  ടസ്റ്റേട്ട്,  ഫഇൗകണഷന്  എന  കപരനില്  പല  സശകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളുലാം  അവെനിവടയുണട്ട്.  കകേരള  ഗവെണ്വമന്റുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വെകുപ്പുലാം
ഔപചേഭാരനികേമഭായനി കഡഭാ. സുകുമഭാര് അഴെതീകക്കഭാടനിവന്റെ വെതീടട്ട് ഏവറടുത്ത സഭാഹചേരലത്തനില്
അതനിവന്റെ  വെനികേസന  പവെര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്   ഒരു  പകതലകേ  ടസ്റ്റേട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്
കകേരളത്തനിവല  ജെനങ്ങളക്കട്ട്  സുകുമഭാര്  അഴെതീകക്കഭാടട്ട്  എന  വെലനിയ  മനുഷലവന
അറനിയഭാനുള സലാംവെനിധഭാനങ്ങളക്കട്ട് അവെസരവമഭാരുക്കുകമഭാ? 



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            23

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  സുകുമഭാര് അഴെതീകക്കഭാടനിവന്റെ കപരനില് ഒരു ടസ്റ്റേട്ട്
നനിലവെനിലണട്ട്.   ബഹുമഭാനവപട  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമനനി അതനിനട്ട്  50  ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവെദനിക്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  അതുവകേഭാണട്ട്  പുതനിവയഭാരു ടസ്റ്റേനിവന്റെ ആവെശലമുവണനട്ട്
കതഭാനനനില.  

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  സര്,   സഭാലാംസഭാരനികേ  പവെര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
കകേരളലാം  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  മഭാതൃകേയഭാണട്ട്.  കകേരളവത്തകപഭാവല  കേലഭാരൂപങ്ങളുള
സലാംസഭാനങ്ങള വെളവര  കുറവെഭാണട്ട്.  ആ കേലഭാരൂപങ്ങള  പലതുലാം  നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്,
കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കട്ട്  ആ കേലഭാരൂപകത്തഭാടുള തഭാല്പരലവലാം  പതനിബദതയുലാം  വകേഭാണഭാണട്ട്.
അത്തരലാം  കേലഭാകേഭാരനഭാര്  ഇനട്ട്  ജെതീവെനിക്കഭാന്   ബുദനിമുട്ടുന സഭാഹചേരലമഭാണുളതട്ട്.
അവെരുവട  കേലഭാരൂപങ്ങള  അവെതരനിപനിക്കഭാന്  വെര്ഷത്തനില്  ഒകനഭാ  രകണഭാ
അവെസരങ്ങളഭാണട്ട്  ലഭലമഭാകുനതട്ട്.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ആയഭാലലാം  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
ആയഭാലലാം മഭാറനിമഭാറനി വെരുന ഗവെണ്വമന്റുകേള അവെര്ക്കട്ട് വകേഭാടുത്തുവകേഭാണനിരനിക്കുന
സഹഭായലാം  വെളവര  പരനിമനിതമഭാണട്ട്.  അവെരുവട  വപന്ഷന്തവന  1000  രൂപ
മഭാത്രകമയുളള.  കേലഭാരൂപങ്ങകളഭാടട്ട്  തഭാല്പരലമുള അത്തരലാം  കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കട്ട്  അനുവെദനിക്കുന
വപന്ഷന് വെര്ദനിപനിക്കണലാം. മഭാത്രമല,  വപന്ഷന് വകേഭാടുക്കുന കേലഭാകേഭാരന്മഭാരുവട
എണ്ണലാം ലനിമനിറട്ട്  വചേയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ആദലലാം  500  ആയനിരുന,  പനിനതീടതട്ട്  700
ആയനി,   ഇകപഭാള,  1500   ആയനി  ലനിമനിറട്ട്  വചേയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എണ്ണലാം  ലനിമനിറട്ട്
വചേയഭാവത കേലഭാകേഭാരനഭാര് എത്രയുകണഭാ അവെര്വക്കലഭാലാം  വപന്ഷന് അനുവെദനിക്കഭാനുലാം
വപന്ഷന് തുകേ വെര്ദനിപനിക്കഭാനുമഭാവെശലമഭായ നടപടനി  സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  വമമ്പര്  പറഞ്ഞ  കേഭാരലലാം
ശരനിയഭാണട്ട്.  അനലലാം നനിനകപഭാകുന ഒകടവറ ഗ്രഭാമതീണകേലകേള നമ്മുവട നഭാടനിലണട്ട്.
കകേഭാല്ക്കളനി,  പൂരക്കളനി,  കേഥഭാപസലാംഗലാം  തുടങ്ങനി  നനിരവെധനി  കേലകേളുണഭായനിരുന.
ഇകപഭാള  അവതഭാവക്ക  മണ്മറഞ്ഞുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവെവയലഭാലാം  തനിരനിച്ചു
വകേഭാണ്ടുവെരണലാം.  അതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഈ കമഖലയട്ട്  നല പഭാധഭാനലലാം ഗവെണ്വമന്റെട്ട്
വകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം കേലകേള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കവപടണവമങനില് കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കട്ട്
ജെതീവെനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം  വചേയ്തുവകേഭാടുകത്ത  മതനിയഭാകൂ.
കേഴെനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലഘടത്തനില്  750  രൂപയഭായനിരുന
വപന്ഷന്.  ഈ ഗവെണ്വമന്റെട്ട് അതട്ട് 1500 രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
വെരുനതനിനുമുമ്പട്ട് 500 രൂപയഭായനിരുന.  

ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന് : സര്,  അവത.  500 രൂപ നനിങ്ങള 750 രൂപയഭാക്കനി.
50 ശതമഭാനലാം വെര്ദനവെട്ട്.  ഞങ്ങള 750 രൂപ 1500 രൂപയഭാക്കനി.  100 ശതമഭാനലാം
വെര്ദനവെട്ട്.  50 ശതമഭാനത്തനിവന്റെയുലാം 100 ശതമഭാനത്തനിവന്റെയുലാം വെര്ദനവെട്ട് നനിങ്ങളുലാം
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ഞങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലവണനളതട്ട്  മനസനിലഭാക്കുകേ.  കേലഭാകേഭാരനഭാവര  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുലാം.  കേലഭാകേഭാരനഭാരുവട സഭാമ്പത്തനികേ ബുദനിമുടട്ട് മനസനിലഭാക്കനിവക്കഭാണട്ട്
അവെര്ക്കട്ട്  പകതലകേമഭായ  ചേനില  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഏര്വപടുത്തുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
സഭാലാംസഭാരനികേ വെകുപട്ട് ആകലഭാചേനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

മനി  .    സതീക്കര് :  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗങ്ങള  ഇനനിയുലാം  ഉപകചേഭാദലങ്ങള
ആവെശലവപടനിട്ടുവണങനിലലാം അടുത്ത കചേഭാദലലാം എടുകക്കണതനിനഭാല്  അടുത്ത കചേഭാദലത്തനികലയട്ട്
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്. 

കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗ കക്ഷമലാം

4 (*214)  ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജെകഗഭാപഭാലന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനവെഭാസനികേളഭായ കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട കക്ഷമലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി എകക്കഭാ
ലടബല്  ഹഭാബനിറഭാറ്റുകേളുവട  വെനികേസനത്തനിനട്ട്  പകതലകേ പഭാധഭാനലലാം  നല്കുകമഭാവയനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  ഇടയനിലള  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവലാം  ദഭാരനിദ്രലവലാം
അതുമൂലമുണഭാകുന കരഭാഗഭാവെസയുലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി അവെര്ക്കട്ട് കപഭാഷകേസമൃദമഭായ
ഭക്ഷണലാം നല്കുനതനിനുള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തതീഷ്ണമഭായ കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവെട്ട്  അനുഭവെനിക്കുന എലഭാ വസറനില്വമന്റുകേളനിലലാം
കേമ്മേന്യൂണനിറനി   കേനിചണുകേളനിലലാം  നന്യൂടതീഷന് റതീഹഭാബനിലനികറഷന് വസന്റെറുകേള ഏര്വപടുത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന്  ):  സര്, 

(എ)  വെനവെഭാസനികേളഭായ കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട കക്ഷമലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി എകക്കഭാ
ലടബല് ഹഭാബനിറഭാറ്റുകേളുവട വെനികേസനത്തനിനട്ട് പകതലകേ പഭാധഭാനലലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  വെനവെഭാസനികേളഭായ  പടനികേവെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  ഇടയനിലള  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവലാം
ദഭാരനിദ്രലവലാം  കരഭാഗഭാവെസയുലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഭക്ഷലവെനിതരണ  സഹഭായപദതനിയുലാം
കപഭാഷകേഭാഹഭാര വെനിതരണവലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 2016-17 വെര്ഷലാം ഈ പദതനിക്കഭായനി 25
കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. (മുന് വെര്ഷലാം 5 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനി).
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(സനി)  തതീഷ്ണമഭായ കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവെട്ട്  ശദയനില്വപട അടപഭാടനി  കമഖലയനില്
കുടുലാംബശതീ മുകഖന കേമ്മേന്യൂണനിറനി കേനിചണ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഫണനിവന്റെ
കുറവനനിമനിത്തലാം ഈ പവെര്ത്തനലാം ഭഭാഗനികേമഭായനിരുനതനിനഭാല് 3 കകേഭാടനി രൂപ ഇകപഭാള
അനുവെദനിച്ചു.  അടപഭാടനിയനിവല  3 പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  നന്യൂടതീഷന്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്
വസന്റെറുകേള നനിലവെനില് പവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. കരഭാഗനിയുവട കൂവട നനില്ക്കുന സഹഭായനിക്കട്ട്
നല്കകേണ പണലാം വകേഭാടുക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഈ പവെര്ത്തനവലാം
ഫലപദമല.  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവെട്ട് ശദയനില്വപടുന മറട്ട് കമഖലകേളനിലലാം കേമ്മേന്യൂണനിറനി
കേനിചണ്, നന്യൂടതീഷന് റതീഹഭാബനിലനികറഷന് വസന്റെര് എനനിവെ നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി
സശതീകേരനിച്ചു.  നനിലവെനില്  അടപഭാടനിയനിവല  186  ഊരുകേളനില്  59  കേമ്മേന്യൂണനിറനി
കേനിചണുകേളഭാണട്ട്  പവെര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  എലഭാ  ഊരുകേളനിലലാം  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  കേനിചണ്
പഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന് നടപടനി സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  സര്,  കകേരളത്തനിവല വെനഭാന്തരങ്ങളനില് നൂറുകേണക്കനിനട്ട്
ആദനിവെഭാസനികേളഭാണട്ട് തഭാമസനിക്കുനതട്ട്.  അവെരുവട ഡവെലപ്വമന്റെനിനുകവെണനി നനിലവെനില്
എഫട്ട്.ആര്.സനി.  കപഭാവലയുള  കേമ്മേനിറനികേവളഭാവക്കയുവണങനിലലാം   കേസ്തൂരനിരലാംഗന് റനികപഭാര്ടട്ട്
കപഭാലളവെ വെനതുകേഭാരണലാം അവെരുവട അടനിസഭാന പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
തടസങ്ങള  കനരനിട്ടുവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുവകേഭാണട്ട്   വെനഭാന്തരങ്ങളനില്  നനിനട്ട്
അവെവര മഭാറനി പഭാര്പനിക്കഭാന് ഗവെണ്വമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  വെനഭാന്തരങ്ങളനില്  തഭാമസനിക്കുന
ആദനിവെഭാസനികേളുവട  വപഭാടക്ഷന്  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതഭാണട്ട്  2006-വല  കകേന്ദ്ര
വെനഭാവെകേഭാശ  നനിയമലാം  (Scheduled  Tribes  and  Traditional  Dwellers  Act).
അതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  26600  ആദനിവെഭാസനികേളക്കട്ട്  വെനഭാന്തരങ്ങളനില്  തഭാമസനിക്കുനതനിനുള
ആര്.ഒ.ആര്.  കേഴെനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  വകേഭാടുത്തതഭാണട്ട്.  അവെവര
അവെനിവടനനിനലാം മഭാറനിപഭാര്പനികക്കണ  പശ്നലാം ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിടനില;
അങ്ങവനവയഭാരഭാവെശലലാം വെരുനനില.  മഭാത്രമല,  അതട്ട്  ശരനിയഭായ നടപടനിയല.   അവെനിവടയുള
ആദനിവെഭാസനികേളുവട വെതീടട്ട്,  വതഭാഴെനില് എനനിവെ സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം വവെളലാം,  വവെളനിചലാം
തുടങ്ങനിയ ആവെശലങ്ങള നല്കുകേയുമഭാണട്ട് ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ നയലാം.  

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  സര്,  പഞ്ഞമഭാസങ്ങളനില് ആദനിവെഭാസനി വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട
പടനിണനി മഭാറ്റുനതനിനുകവെണനിയുള എവന്തങനിലലാം നടപടനി ഗവെണ്വമന്റെട്ട് സശതീകേരനിക്കുനകണഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ഈ ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  ജൂണ്, ജൂലല,  ആഗസ്റ്റേട്ട്,
വസപ്റലാംബര്  എനതീ  നഭാലട്ട്  മഭാസങ്ങളനിലഭായനിടഭാണട്ട്  എലഭാ  ആദനിവെഭാസനികേളക്കുലാം
സഇൗജെനലമഭായനി ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങള വെനിതരണലാം വചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഏതഭാണട്ട്
ഒരു  ലക്ഷത്തനി  അയഭായനിരകത്തഭാളലാം  വെരുന  ആദനിവെഭാസനി  കുടുലാംബങ്ങളനില്  83013
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കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്   കേനിറട്ട്  വെനിതരണലാം  നടത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  അതനില്  പഭാക്തന  കഗഭാത്ര
വെനിഭഭാഗത്തനിനഭാണട്ട് കൂടുതല് വകേഭാടുക്കുനതട്ട്.  അവെര്ക്കട്ട് അരനി - 25 കേനികലഭാ, പയര് - 1
കേനികലഭാ,  കേടല-1  കേനികലഭാ,  ശര്ക്കര  -1  കേനികലഭാ,  വവെളനിവചണ്ണ  -  ½ കേനികലഭാ,  ഉപട്ട്-1
കേനികലഭാ, മുളകേട്ട് -  ½ കേനികലഭാ എന രതീതനിയനിലലാം പഭാക്തന കഗഭാത്ര വെനിഭഭാഗക്കഭാരലഭാത്ത
ആദനിവെഭാസനികേളക്കട്ട് അരനി  - 15  കേനികലഭാ,  പയര്-1  കേനികലഭാ,  കേടല-1  കേനികലഭാ,  ശര്ക്കര-½
കേനികലഭാ എന രതീതനിയനിലമഭാണട്ട് വകേഭാടുക്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട് പഴെയതനികനക്കഭാളുലാം ഇരടനിയഭാണട്ട്.
ഇത്രയുലാം  സഭാധനങ്ങള  എലഭാ  വെതീടുകേളനിലലാം  എത്തനിക്കണവമനട്ട്  കപഭാജെക്ടട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  ടനി.ഡനി.ഒ.-മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  വകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  പഞ്ഞമഭാസങ്ങളനില്
എലഭാ ആദനിവെഭാസനി കുടുലാംബങ്ങളനിലലാം ഇവെ എത്തനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സശതീകേരനിക്കുലാം.  

(കചേഭാകദലഭാത്തര സമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു.)  

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് കറഭാഡുകേളുവട നവെതീകേരണലാം

5 (*215) കഡഭാ  .   എന്  .   ജെയരഭാജെട്ട് :
ശതീ  .  കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജെഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വെനസരലാംക്ഷണത്തനിനട്ട് കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് കറഭാഡുകേളുവട പരനിപഭാലനലാം
എത്രകത്തഭാളലാം സഹഭായകേരമഭാകുവമനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  കറഭാഡുകേളുവട  നനിലവെനിവല  സനിതനി
എപകേഭാരമഭാവണനട്ട് നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് കറഭാഡുകേളുവട നവെതീകേരണത്തനിനട്ട് നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം
നതീക്കനി വെചനിട്ടുള തുകേ എത്രവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പസ്തുത കറഭാഡുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
അടനിയന്തര നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ) : 

(എ) വെനസലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് കറഭാഡുകേളുവട പരനിപഭാലനലാം ഗണലമഭായ

കതഭാതനില് സഹഭായകേരമഭാണട്ട്. 1980-വല വെനസലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിവല നനിബന്ധനകേളുവടയുലാം

കകേന്ദ്ര  വെനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിവന്റെ  വവഗഡട്ട് വവലനുകേളുവടയുലാം  ബഹുമഭാനവപട
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സുപതീലാം  കകേഭാടതനിയുവട  ഉത്തരവകേളുവടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്

കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതുലാം പരനിപഭാലനിക്കുനതുലാം.  വെനത്തനിലൂവടയുള പകടഭാളനിലാംഗനിനുലാം

ക്രമഭാനുഗതമഭായ  പകടഭാളനിലാംഗനിനുലാം  വെനലാം  കുറകൃതലങ്ങള  നടക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിച

വെനിവെരങ്ങള  ലഭനിചഭാലടന്  തവന  കൃതലസലത്തട്ട്  തഭാമസലാംവെനിനഭാ  എത്തുനതനിനുലാം

കേഭാട്ടുതതീ, വെനലമൃഗകവെട എനനിവെ തടയുനതനിനുലാം കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് കറഭാഡുകേളുവട പരനിപഭാലനലാം

സഹഭായകേരമഭാകുന. 

(ബനി)  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് കറഭാഡുകേളുവട നനിലവെനിവല സനിതനി നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്. 1980-

വല വെനസലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിവല നനിബന്ധനകേളുവടയുലാം കകേന്ദ്ര വെനലാം പരനിസനിതനി

മനഭാലയത്തനിവന്റെ  വവഗഡട്ട് വവലനുകേളുവടയുലാം  ബഹുമഭാനവപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനിയുവട

ഉത്തരവകേളുവടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിലവെനിലള  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  കറഭാഡുകേള

പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള വെനലാം വെകുപട്ട് സശതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്. 

(സനി)  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് കറഭാഡുകേളുവട നവെതീകേരണത്തനിനട്ട് വെനലാം വെകുപനിവന്റെ  ബഡ്ജെറനില്

400 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  പസ്തുത കറഭാഡുകേളുവട  അറകുറപണനികേള  1980-വല  വെന സലാംരക്ഷണ

നനിയമത്തനിവല  നനിബന്ധനകേളുവടയുലാം  കകേന്ദ്ര വെനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിവന്റെ

വവഗഡട്ട് വവലനുകേളുവടയുലാം  ബഹുമഭാനവപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനിയുവട  ഉത്തരവകേളുവടയുലാം

അടനിസഭാനത്തനിലലാം ഫണനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിച്ചുലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി വചേയ്തുവെരുനണട്ട്.

കഷഭാപ ട്ട് ആന്റെട്ട് വകേഭാകമഴ്സലല് എസ്റ്റേഭാബനിവഷ്മെന്റെട്ട് ആക്ടട്ട് 

പകേഭാരമുള അവെകേഭാശങ്ങള

6 (*216) ശതീ  .   വെനി  .   കജെഭായനി :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :

ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനിവെനിധ  കഷഭാപ്പുകേളനില്  കജെഭാലനിവചേയ്യുന  ജെതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്  1960-വല

കഷഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  വകേഭാകമഴ്സലല്  എസ്റ്റേഭാബനിവഷ്മെന്റെട്ട്  ആക്ടനില്  വെലവെസ  വചേയനിരനിക്കുന

പകേഭാരമുള  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  അവെകേഭാശങ്ങളുലാം  പരനിരക്ഷയുലാം  ലഭനിയനനില  എന

പരഭാതനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇതു പരനിഹരനിയനതനിനഭായനി എവന്തലഭാലാം

നടപടനികേള സശതീകേരനിചനിട്ടുവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത  ആക്ടനിവല  വെലവെസകേളക്കട്ട്  വെനിരുദമഭായനി  അധനികേ  കൂലനി
നല്കേഭാവത ഇവെവര അധനികേസമയലാം കജെഭാലനി വചേയനിക്കുനതഭായനി  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന;

(സനി) ഇപകേഭാരലാം വതഭാഴെനില് നനിയമങ്ങള പഭാലനിയഭാത്ത കഷഭാപട്ട് ഉടമകേളവക്കതനിവര
കേര്ശന നടപടനി സശതീകേരനിയകമഭാ?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്): 

(എ)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  പരഭാതനികേളനികനല്  സലാംസഭാനവത്ത ബന്ധവപട
വതഭാഴെനില്  വെകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  സഭാപന  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  വതഭാഴെനില്
നനിയമങ്ങള ലലാംഘനിക്കുന ഉടമകേളവക്കതനിവര കപഭാസനികേന്യൂഷന് ഫയല് വചേയ്യുനതുള
വപവടയുള നനിയമ നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുനണട്ട്.  കൂടഭാവത ടനി നനിയമ
ലലാംഘനങ്ങളവക്കതനിവര  സഭാപനങ്ങളനില് സശഭാഡട്ട് ഇന്വസക്ഷന്, പതീരനികയഭാഡനിക്കല്
ഇന്വസക്ഷന്  എനനിവെ  വതഭാഴെനില്  വെകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുവട  കനതൃതശത്തനില്
നടനവെരുനണട്ട്.  ഈ  വെര്ഷലാം  നഭാളനിതുവെവര  വെനിവെനിധ  വതഭാഴെനില്  നനിയമപകേഭാരലാം
20734  സഭാപന  പരനികശഭാധനകേളുലാം  3043  കപഭാസനികേന്യൂഷനുകേളുലാം  402  വകയനിലാം
വപറതീഷനുകേളുലാം ഫയല് വചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ശദയനില്വപടനിടനിട്ടുണട്ട്.  ബന്ധവപട  വതഭാഴെനില്  വെകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്
സഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  കകേരള  കേടകേളുലാം  വെഭാണനിജെല
സഭാപനങ്ങളുലാം  നനിയമത്തനിവല  വസക്ഷന്  6,  7  എനനിവെ  പകേഭാരമുള  നനിയമ
ലലാംഘനങ്ങളവക്കതനിവര മനിനനിമലാം കവെതന നനിയമപകേഭാരലാം വകയനിലാം വപറതീഷന് ഫയല്
വചേയ്യുനതട്ട് ഉളവപവടയുള നടപടനി സശതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്. 

(സനി) സശതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

സഭാലാംസഭാരനികേ മണ്ഡലത്തനിവന്റെ പരനികപഭാഷണത്തനിനഭായനി 
കേര്മ്മേ പദതനികേള

7 (*217) ശതീ  .   സണ്ണനി കജെഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  സഭാലാംസഭാരനികേ  മണ്ഡലത്തനിവന്റെ  പരനികപഭാഷണത്തനിനട്ട്
എവന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  ആവെനിഷ്കരനിച്ചു  നടപഭാക്കനിയവതനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായ പവെര്ത്തന സശഭാതനലലാം
നല്കുവെഭാനുലാം  അനുചേനിത  നനിയനണങ്ങള  ഇലഭാതഭാക്കുവെഭാനുലാം  സഹഭായകേരമഭായ
എവന്തലഭാലാം സമതീപനങ്ങളഭാണട്ട് സശതീകേരനിചതട്ട്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേവക്കഭാണതട്ട്;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം  വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന്): 

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സഭാലാംസഭാരനികേ  വെകുപനിനുകേതീഴെനിലള
സഭാപനങ്ങള  തഭാവഴെപറയുന  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
സഭാലാംസഭാരനികേകേഭാരല വെകുപനിന് കേതീഴെനിവല വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേള/സഭാപനങ്ങള എനനിവെവയ
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  2015  ഡനിസലാംബര് മഭാസലാം  18  മുതല്  22  വെവര കകേഭാടയത്തട്ട്
സുവെര്ണ്ണലാം  2015  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  കകേരളത്തനിവല  വെനിവെനിധ  സശകേഭാരല  സഭാലാംസഭാരനികേ
സലാംഘടനകേള/സഭാപനങ്ങള  എനനിവെയുവട  സഭാലാംസഭാരനികേ  പവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
ധനസഹഭായലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വെകുപനില്  നനിനലാം  നല്കുനണട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാര
വെലഭാപനത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള സഭാലാംസഭാരനികേ വവെബ്വവസറട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ശതീനഭാരഭായണ  ഗുരുവെനിവന്റെ  ദര്ശനങ്ങള  സ്കൂള  പഭാഠലപദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി.
മഹഭാകേവെനി  കമഭായനിന്കുടനി  വവവെദലര്  സഭാരകേവത്ത  മഭാപനിള  കേലഭാ  അക്കഭാദമനിയഭായനി
ഉയര്ത്തനി.  ഇന്തലയനിവല  എലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളനിവലയുലാം  നഭാടന്കേലഭാ  സലാംഘങ്ങവള
കകേരളത്തനിവന്റെ വെനിവെനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് വകേഭാണ്ടുവെനട്ട്  "ഭഭാരകതഭാതവെലാം''  സലാംഘടനിപനിച്ചു.
വെനികദശ നഭാടന് കേലഭാകേഭാരനഭാവര പവങടുപനിചട്ട്  "ഇന്റെര്നഭാഷണല് കഫഭാകേട്ട് വഫസ്റ്റേട്ട്”
സലാംഘടനിപനിച്ചു.  നഭാകടഭാടനി  വെഭാദലങ്ങവളയുലാം  കദശതീയ  അന്തര്കദശതീയ  പഭാരമ്പരല
വെഭാകദലഭാപകേരണങ്ങവളയുലാം  പുതുതലമുറയട്ട്  പരനിചേയവപടുത്തഭാന്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  കേല്പഭാത്തനിയനില്
2000 -കത്തഭാളലാം  വെഭാകദലഭാപകേരണങ്ങളുവട  മന്യൂസനിയവലാം  ഗകവെഷണ  കകേന്ദ്രവലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സശതീകേരനിച്ചു.  തനിരുവെനിതഭാലാംകൂറനിവല നഭാടന് കേലകേവളയുലാം
നഭാകടഭാടനി  വെനിജഭാനതീയകത്തയുലാം  കലഭാകേത്തനിനട്ട്  പരനിചേയവപടുത്തഭാന്  കകേഭാടയത്തട്ട്
ടഭാവെന്കൂര് കഫഭാകേട്ട് വെനികലജെട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സശതീകേരനിച്ചു.  പത്മനഭാഭപുരലാം
വകേഭാടഭാരലാം  UNESCO-യുവട  വവപതൃകേ  പടനികേയനില്  ഉളവപടുത്തുനതനിനഭായുള
നടപടനി സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

ഇന്തലന്  സശഭാതനല  സമരത്തനില്  പവങടുത്തട്ട്  രക്തസഭാക്ഷനിതശലാം  വെഹനിച
ധതീരകദശഭാഭനിമഭാനനികേളുവട  ഓര്മ്മേയഭായനി  തനിരുവെനിതഭാലാംകൂര്  കസ്റ്റേറട്ട്  കകേഭാണ്ഗ്രസനിവന്റെ
ആദല  സകമ്മേളനലാം  നടത്തനിയ  വെടനിയൂര്ക്കഭാവെനില്  സശഭാതനല  സമര  സഭാരകേലാം
നനിര്മ്മേനിച്ചു.  2012 -ല് തനിരുവെനന്തപുരത്തട്ട് കകേരള സഭാഹനിതല അക്കഭാദമനി  മുഖഭാന്തരലാം
വെനിശശ മലയഭാള മകഹഭാതവെലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു. 
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(ബനി&സനി)  സഭാലാംസഭാരനികേകേഭാരല  വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള  സഭാപനങ്ങള/അക്കഭാദമനികേള
എനനിവെ സശയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  (കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  സഭാലാംസഭാരനികേ  പവെര്ത്തകേ  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡുലാം  ഒഴെനിവകേ).  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള  Bylaw/Memmorandum  of
Association -വന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ടനി  സഭാപനങ്ങളുവട  പവെര്ത്തനങ്ങള
ചേനിടവപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്. ടനി സഭാപനങ്ങളുവട പവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി വെര്ഷകന്തഭാറുലാം
പദതനി/പദതനികയതര  വെനിഹനിതലാം  നല്കേനിവെരുനണട്ട്.  അതതട്ട്  സഭാപനങ്ങളുവട
ഭരണസമനിതനി  എടുക്കുന  തതീരുമഭാനങ്ങളുവട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  വവദനലാംദനിന
പവെര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുനതട്ട്.  സഭാപനങ്ങളുവട  സശതനമഭായ  വവദനലാംദനിന
പവെര്ത്തനങ്ങളനില് സര്ക്കഭാര് ഇടവപടല് നഭാമമഭാത്രമഭാണട്ട്.  

ഇതര സലാംസഭാനവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട കേലഭാമ്പുകേളനിവല കശഭാചേലഭാവെസ

8 (*218) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   ടനി  .   വെനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വതഭാഴെനിലലാം

എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാനവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കേലഭാമ്പുകേളനിവല  കശഭാചേലഭാവെസ
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് വവഹകക്കഭാടതനിയുവട നനിര്കദ്ദേശവമവന്തങനിലലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സശതീകേരനിച  നടപടനികേള
എവന്തലഭാവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .  പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്): 

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

 (ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  ഈ വെനിഷയവമഭായനി  ബന്ധപട  WP(C)  No.  21412/16
നമ്പര് കകേസനില് ഒരു കസ്റ്റേറട്ട്വമന്റെട്ട് സമര്പനിക്കുവെഭാന് ബഹുമഭാനവപട വവഹകക്കഭാടതനി
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേസനില്  വതഭാഴെനില്,  സഭാമൂഹലനതീതനി,  ആഭലന്തരലാം,  ആകരഭാഗല -
കുടുലാംബകക്ഷമ  വെകുപട്ട്  വസക്രടറനിമഭാര്  എതനിര്  കേക്ഷനികേളഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല് കമല്
വെകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം  വെനിവെരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനി  സമഭാഹൃത  വെസ്തുതഭാ  വെനിവെരണ
പത്രനികേയഭാണട്ട്  സമര്പനികക്കണതട്ട്.  ബഹുമഭാനവപട  വവഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാവകേ  പസ്തുത
പത്രനികേ സമര്പനിക്കുവെഭാനുള നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.  
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വതഭാഴെനില്നനിയമ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

9 (*219) ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   വകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വതഭാഴെനിലലാം

എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  കേഴെനിഞ്ഞ  രണ്ടു  വെര്ഷത്തനിനുളനില്  നടപഭാക്കനിയകതഭാ
അവലങനില് ഉടവന നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകതഭാ  ആയ വതഭാഴെനില് നനിയമ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളുവട
ആഘഭാതലാം വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വസപ്റലാംബര് മഭാസലാം വെനിവെനിധ കകേന്ദ്ര വെലവെസഭായ വതഭാഴെനിലഭാളനി സലാംഘടനകേള
സലാംയുക്തമഭായനി ആഹശഭാനലാം വചേയനിരനിക്കുന പണനിമുടക്കനിനട്ട്  ആധഭാരമഭായ പശ്നങ്ങള
എവന്തഭാവക്കയഭാണട്ട്;  ഈ  ആവെശലങ്ങകളഭാടട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വതഭാഴെനിലഭാളനി  വെനിരുദമഭായ  വതഭാഴെനില്  നനിയമ  പരനിഷ്ക്കരണങ്ങവളയുലാം
വതഭാഴെനിലഭാളനി  പണനിമുടക്കനിനട്ട്  ആധഭാരമഭായ  പശ്നങ്ങവളയുലാം  കുറനിച്ചുള  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ നനിലപഭാടട്ട് കകേന്ദ്രമനനിമഭാവര കനരനില് കേണട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്): 

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ രണട്ട്  വെര്ഷക്കഭാലയളവെനിനുളനില്   മനിനനിമലാം  കവെതന നനിയമലാം
1948,  കപവമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  കവെജെസട്ട്  ആക്ടട്ട്  1936,  കപവമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  കബഭാണസട്ട്  ആക്ടട്ട്
1965,  ഈകേശല്  വറമന്യൂണകറഷന്  ആക്ടട്ട്  1976  എനതീ  കകേന്ദ്രനനിയമങ്ങവള
സലാംകയഭാജെനിപനിചട്ട്  കലബര്  കകേഭാഡട്ട്  ഓണ്  കവെജെസട്ട്  എന  ബനിലലാം  ഇന്ഡസനിയല്
ഡനിസന്യൂടട്ട് ആക്ടട്ട്  1947,  കടഡട്ട് യൂണനിയന് ആക്ടട്ട്  1926,  ഇന്ഡസനിയല് എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട്
സ്റ്റേഭാന്ഡനിലാംഗട്ട് ഓര്ഡര് ആക്ടട്ട് 1946 എനതീ മൂനട്ട് കകേന്ദ്ര നനിയമങ്ങവള സലാംകയഭാജെനിപനിചട്ട്
കലബര് കകേഭാഡട്ട് ഓണ് ഇന്ഡസനിയല് റനികലഷന്സട്ട് എന ബനിലലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിവനഭാപലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന
കമഭാഡല് കഷഭാപട്ട്  &  എസ്റ്റേഭാബനിവഷ്മെന്റെട്ട് (വറഗുകലഷന്  ഓഫട്ട് എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട് ആന്റെട്ട്
കേണതീഷന്സട്ട്  ഓഫട്ട്  സര്വ്വതീസസട്ട്)  ബനില്  2015 -ഉലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
ബനിലനിവല  ചേനില  വെലവെസകേള  സലാംസഭാനവത്ത  നനിലവെനിലള  കകേരള  കഷഭാപട്ട്  &
വകേഭാകമഴ്സലല് എസ്റ്റേഭാബനിവഷ്മെന്റെട്ട് ആക്ടട്ട്  1960  പകേഭാരലാം വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭായനിട്ടുള
വതഭാഴെനില് സുരക്ഷ പഭാവട  ഇലഭാതഭാക്കുനതഭാണട്ട്.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ബനിലനിവന്റെ
പരനിധനിയനില് പകത്തഭാ അതനിലധനികേകമഭാ കജെഭാലനിക്കഭാരുള സലാംരലാംഭങ്ങള മഭാത്രമഭാണട്ട്
ഉളവപടുനതട്ട്. ജെതീവെനക്കഭാരുവട എണ്ണലാം പരനിഗണനിക്കഭാവത എലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
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ബഭാധകേമഭാണട്ട്  കകേരളത്തനില്  നനിലവെനിലള  നനിയമലാം.  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിവല
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട വതഭാഴെനില് സലാംരക്ഷണമടക്കമുള കേഭാരലങ്ങവള ഏവറ കദഭാഷകേരമഭായഭാണട്ട്
കകേന്ദ്ര ബനില് ബഭാധനിക്കുനതട്ട്. വതഭാഴെനിലഭാളനികേള നനിലവെനില് അനുഭവെനിച്ചുവെരുന അവെധനി
അവെകേഭാശങ്ങവളലഭാലാം  അടനിമറനിക്കുനതഭാണട്ട് പുതനിയ കകേന്ദ്ര ബനില്.  കസവെനദഭാതഭാവെനിവന്റെ
ഇഷഭാനുസരണലാം  വെനനിതകേളടക്കമുളവെരുവട  ഷനിഫട്ട്  ഡന്യൂടനി  നനിശ്ചയനിക്കഭാവമനലാം
ജെതീവെനക്കഭാവര പനിരനിച്ചുവെനിടുനതടക്കമുള കേഭാരലങ്ങളനില് കസവെനദഭാതഭാവെനിനട്ട് അനുകൂലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളടങനതഭാണട്ട് കകേന്ദ്രബനില്. 1961-വല വമകറണനിറനി വബനനിഫനിറട്ട് ആക്ടനിവന്റെ
കഭദഗതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വതഭാഴെനില്  വെകുപനിവന്റെ  അഭനിപഭായലാം  6-2-2016 -വല
989/ഇ 3/2016/വതഭാഴെനില് കേത്തട്ട് പകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  വെനിലക്കയറലാം,  വതഭാഴെനിലനിലഭായ്മ,  വതഭാഴെനില് നനിയമങ്ങളുവട സലാംരക്ഷണലാം,
സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  പദതനികേളുവട  വെലഭാപനലാം,  വപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുവട
സശകേഭാരലവെത്കേരണലാം,  കബഭാണസട്ട്,  കപഭാവെനിഡന്റെട്ട്  ഫണട്ട്,  ഗ്രഭാറ്റുവെനിറനി,  രഭാജെലത്തനിവന്റെ
സുപധഭാന  കമഖലകേളനിലടക്കമുള  പതലക്ഷ  വെനികദശ  നനികക്ഷപലാം  തുടങ്ങനിയ
വെനിഷയങ്ങള വസപ്റലാംബറനിവല കദശതീയ പണനിമുടക്കനില് വതഭാഴെനിലഭാളനി സലാംഘടനകേള
ഉനയനിചനിട്ടുണട്ട്.  രഭാജെലവത്ത  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളടക്കമുള  സമസ്ത  കമഖലകേളനിവലയുലാം
ജെനവെനിഭഭാഗങ്ങളുവട ജെതീവെനിത സഭാഹചേരലങ്ങവള കനരനിട്ടു ബഭാധനിക്കുന വെനിഷയങ്ങളഭാണട്ട്
പണനിമുടക്കനിനഭാധഭാരമഭായനി  ഉനയനിക്കവപടനിട്ടുളതട്ട്.  കകേഭാര്പകററട്ട്  തഭാല്പരലങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സശതീകേരനിക്കുന  നയസമതീപനങ്ങള  തനിരുകത്തണതുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര
വതഭാഴെനില്  നനിയമ  പരനിഷ്കരണങ്ങളനില്  പതനിഫലനിക്കുന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
കദഭാഷകേരമഭായ നനിലപഭാടുകേള ഉകപക്ഷനികക്കണതഭായുണട്ട്.  ഇ.പനി.എഫട്ട്.,  ഇ.എസട്ട്.വഎ.,
മനിനനിമലാം  കവെതനലാം,  കബഭാണസട്ട്, മറട്ട്  സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള   എനനിവെയുവട
സലാംരക്ഷണമടക്കമുള  വെനിഷയങ്ങളനില്  കകേന്ദ്രമനനിമഭാവര  കനരനില്ക്കണട്ട്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്  അറനിയനിക്കുനതനിനുലാം അനുകൂലമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങള
വവകേവക്കഭാള്ളുനതനിനട്ട്  ശക്തമഭായനി  ഇടവപടുനതനിനുലാം  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

വപഭാതുസലങ്ങളനില് ശുദമഭായ കുടനിവവെളലാം ലഭലമഭാക്കുന പദതനി

10 (*220) ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .  രഭാകജെഷട്ട് :
ശതീമതനി വെതീണഭാ കജെഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജെഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുസലങ്ങളനില്  ശുദമഭായ കുടനിവവെളലാം  നല്കേഭാന് കകേരള  വെഭാടര്
അകതഭാറനിറനി ഉളവപവടയുള ഏജെന്സനികേളക്കു സഭാധനിക്കഭാഞ്ഞതനിനഭാലഭാണട്ട് സലാംസഭാനവത്ത
കുപനിവവെള വെനിപണനി വെനിപുലമഭായവതന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            33

(ബനി) കുപനിവവെള വെനിപണനിയനിവല കേടുത്ത ചൂഷണലാം അവെസഭാനനിപനിക്കുകേ എന
ലക്ഷലകത്തഭാവട  2006-2011  കേഭാലയളവെനില്  പഖലഭാപനിചട്ട്  തുടക്കലാംകുറനിച  അരുവെനിക്കരയനിവല
പഭാന്റെട്ട്  നടപനിലഭാകേഭാവത  കപഭായതനിവന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  എന്തഭാവണ  നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
പദതനിയുവട നനിലവെനിവല സനിതനി എന്തഭാണട്ട്;

(സനി) പഭാസ്റ്റേനികേട്ട് വകേഭാണ്ടൂള പരനിസര മലനിനതീകേരണമനിലഭാവത മനിതമഭായ വെനിലയട്ട്
കുടനിവവെളലാം  വെഴെനിയഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുവെഭാന്  എവന്തങനിലലാം  പദതനിയുകണഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസട്ട്): 

(എ) ഈ വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിടനില.

(ബനി) 2006-ല് കുപനിവവെള പദതനി നടപഭാക്കുനതനിവനക്കുറനിചട്ട് നനിയമസഭയനില്
പഖലഭാപനലാം  നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം  4-4-2008-ല്  285  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  പസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  ദര്ഘഭാസട്ട്  ക്ഷണനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  2009  മുതല്
പലതവെണകേളനിലഭായനി വെനിളനിച ദര്ഘഭാസുകേള ഓകരഭാ കേഭാരണങ്ങളഭാല് റദ്ദുവചേകയണനി
വെനനിട്ടുണട്ട്. 16-8-2014-ല് റതീ-വടണര് ക്ഷണനിചതനില് ഒരു സശകേഭാരല കേമ്പനനി മഭാത്രലാം
പവങടുത്തതനിനഭാലലാം  കേശഭാട്ടു  വചേയ തുകേ കൂടുതലഭായനിതനിനഭാലലാം  പസ്തുത വടണറുലാം റദ്ദേട്ട്
വചേയതനിവന  തുടര്നട്ട്  ടനി  പദതനി  കകേരള  ഇറനികഗഷന്  ഇന്ഫഭാസക്ചേര്
ഡവെലപ്വമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷവന്റെ (KIIDC)  ഡഭാറഭാ പകേഭാരലാം എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി
സനിവെനില്, ഇലകനിക്കല്, പഭാന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് വമഷതീനറനി എനനിങ്ങവന മൂനട്ട് വെനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി
തനിരനിചട്ട്  ദര്ഘഭാസട്ട്  ക്ഷണനിക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.  അതനുസരനിചട്ട്
പസ്തുത പവൃത്തനിക്കുകവെണനി  മൂനട്ട്  പഭാകക്കജകേളനിലഭായനി  ദര്ഘഭാസട്ട്  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം
പവൃത്തനികേളക്കട്ട് കേരഭാര് നല്കുകേയുലാം വചേയ്തു.  ടനി പവൃത്തനിയുവട സനിവെനില് വെര്ക്കനിവന്റെ
പണനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  ഒനഭാമവത്ത  പഭാകക്കജെഭായ  പഭാന്റെനിനുള  വകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയട്ട് മഭാത്രകമ പഭാകക്കജെട്ട്  2 -ഉലാം  3-ഉലാം പവൃത്തനികേളുവട
പണനികേള ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന് കേഴെനിയുകേയുള. 

(സനി)  നനിലവെനില്  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുവട
പരനിധനിയനില് ഇല. എനഭാല് പഭാസ്റ്റേനികേട്ട് വകേഭാണ്ടുള മലനിനതീകേരണമനിലഭാവത കുടനിവവെള
വെനിതരണലാം സഇൗജെനലമഭായനി നടത്തുന ഒരു പദതനി പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് ശബരനിമല-
പമ്പ  ശുദതീകേരണ  പദതനിയനില്  2015-16  വെര്ഷത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
പമ്പയനില്  ഒരു  റനികവെഴ്സട്ട്  ഓകസഭാസനിസട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  സഭാപനിചട്ട്  വതരവഞ്ഞടുത്ത  രണട്ട്
പധഭാന ഭഭാഗങ്ങളനില് കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിചട്ട് ശുദജെലലാം വെനിതരണലാം വചേയ്തുവെരുന. ഈ
പദതനി  വെനിജെയകേരമഭായതനിനഭാല്  ശബരനിമല -പമ്പ  പദതനി  പകദശത്തട്ട്  കൂടുതല്
പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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കുടനിവവെളത്തനിനഭായനി  കേഷവപടുന ജെനങ്ങള

11 (*221) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജെഭാര്ജെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനിവവെളലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവെനില് എവന്തഭാവക്ക
പദതനികേളഭാണട്ട് ഉളതട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കുടനിവവെളത്തനിനഭായനി ജെനങ്ങള കേഷവപടുന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉവണങനില്  ഇതനിവന്റെ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;  ഇതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി എവന്തലഭാലാം നടപടനികേള സശതീകേരനിയവമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസട്ട്): 

(എ) ഒരു ദനിവെസലാം ഉകദ്ദേശലാം 280 കകേഭാടനി ലനിറര് ശുദതീകേരനിച വവെളലാം (Treated
water)  പമ്പട്ട്  വചേയ്യുവെഭാനുള  installed  capacity  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്
ഇകപഭാഴുണട്ട്.  ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലള  പദതനികേള  ഉകദ്ദേശലാം  110  കകേഭാടനി
ലനിററനിവന്റെയഭാണട്ട്.  കൂടഭാവത  50  കകേഭാടനി  ലനിറകറഭാളലാം  വവെളലാം അണുവെനിമുക്തമഭാക്കനിയുലാം
പമ്പട്ട്  വചേയ്യുനണട്ട്.  കൂടഭാവത  കലഭാകേ  ബഭാങട്ട്  ധനസഹഭായകത്തഭാവട  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കുന  ജെലനനിധനി  രണഭാലാംഘട  കുടനിവവെള  പദതനി
(2012-2017)  - 1022 കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കനി നടപഭാക്കുന ഈ പദതനിയുവട 64
ശതമഭാനലാം ബഭാങട്ട് വെഭായ്പയഭായുലാം ബഭാക്കനി തുകേ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം വെഹനിക്കുന. 

(ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി)  കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  അതഭാതട്ട്  പകദശവത്ത
ആവെശലകേത സലാംബന്ധനിചട്ട് അവെകലഭാകേനലാം വചേയട്ട് കുടനിവവെള പദതനികേള വെനിഭഭാവെന
വചേയ്യുകേയുലാം ധനകേഭാരല ഏജെന്സനികേളനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ഉറപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനി  അവെ  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സശതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുലാം  വചേയ്യുന.  ഇതുകൂടഭാവത
ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന  കുടനിവവെള  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
കേഭാലഹരണവപട വവപപ്പുകേളുലാം പമ്പട്ട് വസറ്റുകേളുലാം യഥഭാസമയലാം മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
ജെലകചേഭാര്ച  തടയുനതനിനുമുള  നടപടനികേളുലാം  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. കൂടഭാവത  വെരളചഭാ
കേഭാലഘടങ്ങളനില്  ചേനിലയനിടങ്ങളനില്  പമ്പനിങട്ട്  സമയലാം  ദതീര്ഘനിപനിച്ചുലാം  മറ്റു  ചേനില
സലങ്ങളനില്  തകദ്ദേശ  സശയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ടഭാങറുകേളനില്
കുടനിവവെളവമത്തനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  വവകേവക്കഭാളഭാറുണട്ട്.  ഇക്കഴെനിഞ്ഞ  കവെനല്ക്കഭാലത്തട്ട്
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സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  ചേനില  പകദശങ്ങളനില്  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്
വചേയവപടനിരുന.  ഇതു  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  39  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേരള
വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് അനുവെദനിക്കുകേയുണഭായനി. ഇതനില് 25 കകേഭാടനി രൂപ അടനിയന്തര
പവൃത്തനികേളക്കഭായനി കകേരള ജെല അകതഭാറനിറനിക്കുലാം 14 കകേഭാടനി രൂപ ജെനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്
മുഖഭാന്തരലാം  14  ജെനിലകേളനിലലാം  ജെലക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ പകദശങ്ങളനില് ടഭാങര്  കലഭാറനി
വെഴെനി  ശുദജെലലാം  എത്തനിക്കഭാനുമഭാണട്ട്  നല്കേനിയനിരുനതട്ട്.  കകേരള  ജെല  അകതഭാറനിറനി
ലഭനിച  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ജെലലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാനഭാവെശലമഭായ  1478  വെനിവെനിധതരലാം
പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  14  ജെനിലകേളനിലമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  അവെവയലഭാലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.  ഇതുകൂടഭാവത  ഇകപഭാള
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന കുടനിവവെള  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
കേഭാലഹരണവപട വവപപ്പുകേളുലാം പമ്പട്ട്വസറ്റുകേളുലാം യഥഭാസമയലാം മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
ജെലകചേഭാര്ച  തടയുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത  ജെലദഇൗര്ലഭലലാം
അനുഭവെവപടുന  പഞഭായത്തുകേള വതരവഞ്ഞടുത്തട്ട്  ജെലനനിധനി  നനിയമഭാവെലനിയനുസരനിചട്ട്
വെനിവെനിധ ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി ജെലനനിധനി പദതനികേള നടപഭാക്കനിവെരുന. 

ജെലകസചേന പദതനികേളുവട നവെതീകേരണ ലാം

12 (*222) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി. :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
വപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലസന് തങ്ങള :
ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവെനിലള വെന്കേനിട ജെലകസചേന ശുദജെല വെനിതരണ
പദതനികേളുവട  കേഭാലപഴെക്കലാം  കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്  അവെ  നവെതീകേരനിക്കുനതനികനഭാ,
അറകുറപണനികേള നടത്തനി സലാംരക്ഷനിക്കുനതനികനഭാ പദതനി നനിലവെനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെനതനിനു കശഷലാം ഏവതഭാവക്ക
പദതനികേളുവട നവെതീകേരണലാം /കമജെര് അറകുറപണനി നടത്തനിയനിട്ടുവണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റനിസര്കവെഭായറുകേളുവട  സലാംഭരണകശഷനി  വെര്ദനിപനിക്കഭാന്  ഏവതങനിലലാം
പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസട്ട്): 

(എ) ഉണട്ട്. 
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനുകശഷ ലാം  അവെതരനിപനിച

ബഡ്ജെറനില്  പഴെയ വവപപ്പുകേള,  പമ്പട്ട്വസറ്റുകേള തുടങ്ങനിയവെ  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി

665  കകേഭാടനി  രൂപ പകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വകേഭാചനി

നഗരത്തനില് 24x7 വെഭാടര് സവവപ നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി 500 കകേഭാടനി രൂപയുലാം പകതലകേ

നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവെനില്  അണവക്കട്ടുകേളുവട

കേഭാലപഴെക്ക ലാം കേണക്കനിവലടുത്തട്ട് അവെ നവെതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം അറകുറപണനികേള നടത്തനി

സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  കലഭാകേബഭാങട്ട്  സഹഭായകത്തഭാവട  'Drip-Dam  Rehabilitation

and Improvement Project'  എന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. ടനി പദതനിയനില് 16

ഡഭാമുകേളഭാണട്ട് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്. ആവെശലമഭായ അറകുറപണനികേള നടപനിലഭാക്കനി

അവെവയ സലാംരക്ഷനിക്കുവെഭാനുള പണനികേളഭാണട്ട് നടനവെരുനതട്ട്. 

(സനി)  റനിസര്കവെഭായറുകേളുവട  സലാംഭരണകശഷനി  നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവെശലമഭായ

നടപടനികേള ജെലകസചേന  വെകുപട്ട്  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.  റനിസര്കവെഭായറുകേളുവട  സലാംഭരണകശഷനി

വെര്ദനിപനിക്കഭാന്  മലമ്പുഴെ  ഡഭാമനില്  ഭഭാഗനികേമഭായനി  desilting  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്

ഡഭാമുകേളുവട desilting നടത്തഭാന് പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. മലാംഗലലാം ഡഭാലാം, മതീങര

(Meenkara), ചുളനിയഭാര് (Chulliar) തുടങ്ങനിയവെയനില് പഠനങ്ങള നടന. 

വെലവെഹഭാര നയ ലാം

13 (*223) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : 

ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജെഭാസഫട്ട് : 

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : 

ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെലവെഹഭാര  നയലാം  നടപഭാക്കഭാന്  കേര്മ്മേ  പദതനി

ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവന്തലഭാലാം ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവെഴെനി ലകേവെരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചവതനട്ട്

വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേള

ലകേവക്കഭാള്ളുകേയുണഭായനി എനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            37

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം  വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന്):

(എ) സ ലാംസഭാനത്തട്ട് അനഭാവെശല വെലവെഹഭാരങ്ങള ഒഴെനിവെഭാക്കുനതനിനട്ട്   3-12-2011

തതീയതനിയനിവല  സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര്  12/2011/നനിയമലാം  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാന

വെലവെഹഭാരനയലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാന വെലവെഹഭാരനയത്തനിവന്റെ പധഭാന ലക്ഷലലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിവന

കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമവലാം ഉത്തരവെഭാദനിതശവമുള വെലവെഹഭാരനിയഭാക്കനി മഭാറ്റുകേയുലാം സര്ക്കഭാര്

കേക്ഷനിയഭായുള കകേസ്സുകേള തതീര്പഭാക്കുനതനിനുള ശരഭാശരനി കേഭാലഭാവെധനി പതനിനഞട്ട്

വെര്ഷത്തനില്  നനിനലാം   മൂനട്ട്  വെര്ഷമഭായനി  കുറയകേ  എനതുമഭാണട്ട്.  എ.ഡനി.ആര്.

സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭായ മതീഡനികയഷന്, ആര്ബനികടഷന് തുടങ്ങനിയവെ വെഴെനി വെനിഷയങ്ങള,

വെലവെഹഭാരങ്ങള കൂടഭാവത ഒത്തുതതീര്പഭാക്കുകേ എനതുലാം ഇതനില് ലക്ഷലമനിടുന. കൂടഭാവത

കകേസ്സുകേളുവട നടത്തനിപട്ട്  ഏകകേഭാപനിതമഭായുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം

ശരനിയഭായ  കകേസ്സുകേള  ഫലപദമഭായനി  നടത്തുകേയുലാം  അനഭാവെശല  വെലവെഹഭാരങ്ങള

കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം വെഴെനി സലാംസഭാന ഖജെനഭാവെനിനട്ട് കകേസട്ട് നടത്തനിപനില്

വെരുന ഭതീമമഭായ വചേലവെട്ട് ലഘൂകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുകേ എനതുമഭാണട്ട്. 

(സനി)  സലാംസഭാന വെലവെഹഭാരനയലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തഭാലൂക്കട്ട്

അടനിസഭാനത്തനിലലാം  ജെനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം  ഓകരഭാ  എലാംപകവെര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി  വെതീതലാം

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവെയുവട  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കവെണ

നടപടനികേളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നല്കുനതനിനുകവെണനി സലാംസഭാനതല എലാംപകവെര്ഡട്ട്

കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. പസ്തസ്തുത കേമ്മേനിറനികേള മഭാസത്തനില് ഒരു തവെണവയങനിലലാം

കയഭാഗലാം  കചേരണവമനട്ട്  വെലവെഹഭാര  നയത്തനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിവന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാ  ജെനിലകേളനിലലാം  കേമ്മേനിറനികേള  കൂടുകേയുലാം  സര്ക്കഭാര്

കേക്ഷനിയഭായനിട്ടുള  കകേസ്സുകേളുവട  നടത്തനിപട്ട്  വെനിശകേലനലാം  വചേയഭാറുമുണട്ട്.  സലാംസഭാന

വെലവെഹഭാരനയലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളനില്  ഇകപഭാള  കജെഭാലനി

വചേയ്യുന  ലഭാ  ആഫതീസര്മഭാവര  നനിയമ  (കനഭാഡല്)  ആഫതീസര്മഭാരഭായനി  ചുമതല

വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവെനില് പതനിവനഭാനട്ട് ജെനിലകേളനില് നനിയമ  (കനഭാഡല്)  ആഫതീസര്മഭാവര

നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  ജെനിലകേളനില്  കൂടനി  നനിയമ  (കനഭാഡല്)  ആഫതീസര്മഭാവര

നനിയമനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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വവെഭാകക്കഷണല് വടയനിനനിലാംഗട്ട് അഫനിലനികയഷന്

14 (*224) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജെഷട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാഷണല് കേഇൗണ്സനില് ഓഫട്ട് വവെഭാകക്കഷണല് വടയനിനനിലാംഗട്ട്(എന്.സനി.വെനി.ടനി)
അഫനിലനികയഷന് ലഭനിക്കഭാനഭായനി സലാംസഭാനവത്ത വെലവെസഭായ പരനിശതീലന സഭാപനങ്ങള
(വഎ.ടനി.വഎ)  എവന്തഭാവക്ക  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കണവമനഭാണട്ട്  കേശഭാളനിറനി  കേഇൗണ്സനില്
ഓഫട്ട് ഇന്ഡല വെലവെസ വചേയനിരനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി) സലാംസഭാനവത്ത ഏവതഭാവക്ക വെലവെസഭായ പരനിശതീലന സഭാപനങ്ങളനില്
മഭാനദണ്ഡപകേഭാരമുള  പഠകനഭാപകേരണങ്ങളുലാം  യനസഭാമഗ്രനികേളുലാം  പണനിശഭാലകേളുലാം
ഉണട്ട്; ഇതനിവന്റെയടനിസഭാനത്തനില് എത്ര ഐ.ടനി.ഐ കേളക്കട്ട് റതീ അഫനിലനികയഷന് ലഭനിച്ചു;

(സനി)  അഫനിലനികയഷന്  ലഭനിക്കഭാവത  നടത്തുന  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  പരനിശതീലനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  എന്.സനി.വെനി.ടനി.  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭനിക്കുകമഭാ;
ഇവലങനില്  അതട്ട്  അവെരുവട  ഭഭാവെനിവയ എങ്ങവന ബഭാധനിക്കുലാം  എനട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഈ പശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  എന്തട്ട്  അടനിയന്തര നടപടനിയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്): 

(എ) നഭാഷണല് കേഇൗണ്സനില് ഓഫട്ട് വവെഭാകക്കഷണല് വടയനിനനിലാംഗട്ട് (എന്.സനി.വെനി.ടനി.)
അഫനിലനികയഷന്  ഒരു  വഎ.ടനി.വഎ.  ആയനിടല  മറനിചട്ട്  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളനിവല  ഓകരഭാ
കടഡനികലയുലാം ഓകരഭാ യൂണനിറനിനുമഭാണട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ഓകരഭാ കടഡനിവന്റെയുലാം അതഭാതട്ട്
എന്.സനി.വെനി.ടനി. സനിലബസട്ട് പകേഭാരമുള യന സഭാമഗ്രനികേളുലാം പഠകനഭാപകേരണങ്ങളുലാം
വെര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുലാം സജമഭാക്കനിയകശഷലാം Q.C.I.(കേശഭാളനിറനി കേഇൗണ്സനില് ഓഫട്ട് ഇന്തല)-
യുവട  അക്രഡനികറഷന്  വവക്രറതീരനിയ  പകേഭാരലാം  ഓണ്വവലന്  മുകഖന  എന്.സനി.വെനി.ടനി.
അഫനിലനികയഷനട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. അകപക്ഷ  പരനിഗണനിചട്ട്  Q.C.I.
പതനിനനിധനികേള  അതഭാതട്ട്  സഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ശനിപഭാര്ശ
നല്കുകേയുലാം  ശനിപഭാര്ശയുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  അഫനിലനികയഷന്  സലാംബന്ധനിച
തതീരുമഭാനലാം എന്.സനി.വെനി.ടനി. വവകേവക്കഭാള്ളുകേയുലാം വചേയ്യുലാം.

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  എന്.സനി.വെനി.ടനി.  അഫനിലനികയഷന്  ഇലഭാവത  എന്.സനി.വെനി.ടനി.  സനിലബസട്ട്
പകേഭാരലാം  എസട്ട്.സനി.വെനി.ടനി.  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാവട  വെകുപട്ട്  നടത്തുന  കടഡുകേളനില്
വെനിജെയനിക്കുനവെര്ക്കട്ട്  എന്.സനി.വെനി.ടനി.  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭനിക്കുകേയനില.  എനഭാല്
എസട്ട്.സനി.വെനി.ടനി.  കടഡുകേളനില്  വെനിജെയകേരമഭായനി  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനവെര്ക്കട്ട്
കസ്റ്റേറട്ട് കടഡട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  (STC)  നല്കേനിവെരുനണട്ട്.  കകേരള പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷന് മുഖഭാന്തരമുള നനിയമനങ്ങളക്കട്ട് നഭാഷണല് കടഡട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  (NTC)
കയഭാഗലതയഭായനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള  തസ്തനികേകേളവക്കലഭാലാം ബന്ധവപട  എസട്ട്.സനി.വെനി.ടനി.
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള (STC) തത്തുലലമഭായനി പരനിഗണനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വെഭാതലലനനിധനി പദതനി

15 (*225) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി :
ശതീ  .   വജെയനിലാംസട്ട് മഭാതത :
ശതീ  .   വകേ  .   വജെ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  വപണ്കുടനികേളുവട  ഉനമനത്തനിനഭായനി
'വെഭാതലലനനിധനി പദതനി'  നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനി പകേഭാരലാം എവന്തലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ലകേവെരനിക്കഭാന്
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി എവന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സശതീകേരനിചനിട്ടുളവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം  വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന്) : 

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  വപണ്കുടനികേളുവട  സമഗ്ര വെനികേസനത്തനിനഭായനി
വെഭാതലല നനിധനി  എന പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതട്ട്  പടനികേജെഭാതനി
വപണ്കുടനികേളക്കുള ഒരു ഇന്ഷശറന്സട്ട് അധനിഷ്ഠനിത സമഗ്ര വെനികേസന പദതനിയഭാണട്ട്.
ഈ  പദതനി  പകേഭാര ലാം  വെഭാര്ഷനികേ  വെരുമഭാനലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കൂടഭാത്ത
പടനികേജെഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കട്ട്  2016-17  വെര്ഷലാം  മുതല്
ജെനനിക്കുന വപണ്കുടനികേവള ഉളവപടുത്തഭാവനതഭാണട്ട്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിവന്റെ കപരനില്
1,38,000  രൂപ നഭാലട്ട്  ഘടങ്ങളനിലഭായനി നനികക്ഷപനിക്കുന.  ടനി ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിനട്ട്  18
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വെയസട്ട്  പഭായപൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  3,00,000  രൂപ  ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കപഭാളനിസനി
കേഭാലയളവെനില് രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുണഭാകയക്കഭാവന  അതലഭാഹനിതങ്ങളക്കുലാം ഇന്ഷശറന്സട്ട്
പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുലാം.  ഇന്ഷശര് വചേയവപടുന വപണ്കുടനിയുവട ജെനന രജെനികസഷന്,
പതനികരഭാധ  കുത്തനിവെയ്പുകേള,  സ്കൂള  അഡനിഷന്,  ഉനത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  പദതനി
എനനിവെയുലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന. 

(ബനി)  വെഭാതലലനനിധനി  പദതനിയനിലൂവട  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന
പടനികേജെഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കട്ട്  2016-17  മുതല് ജെനനിക്കുന
വപണ്കുടനികേളുവട  ജെനന  രജെനികസഷന്,  ആകരഭാഗല  സുരക്ഷ,  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ഇന്ഷശറന്സട്ട്
പരനിരക്ഷ  എനനിവെ  ഉളവപടുത്തനി  സമഗ്ര  വെനികേസനത്തനിനഭാണട്ട്  ഈ  പദതനി
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  പസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  കദശസഭാല്കൃത/സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളനില് നനിനട്ട് വപഭാകപഭാസലകേള ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ആയതനികലക്കട്ട് LIC of
India-വയ നനികക്ഷപകേ ഏജെന്സനിയഭായനി സര്ക്കഭാര് വതരവഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.
പസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  പടനികേജെഭാതനി  വെകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്  സമര്പനിച
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം പദതനിയുവട ആദലഘടലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ
ഫണട്ട്  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്  നനിനലാം  അനുവെദനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സശതീകേരനിച്ചു
വെരനികേയുമഭാണട്ട്.

മദല ഉപകഭഭാഗത്തനില് വെന മഭാറലാം

16 (*226) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .   എലാം  .   സശരഭാജെട്ട് :
ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാറുകേള,  ബനിയര്-ലവെന്  പഭാര്ലറുകേളഭാക്കനി  മഭാറനിയതനിനുകശഷലാം  മദല
ഉപകഭഭാഗത്തനില് വെന മഭാറലാം അവെകലഭാകേനലാം വചേയനിരുകനഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മകദലഭാല്പഭാപഭാദനത്തനികന്റെയുലാം  ഉപകഭഭാഗത്തനികന്റെയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്,
മദല ലഭലത കുറയകേ എന പഖലഭാപനലാം ഫലപദമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന് മുന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സഭാധനികചഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഞഭാവെട്ട് അടങ്ങനിയ ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുവട ഉപകഭഭാഗത്തനില് ഇക്കഭാലയളവെനില്
വെന മഭാറലാം പരനികശഭാധനഭാ വെനികധയമഭായനിട്ടുവണങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?
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വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്): 

(എ)  ബഭാറുകേള,  ബനിയര്/വവവെന്  പഭാര്ലറുകേളഭാക്കനി  മഭാറനിയതനിനുകശഷലാം  മദല
ഉപകഭഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിച  കേണക്കുകേള  വെനിശകേലനലാം  വചേയതനില്  2014-15-വല
അബ്കേഭാരനി  നയലാം  നനിലവെനില്  വെന  കശഷലാം,  അതനിനുമുമ്പുള  വെര്ഷങ്ങവള
അകപക്ഷനിചട്ട്  മദല വെനില്പനയനില് കുറവെഭാണട്ട്  കേഭാണുനതട്ട്.  2013-14-ല് ബനിവെകറജെസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന്  240.67  ലക്ഷലാം  വകേയ്സട്ട്  മദലലാം  വെനിറഴെനിച്ചുവവെങനില്  2014-15-ല്
ആയതനിവന്റെ  വെനില്പന  220.58  ലക്ഷലാം  വകേയ്സുകേളഭായനി  കുറയുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.
2014-15-ല് വതഭാട്ടു  മുന് വെര്ഷവത്ത അകപക്ഷനിചട്ട്  20.09  ലക്ഷലാം വകേയ്സുകേളുവട,
അതഭായതട്ട്  8  ശതമഭാനലാം കുറവെഭാണുണഭായതട്ട്.  അതുകപഭാവല  2015-16  വെര്ഷത്തനില്
2014-15-വന അകപക്ഷനിചട്ട്  18.83  ലക്ഷലാം വകേയ്സുകേളുവട,  അതഭായതട്ട്  9  ശതമഭാനലാം
കുറവെഭാണുണഭായതട്ട്.  എനഭാല് കകേഭാര്പകറഷവന്റെ ബനിയര് വെനില്പനയനില് ഗണലമഭായ
വെര്ദനവെഭാണട്ട് ഇക്കഭാലയളവെനില് കരഖവപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  2015-16-ല് കകേഭാര്പകറഷന്
154.20  വകേയ്സട്ട്  ബനിയറഭാണട്ട്  വെനിറഴെനിചതട്ട്.  വതഭാടട്ട്  മുന്  വെര്ഷമഭായ  2014-15-ല്
വെനിറഴെനിക്കവപട  96.59  ലക്ഷലാം  വകേയ്സുകേള  എനതനികനല്  58.61  ലക്ഷലാം
വകേയ്സുകേളുവട,  അതഭായതട്ട്  61  ശതമഭാനലാം  വെര്ദനവെഭാണട്ട്  2015-16-ല്  ബനിയര്
വെനില്പനയനില് കരഖവപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്. 

(ബനി)  അബ്കേഭാരനി  നയപകേഭാരലാം  ബനിവെകറജെസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെയുലാം
കേണ്സന്യൂമര്വഫഡനിവന്റെയുലാം  ഉടമസതയനിലള  10  ശതമഭാനലാം  മദല  വെനില്പനശഭാലകേള
വെര്ഷകന്തഭാറുലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആവകേയുണഭായനിരുന  384  മദല
വെനില്പനശഭാലകേളനിവല  78  മദല  വെനില്പനശഭാലകേള  2014-15-നുലാം  2015-16-നുലാം
ഇടയനിലള  കേഭാലയളവകേളനില്  അടച്ചുപൂട്ടുകേയുണഭായനി.  ഇക്കഭാലയളവെനില്  ബനിവെകറജെസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷവന്റെ വെനികദശമദല വെനില്പനയനില് 38.92 ലക്ഷലാം വകേയ്സുകേളുവട  കുറവലാം
(2013-14 വെര്ഷവത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് 2014-15 വെര്ഷത്തനില് 8 ശതമഭാനവലാം 2014-15
വെര്ഷവത്ത അകപക്ഷനിചട്ട്  2015-16-ല്  9  ശതമഭാനലാം കുറവെട്ട്)  ബനിയര് വെനില്പനയനില്
58.61  ലക്ഷലാം വകേയ്സുകേളുവട വെര്ദനവമഭാണട്ട്  (2014-15  വെര്ഷവത്ത അകപക്ഷനിചട്ട്
2015-16-ല്  61  ശതമഭാനലാം  വെര്ദനവെട്ട്)  കരഖവപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞ
കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  മകദലഭാല്പഭാദനത്തനിവന്റെയുലാം  ഉപകഭഭാഗത്തനിവന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില്
മദലലഭലത കുറയകേ എന പഖലഭാപനലാം ഫലപദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  മുന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
കേഴെനിഞ്ഞനിടനില എനഭാണട്ട് വെനിലയനിരുത്തുനതട്ട്. 

(സനി)  കേഞഭാവെട്ട്  തുടങ്ങനിയ  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങള  ഉളവപട  കകേസ്സുകേളുവട
എണ്ണത്തനില് വെന് വെര്ദനവണഭായനിട്ടുണട്ട്.  എവവകസട്ട് വെകുപട്ട്  2013-14  കേഭാലഘടത്തനില്
860 കകേസ്സുകേള മഭാത്രലാം കേവണത്തനിയകപഭാള 2014-15-ല് 1021 കകേസ്സുകേളുലാം 2015-16
വെര്ഷത്തനില്  1704  കകേസ്സുകേളുലാം  കേവണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേസ്സുകേള  സലാംബന്ധനിച
വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്. 
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ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് കൂടുതല് ധനസഹഭായലാം നല്കേഭാന് നടപടനി

17 (*227) ശതീമതനി സനി  .   വകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   ജെനി  .   എസട്ട്  .   ജെയലഭാല് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാല് ഉല്പഭാദനത്തനില് സശയലാം  പരലഭാപത ലകേവെരനിക്കുനതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് കൂടുതല് ധന സഹഭായലാം നലഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളുവട കേതീഴെനില് വമഭാലബല് കേറവെ യൂണനിറ്റുകേള തുടങ്ങഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ) : 

(എ)  ഉണട്ട്.  ''ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  സഹഭായവലാം  ഗുണകമന
വമചവപടുത്തലലാം''  എന  പദതനി  പകേഭാരലാം  പഭാലനിവന്റെ  ഗുണകമന  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള
സഇൗകേരലങ്ങള  വമചവപടുത്തുകേ,  സലാംഭരണവലാം  വെനിപണനവലാം  വമചവപടുത്തുനതനിനട്ട്
ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുവട  പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരലങ്ങള ശക്തനിവപടുത്തുകേയുലാം
ആധുനനികേവെത്ക്കരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുകേ  തുടങ്ങനിയവെ  വെനിഭഭാവെന  വചേയ്യുന.  ക്ഷതീര
സലാംഘങ്ങളുവട പവെര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് സഭാകങതനികേ മനികേവെട്ട് വെരുത്തുവെഭാനുലാം സുതഭാരലത
ഉറപ്പുവെരുത്തുവെഭാനുമഭായനി കതീന് മനില്ക്കട്ട് കപഭാഗ്രഭാലാം,  നഭാഷണല് പഭാന് കഫഭാര് ഡയറനി
ഡലവെപ്വമന്റെട്ട്,  രഭാഷതീയ കൃഷനി വെനികേഭാസട്ട് കയഭാജെന എനതീ പദതനികേളക്കട്ട് കേതീഴെനില്
ബളക്കട്ട് മനില്ക്കട്ട് കൂളറുകേള,  മനില്ക്കട്ട് അനവവലസറുകേള,  ഇലകകഭാണനികേട്ട് വവെയനിലാംഗട്ട്
വസയനിലകേള,  ഡഭാറഭാ  കപഭാസസറുകേള,  കേമ്പന്യൂടറുകേള  എനനിവെ  ഗ്രഭാമതലത്തനില്
ലഭലമഭാക്കനിവക്കഭാണട്ട് മനില്മ ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുവട നവെതീകേരണത്തനില് ഗണലമഭായ പങട്ട്
വെഹനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി) ഇകപഭാള ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില. 

പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് സശന്തമഭായനി ഭൂമനിയുലാം ഭവെനവലാം

18 (*228) ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജെഭാസഫട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജെയരഭാജെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സശന്തമഭായനി  ഭൂമനിയുലാം  ഭവെനവമനിലഭാത്ത  പടനികേജെഭാതനി,
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  ജെനവെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  അവെ ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എവന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്
നനിലവെനിലളവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത ലക്ഷലലാം  മുന്നനിര്ത്തനിയുള കേര്മ്മേ പദതനികേള മുകഖന എത്ര
ശതമഭാനലാം ലക്ഷലത്തനിവലത്തുവെഭാന് സഭാധനിച്ചുവവെനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവെനില്  വെകുപട്ട്  മുകഖന  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിയതനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കവപടഭാത്തതുലാം  ജെതീര്ണ്ണഭാവെസയനിലഭായതുമഭായ  ഭവെനങ്ങളുവട  കേഭാരലത്തനില്
അവെയുവട  സനിതനി  വമചവപടുത്തനി  ആവെശലമഭായ  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനുലാം
പുതനിയ  മുറനികേള  കൂടനികചര്ക്കുനതനിനുലാം  പരലഭാപമഭാകുന  വെനിധത്തനില്  തുകേ  നതീക്കനി
വെയനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  പഭാവെവപടവെരുലാം  അര്ഹതയുളവെരുമഭായ
മുഴുവെന്  കൂടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  ഭൂമനിയുലാം  ഭവെനവലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന്  സതശര  നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം  വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന്): 

(എ)  സശന്തമഭായനി  ഭൂമനിയുലാം  ഭവെനവമനിലഭാത്ത  പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ
ജെനവെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് അവെ ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നനിലവെനിലള  പദതനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

പടനികേജെഭാതനി :

ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വെഭാങനതനിനുള  ഭൂരഹനിത
പുനരധനിവെഭാസ പദതനി പകേഭാരലാം നല്കേനി വെരുന ധനസഹഭായലാം

ഭൂമനി ധനസഹഭായലാം

പഞഭായത്തട്ട് (5 വസന്റെട്ട് സലലാം) 3.75 ലക്ഷലാം രൂപ

മുനനിസനിപഭാലനിറനി (3 വസന്റെട്ട് സലലാം) 4.50 ലക്ഷലാം രൂപ

നഗരസഭ (3 വസന്റെട്ട് സലലാം) 6 ലക്ഷലാം രൂപ

ഭവെനരഹനിതരഭായ പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിച്ചുവെരുന.

പടനികേവെര്ഗ്ഗലാം :

ഭൂമനിയനിലഭാത്തവെര്ക്കട്ട് ഭൂമനി നല്കുനതനിനഭായനി  'ആശനിക്കുലാം ഭൂമനി ആദനിവെഭാസനിക്കട്ട്
സശന്തലാം', ആദനിവെഭാസനി പുനരധനിവെഭാസ വെനികേസന മനിഷന്, വെനഭാവെകേഭാശ നനിയമലാം
2006,  വകേ.എസട്ട്.റനി.  ആക്ടട്ട്  എനതീ  പദതനികേളുലാം  ഭവെനരഹനിതര്ക്കഭായനി  ജെനറല്
ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്  സതീലാം,  ഹഡ്കകേഭാ  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി,  എ.റനി.എസട്ട്.പനി.
ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി എനനിവെയുലാം നടപഭാക്കനിവെരുന. 
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(ബനി) 2014-15, 2015-16  വെര്ഷങ്ങളനിലഭായനി ഭവെനരഹനിതരഭായനി കേവണത്തനിയ
33,652 പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വെതീടട്ട് അനുവെദനിചനിരുന. എനഭാല് ഇതനില് 384
വെതീടുകേള മഭാത്രമഭാണട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്.  ലക്ഷലലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനികേള ഈ സര്ക്കഭാര് സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  വെകുപട്ട്/സര്ക്കഭാര് മുകഖന ധനസഹഭായലാം നല്കേനി
നനിര്മ്മേനിച വെതീടുകേളനില് 5 വെര്ഷലാം മുതല് 25 വെര്ഷലാം വെവര പഴെക്കലാം വചേന വെതീടുകേളുവട
പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  50,000  രൂപ  ഭവെന  പുനരുദഭാരണ/അഡതീഷണല്  റലാം
പദതനി പകേഭാരലാം അനുവെദനിക്കുന.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് മുമ്പട്ട് ധനസഹഭായലാം
അനുവെദനിചട്ട്  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതുലാം  6  വെര്ഷലാം  കേഴെനിഞ്ഞതുമഭായ  വെതീടുകേളുവട
അറകുറപണനി,  നവെതീകേരണലാം,  പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത വെതീടുകേള വെഭാസകയഭാഗലമഭാലാംവെനിധലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കല് തുടങ്ങനിയ പവൃത്തനികേളക്കുമഭായനി പരമഭാവെധനി 1,00,000 രൂപ വെവര
അനുവെദനിചട്ട് നല്കേനിവെരുന.

(ഡനി)  പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട പഭാവെവപടവെരുലാം അര്ഹത
യുളവെരുമഭായ മുഴുവെന് കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം ഭൂമനിയുലാം ഭവെനവലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

ശുദജെല വെനിതരണ കമഖല വെനിപുലതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി

19 (*229) ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   വകേ  .   വകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .    കജെഭാര്ജെട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപ്പു  വെരുത്തനിയ  കുടനിവവെളലാം  സഭാര്വ്വത്രനികേമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നനിലവെനിലള ജെല വെനിതരണ പദതനികേളുവട വെലഭാപനി വെര്ദനിപനിയവെഭാന്
ഉകദ്ദേശനിയനകണഭാ; എങനില് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശുദജെല  വെനിതരണലാം  ഫലപദമഭായനി  നടത്തുനതനിനട്ട്  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുവട സഹകേരണകത്തഭാവട നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുവട,  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവകേഭാണനിരനിയന
പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പവെര്ത്തന സജമഭാക്കനി ശുദജെല വെനിതരണ കമഖല
വെനിപുലതീകേരനിയഭാന് നടപടനി സശതീകേരനിയകമഭാ?
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ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) : 

(എ)  ഗുണനനിലവെഭാരമുള  കുടനിവവെളലാം  എലഭാവെര്ക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന
ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണട്ട്  ശുദജെല  വെനിതരണ  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  വചേയ്തു
നടപഭാക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിക്കുകമ്പഭാള  ശുദജെലലഭലത
കുറഞ്ഞ പകദശങ്ങളക്കട്ട് മുന്ഗണന നല്കുനണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം എലഭാ ജെനങ്ങളക്കുലാം
ശുദതീകേരനിചട്ട്  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കനിയ  കുടനിവവെളലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാവെശലമഭായ
നടപടനികേള ധനലഭലതയനുസരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വെരുനണട്ട്. ഇപകേഭാരലാം കുടനിവവെള
ലഭലത വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  പുതനിയ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിക്കുനകതഭാവടഭാപലാം
നനിലവെനിലള  പദതനികേളുവട  കശഷനി  വെര്ദനിപനിക്കുകേ,  വെനിതരണ  ശലാംഖല  വെനിപുലതീകേരനിക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളുലാം  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  ഫണനിവന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  പദതനി
നനിര്വ്വഹണലാം നടത്തനി നടപടനി സശതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി നടപനിലഭാക്കുന ഗ്രഭാമതീണ
ശുദജെല വെനിതരണ പദതനികേള തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട സഹകേരണ
കത്തഭാവടയഭാണട്ട്  നടപഭാക്കുനതട്ട്.  ഈ  പദതനികേളക്കഭാവെശലമഭായ  സലലാം
തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് ജെലഅകതഭാറനിറനിക്കട്ട് വവകേമഭാറുനതട്ട്.  പദതനി
രൂപകേല്പന നടത്തുകമ്പഭാഴുലാം നനിര്മ്മേഭാണപവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകമ്പഭാഴുലാം  അതഭാതു
തകദ്ദേശസശയലാം  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  സഹകേരണലാം  ഉറപഭാക്കനിയഭാണട്ട്  പദതനി
പവെര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതട്ട്.  കൂടഭാവത നനിലവെനില് വെനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂത്രണ
പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട   പദതനി വെനിഹനിതലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  കുടനിവവെള
പദതനികേള  വഡകപഭാസനിറട്ട്  പവൃത്തനിയഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ
തകദ്ദേശസശയലാം  ഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  പദതനികേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്
അനുകയഭാജെലമഭായവെ ഫണനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാനുള നടപടനികേളുലാം
സശതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  കലഭാകേബഭാങനിവന്റെ  സഹഭായകത്തഭാവട നടപനിലഭാക്കുന ജെലനനിധനി
പദതനിയനില്  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  വെലനിയ  പഭാധഭാനലമുണട്ട്.  ടനി
സഭാപനങ്ങളുവട സഹഭായകത്തഭാവടയഭാണട്ട് ഇതട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുവട  കേതീഴെനില്  വെനിവെനിധ  ഏജെന്സനികേളുവട
ധനസഹഭായകത്തഭാവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവെരുന  കുടനിവവെള  പദതനികേളുവട
നനിര്വ്വഹണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ശുദജെലവെനിതരണലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള
സശതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  വെനിവെനിധ  വെനിഭഭാഗങ്ങളനില്വപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുള പദതനികേളക്കട്ട് ധനലഭലതയുവട അടനിസഭാനത്തനില് മുന്ഗണന നല്കേനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള വെനിവെനിധ തലങ്ങളനില് സശതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിവന്റെ  പുകരഭാഗതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്
അവെകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള നടത്തനി ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 
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ലഹരനിക്കഭായനി ദുരുപകയഭാഗലാം വചേയ്യുന മരുനകേള

20 (*230) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജെനികമഭാള :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജെയന് :
ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജെന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വതഭാഴെനിലലാം

എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മരുനകേള വെലഭാപകേമഭായനി  ലഹരനിക്കഭായനി ദുരുപകയഭാഗലാം വചേയ്യുനതഭായനി
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്  ഏവതലഭാലാം  മരുനകേളഭാണട്ട്  ഇപകേഭാരലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം
നടത്തുനതഭായനി കേവണത്തനിയനിട്ടുളവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  മരുനകേളുവട  നനിയമവെനിരുദ  വെനില്പന  തടയഭാന്  എന്തു
നടപടനികേളഭാണട്ട് സശതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ലഹരനിക്കട്ട്  അടനിമവപടവെവര  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എവന്തലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്) : 

(എ)  മരുനകേള വെലഭാപകേമഭായനി  ലഹരനിക്കഭായനി ദുരുപകയഭാഗലാം വചേയ്യുനതഭായനി
ശദയനില്വപടനിടനിട്ടുണട്ട്.  ബന്യൂപനികനഭാര്ഫനിന്  ഫനിനഭാര്ഗന്,  വപത്തഡനിന്,  കമഭാര്ഫനിന്,
വവനകടഭാവസപഭാലാം,  കലഭാറവസപഭാലാം,  വവഡകകഭാഫനിനഭാകേട്ട്,  വഫനഭാമനിന്,  കപഭാമനികത്തസനിന്,
വപന്റെഭാകസഭാവവസന്,  കമഭാര്വഫറനിഡനിന്,  വവഡസഫഭാലാം  തുടങ്ങനിയ  മരുനകേളഭാണട്ട്
പധഭാനമഭായുലാം ദുരുപകയഭാഗലാം വചേയ്യുനതഭായനി കേവണത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്. 

(ബനി)  മരുനകേള ലഹരനിക്കഭായനി  ദുരുപകയഭാഗലാം  വചേയ്യുനതട്ട്  തടയുനതനിനുകവെണനി
നനിയമവെനിരുദമഭായനി വെനില്പന നടത്തുനതട്ട് തടയുവെഭാന് ശക്തമഭായ എന്കഫഭാഴ്സട്ട്വമന്റെട്ട്
പവെര്ത്തനങ്ങള എവവകസട്ട് വെകുപട്ട് നടത്തനിവെരുനണട്ട്.  ഇകതഭാവടഭാപലാം വമഡനിക്കല്
കസ്റ്റേഭാറുകേളനിലലാം  പരനിസരങ്ങളനിലലാം  പരനികശഭാധനകേളുലാം  രഹസല  നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം
നടത്തുനണട്ട്.  കഡഭാക്ടര്മഭാരുവട  കുറനിപടനി  കൂടഭാവത  ആര്ക്കുലാം  ഇത്തരലാം  മരുനകേള
നല്കേരുവതനട്ട്  വമഡനിക്കല്  കസ്റ്റേഭാറുകേളക്കട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാവത ആകരഭാഗല വെകുപ്പുലാം ഡഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വെകുപ്പുമഭായനി കചേര്നട്ട് ഡഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട്
കകേഭാവസറനികേട്ട്  ആകട്ട്  പകേഭാരലാം  നനികയഭാഗനിക്കവപടനിട്ടുള  ഡഗ്സട്ട്  ഇന്വസക്ടര്മഭാര്
അവെരുവട അധനികേഭാര പരനിധനിയനില് വെരുന വമഡനിക്കല് കഷഭാപ്പുകേള നനിരന്തരമഭായനി
പരനികശഭാധന  നടത്തനി  മരുനകേളുവട  ദുരുപകയഭാഗകമഭാ  അമനിത  വെനില്പനകയഭാ
നടത്തുനനിലഭാവയനട്ട് ഉറപ്പുവെരുത്തുനണട്ട്. 
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(സനി) ലഹരനിക്കട്ട് അടനിമവപടവെര്ക്കട്ട് ചേനികേനിത നല്കേനി ലഹരനിയുവട അടനിമതശത്തനില്
നനിനലാം  കമഭാചേനിപനിചട്ട്  സമൂഹത്തനിവന്റെ  മുഖലധഭാരയനികലക്കട്ട്  വകേഭാണ്ടുവെരുനതനിനട്ട്  ഈ
രലാംഗത്തട്ട്  ഗണലമഭായ  സലാംഭഭാവെന  നല്കേനിവെരുനതുലാം  സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
അനുസരനിചട്ട്  പവെര്ത്തനിക്കുനതുമഭായ  ലഹരനി  വെനിമുക്ത  ചേനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങവള
സലാംസഭാന  വെലഭാപകേമഭായനി  വതരവഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം  വതരവഞ്ഞടുത്ത  11
ലഹരനി  വെനിമുക്ത ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  കകേരളഭാ  കസ്റ്റേറട്ട്  ബനിവെകറജെസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ
സഭാമൂഹല പതനിബദതഭാ പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി നതീക്കനി വെചനിരനിക്കുന  3.5  കകേഭാടനി
രൂപയനില് നനിനലാം  1,00,35,840  രൂപ ലഹരനി വെനിമുക്ത ചേനികേനിതയഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലഹരനിക്കട്ട്  അടനിമവപട  നനിരവെധനി  കപവര  പസ്തുത  ലഹരനി  വെനിമുക്ത  ചേനികേനിതഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങള വെഴെനി ചേനികേനിതനിചട്ട്  കഭദമഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  ലഹരനി  വെനിമുക്ത ചേനികേനിത
കൂടുതല്  ആളുകേളനികലക്കട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി  എലഭാ  ജെനിലഭാശുപത്രനികേകളഭാടനുബന്ധനിച്ചുലാം
ലഹരനി വെനികമഭാചേന കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

തശരനിത ഗ്രഭാമതീണ ശുദജെല വെനിതരണ പദതനി

21 (*231) ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജെതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  തശരനിത  ഗ്രഭാമതീണ  ശുദജെല  വെനിതരണ  പദതനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആസൂത്രണലാം  വചേയ്തു  കേര്മ്മേ  പദതനികേവളവന്തലഭാവമനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങവളവന്തലഭാവമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി പവെര്ത്തനങ്ങളുവട മനികേവെട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം
അധനികേമഭായനി  തുകേ  ലഭനിചനിട്ടുവണങനില്  ആയതനിവന്റെ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  എവന്തലഭാവമനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസട്ട്): 

(എ)  ജെലവെനിഭവെ  വെകുപ്പുമനനിയുവട  കനതൃതശത്തനില്  വെനിവെനിധ  ജെനിലകേളനില്
ജെനപതനിനനിധനികേള,  ഉകദലഭാഗസര്  തുടങ്ങനിയവെവര  പവങടുപനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  പദതനി
അവെകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന
വെനിവെനിധ  കുടനിവവെള  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി
വെനിവെനിധ തലങ്ങളനില് വറയനില്കവെ,  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
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എനതീ വെകുപ്പുകേവള  ഉളവക്കഭാളനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള  അവെകലഭാകേനങ്ങള നടത്തനി  കവെണ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം  അതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  കമഭാണനിറര്  വചേയ്യുകേയുലാം  വചേയ്യുനണട്ട്.
കനടങ്ങളുലാം  പവെര്ത്തനമനികേവലാം  വവകേവെരനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
ഇ-വടണറനിലാംഗട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനികേഴെനിഞ്ഞു.  ഇതുകൂടഭാവത  വെതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറന്സനിലാംഗട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം  വെഴെനി  വഹഡട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  തലത്തനില്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
വചേയ്തുവെരുന. 

(ബനി)  ജെനങ്ങളക്കട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായ  കുടനിവവെളവമത്തനിക്കഭാന്  ആവെനിഷ്കരനിച
പദതനിയഭാണട്ട്  രഭാജെതീവെട്ട്  ഗഭാന്ധനി  കുടനിവവെള പദതനി.  പദതനിയുവട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ
പകേഭാരലാം  67  ശതമഭാനലാം  കേവെകറജെനിനുലാം  15  ശതമഭാനലാം  ഒ&എലാം-നുലാം  10  ശതമഭാനലാം
സവവസ്റ്റേനബനിലനിറനിക്കുലാം  5  ശതമഭാനലാം  സകപഭാര്ടട്ട്  ആക്ടനിവെനിറതീസനിനുലാം  3  ശതമഭാനലാം
വെഭാടര്  കേശഭാളനിറനി  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  സര്വെതീലനിയന്സനിനുമഭായനിടഭാണട്ട്  തുകേ
അനുവെദനിക്കുനതട്ട്.  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനിവല  ജെനങ്ങളനില്  ഒരഭാളക്കട്ട്  പതനിദനിനലാം  70
ലനിറര്  കുടനിവവെളലാം  ലഭലമഭാക്കുന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിക്കുനതട്ട്.
വവെളത്തനിവന്റെ ഗുണനനിലവെഭാരലാം  കുറഞ്ഞ സലങ്ങളനില് പദതനികേളക്കട്ട് മുന്ഗണന
നല്കേഭാറുണട്ട്.  സവവസ്റ്റേനബനിലനിറനി   വെനിഭഭാഗത്തനില് മഴെവവെള സലാംഭരണനികേള,  തടയണകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഇന്കടക്കട്ട്  വവെലകേളുവട  പുനരുദഭാരണലാം,  കേനിണറുകേളുവട  റതീചേഭാര്ജട്ട്
എനതീ  പദതനികേള  ഏവറടുത്തട്ട്  കുടനിവവെള  പദതനികേളനില്  ജെലത്തനിവന്റെ  ലഭലത
ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന്  സഭാധനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാവത  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലകേളനിവല  സ്കൂളുകേളനില്
കുടനിവവെള വെനിതരണ പദതനിയുലാം ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ പദതനിയനില് നനിനലാം
എസട്ട്.സനി/എസട്ട്.റനി.  കകേഭാളനനികേളനികലക്കട്ട്  ഡനിസനികട്ട്  കേളക്ടര്  വെഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന
ജെലവെനിതരണ പദതനിക്കഭായുലാം ഫണട്ട് അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്. 2009  മുതല് ഈ പദതനി
"നഭാഷണല് ററല് ഡനിങനിലാംഗട്ട് വെഭാടര് കപഭാഗ്രഭാലാം'' എന കപരനിലഭാണറനിയവപടുനതട്ട്. 

(സനി)  പദതനിക്കഭായനി  അനുവെദനിച  തുകേ  വചേലവെഴെനിച  മനികേവെട്ട്  അനുസരനിചട്ട്
കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം 75 കകേഭാടനി രൂപ അഡതീഷണല് ഫണഭായുലാം 24.70 കകേഭാടനി രൂപ
ഇന്വസന്റെതീവെട്ട് ഫണഭായുലാം (ആവകേ 99.70 കകേഭാടനി രൂപ) 2012-13-ലലാം 67.31 കകേഭാടനി
രൂപ അഡതീഷണല് ഫണഭായുലാം 2.69 കകേഭാടനി രൂപ ഇന്വസന്റെതീവെട്ട് ഫണഭായുലാം (ആവകേ
70 കകേഭാടനി രൂപ) 2014-ലലാം കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കുളലാം പദതനി

22 (*232) ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   വകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .   വകേ  .   ഡനി  .   പകസനന് :
ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കുളലാം പദതനി'  അവെകലഭാകേനലാം വചേയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മണ്ണനിവല ജെലനനിരപ്പുയര്ത്തുനതനിനുലാം ജെലക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം
പരനിസനിതനി സന്തുലനലാം സഭാധലമഭാക്കുനതനിനുലാം പദതനി പുനരഭാവെനിഷ്കരനിചട്ട് പഭാവെര്ത്തനി
കേമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിയനില്  ആരഭാധനഭാലയങ്ങവളയുലാം  വപഭാതുസഭാപനങ്ങവളയുലാം
സശകേഭാരലവെലക്തനികേവളയുലാം കൂടനി പങഭാളനികേളഭാക്കുന രതീതനിയനില് പദതനി പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ?

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസട്ട്): 

(എ)  ഉണട്ട്.  മഴെക്കഭാലത്തട്ട്  ലഭലമഭാകുന  അധനികേജെലലാം  സലാംഭരനിചട്ട്  ജെലലഭലത
കുറഞ്ഞ  സമയങ്ങളനില്  കൃഷനിക്കുലാം  മറഭാവെശലങ്ങളക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ,  ഭൂഗര്ഭ
ജെലകശഭാഷണലാം തടഞ്ഞട്ട് ഭൂഗര്ഭ ജെലവെനിതഭാനലാം ഉയര്ത്തുകേ,  ഉളനഭാടന് മതലകൃഷനി
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ എനതീ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങകളഭാവടയഭാണട്ട് ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു
കുളലാം പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചതട്ട്. ഇതനുസരനിചട്ട് 354 കുളങ്ങള നവെതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി 72.758
കകേഭാടനി രൂപ അനുവെദനിച്ചു. ഇതനില് 209 കുളങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി. 

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  തുടരുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുവട
തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം  542  കുളങ്ങള നവെതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  228.45  കകേഭാടനി  രൂപയുവട
വപഭാകപഭാസല്  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  (വഎ&എ)  സമര്പനിവചങനിലലാം  മതനിയഭായ
ബഡ്ജെറട്ട് വെനിഹനിതലാം ഇലഭാത്തതനിനഭാല് 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേഭാന് സഭാധനിചനില.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

കപഭാജെക്ടട്ട് സഭാറര്കഡ പദതനി

23 (*233) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജെഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജെനി എലാം  .   കജെഭാണ് :
ശതീ  .   വകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെനലാം  വെകുപനില്  'കപഭാജെക്ടട്ട്  സഭാറര്കഡ'  പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവന്തലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവെഴെനി  ലകേവെരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേവക്കഭാണനിട്ടുവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ): 

(എ) 'സഭാറര്കഡ കപഭാഗ്രഭാലാം'  എന കപരനില് ഒരു പകതലകേ പരനിപഭാടനി  വെനലാം
വെകുപനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ  ശനനിയഭാഴ്ചയുലാം  പരമഭാവെധനി  ഫയലകേള
തതീര്പഭാക്കനിവക്കഭാണട്ട് ഓഫതീസനിവന്റെ പവെര്ത്തന അന്തരതീക്ഷലാം വമചവപടുത്തുനതനിനഭാണട്ട്
ഈ പദതനി.

(ബനി)  ആഫതീസട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഊര്ജനിതവപടുത്തനി  ഫയലകേളനില്
തതീരുമഭാനവമടുത്തട്ട്  എലഭാ  ആഴ്ചയനികലയുലാം  അവെസഭാന  പവൃത്തനി  ദനിവെസ ത്തനില്
(ശനനിയഭാഴ്ച)  പരമഭാവെധനി  ഫയലകേള  തതീര്പ്പു  കേല്പനിക്കുകേ,  ജെതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല
അന്തരതീക്ഷത്തനിലനിരുനട്ട്  കജെഭാലനി  വചേയ്യുനതനിനുള  അവെസരലാം  നല്കുനതനിനഭായനി
കജെഭാലനി  സലലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുകേ,  ആഫതീസുലാം  പരനിസരവലാം  ചേനിടയഭായുലാം  വവെടനിപഭായുലാം
സൂക്ഷനിക്കുകേ എനനിവെയഭായനിരുന സഭാറര്കഡ കപഭാഗ്രഭാമനിവന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള. 

(സനി) 'സഭാറര്കഡ കപഭാഗ്രഭാലാം'  നടപനിലഭാക്കുനവവെനട്ട് ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി
എലഭാ ഓഫതീസട്ട് കമധഭാവെനികേളക്കുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആഴ്ചകതഭാറുലാം
അവെകലഭാകേനലാം  നടത്തനി  പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തുന.  ഓകരഭാ  ജെനിലയനികലയുലാം
ഒഭാഫതീസുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് പസ്തുത ഓഫതീസുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനിയുവട
പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവെഭാന് വെനലാം വെകുപട്ട്  ആസഭാനത്തുള
അഡതീഷണല്  പനിന്സനിപല്  ചേതീഫട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  കേണ്സര്കവെറര്/ചേതീഫട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്
കേണ്സര്കവെറര്മഭാര്ക്കട്ട്  ചുമതല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അപകേഭാരലാം  ചുമതലവപടുത്തനിയ
ഉകദലഭാഗസര് ഓകരഭാ ജെനിലയനികലയുലാം ഡനിവെനിഷന്/വറയ്ഞട്ട് ഓഫതീസുകേളനിവല പദതനി
നടത്തനിപനിവന്റെ പുകരഭാഗതനി പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

വെനകമഖലയുവടയുലാം വെനലജെതീവെനികേളുവടയുലാം സലാംരക്ഷണലാം

24 (*234) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   വകേ  .   ഡനി  .   പകസനന് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജെഭാണ് :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജെകഗഭാപഭാലന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെനകമഖലയുവടയുലാം വെനലജെതീവെനികേളുവടയുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി വെനകമഖലയനില്
വെഭാര്ത്തഭാവെനിനനിമയ  ശലാംഖല  ശക്തനിവപടുത്തുനതനിനുള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എവന്തലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് പസ്തസ്തുത പദതനി വെഴെനി ലകേവെരനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  വെനഭാതനിര്ത്തനി  കവെര്തനിരനിക്കുനതനിനഭായനി  എവന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സശതീകേരനിചനിട്ടുവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ): 

(എ)  വെനലാം-വെനലജെതീവെനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വെനകമഖലയനില്  വെഭാര്ത്തഭാ
വെനിനനിമയ ശലാംഖല ശക്തനിവപടുത്തുനതനിനുള പദതനി നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിവല  വെനിവെനിധ  വെനകമഖലകേളനില്  പതനികനഴെട്ട്  വെയര്വലസട്ട്
റനിപതീറര് കസ്റ്റേഷനുകേള പുതുതഭായനി സഭാപനിചട്ട്  വെനകമഖലയുലാം വെന ആസഭാനമുളവപവടയുള
ഓഫതീസുകേളുലാം തമ്മേനിലള വെഭാര്ത്തഭാവെനിനനിമയ ശലാംഖല വെനിപുലതീകേരനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട്
പഥമ  ലക്ഷലലാം.  ഇപകേഭാരലാം  വെഭാര്ത്തഭാവെനിനനിമയ  ശലാംഖല ശക്തനിവപടുത്തുകേ വെഴെനി  വെനലാം-
വെനലജെതീവെനികേളുവട  സലാംരക്ഷണലാം,  മനുഷലരുലാം  വെനലജെതീവെനികേളുലാം  തമ്മേനിലള  സലാംഘര്ഷലാം
ലഘൂകേരനിക്കല്,  ചേന്ദന സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തല് എനതീ കേഭാരലങ്ങള ഫലപദമഭായനി
നടപഭാക്കുകേ എനനിവെയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം. 

(സനി) കകേരളത്തനിവല വെനഭാതനിര്ത്തനി നനിര്ണ്ണയനിചട്ട് സഭാപനികക്കണ ജെണകേളുവട
എണ്ണലാം വറയ്ഞട്ട് ഡനിവെനിഷന് തലങ്ങളനില് കേവണത്തനി  ആയതട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.  വെനഭാതനിര്ത്തനി  കവെര്തനിരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇനനിയുലാം
53000-ല്പരലാം  ജെണകേള സഭാപനികക്കണതഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനില്
ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം സഭാപനികക്കണ ജെണകേളുവട എണ്ണലാം നനിശ്ചയനിചട്ട് ഇതുസലാംബന്ധനിച
നടപടനി  വറയ്ഞട്ട്  ഡനിവെനിഷന്  തലങ്ങളനില്  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.  വെനഭാതനിര്ത്തനി
കേവണത്തുനതനിനുള സര്കവ്വ കജെഭാലനികേളനിവല കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി
വെനലാം  വെകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  മൂനമഭാസവത്ത സര്കവ്വ  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനികനഭാടകേലാം തവന 30 കപരടങന രണട്ട് ബഭാച്ചുകേള പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
സര്കവ്വ  കജെഭാലനികേള  വചേയ്തുവെരുന.  കൂടുതല്  കപര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേഭാന്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ പവെര്ത്തനങ്ങവളല ലഭാലാം ഡനിവെനിഷന്,  സര്ക്കനിള,  വെനലാം വെകുപഭാസഭാനലാം
എനതീ തലങ്ങളനില് മഭാസലാംകതഭാറുലാം വെനിലയനിരുത്തനികപഭാരുന.  ജെണ നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്
എവന്തങനിലലാം  തടസമുണഭാകുന  പക്ഷലാം  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേളുലാം
സശതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

ജെലസലാംരക്ഷണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള

25 (*235) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി :
വപഭാഫ  .  വകേ  .  യു  .    അരുണന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭൂഗര്ഭ ജെല സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ഭൂഗര്ഭജെല റതീചേഭാര്ജെനിലാംഗട്ട്,  അകേശനിഫര്
മഭാപനിലാംഗട്ട്  തുടങ്ങനിയ  ശഭാസതീയ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സശതീകേരനിയനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിയനകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;



52   കകേരള നനിയമസഭ ജൂലല 15, 2016

(ബനി)  ജെല  സലാംരക്ഷണത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനഘടകേലാം  നതീര്ത്തടങ്ങളഭാവണനതനിനഭാല്
നതീര്ത്തടങ്ങവള നദതീതടങ്ങളനികലക്കട്ട് സലാംകയഭാജെനിപനിചട്ട്  വകേഭാണ്ടുള ജെല സലാംരക്ഷണ
പരനിപഭാലനത്തനിനട്ട് നടപടനികേള സശതീകേരനിയകമഭാ;

(സനി)  ജെലഭാശയങ്ങളനിവല  മലനിനതീകേരണലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചേര്നവകേഭാണ്ടുള  പങഭാളനിത്ത  സമതീപനലാം  സശതീകേരനിയകമഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) : 

(എ)  ഭൂജെലസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജെല  സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായനി
"ഭൂജെല സലാംരക്ഷണവലാം കൃത്രനിമ ഭൂജെല സലാംകപഭാഷണവലാം"  എന പദതനി നടപഭാക്കനി
വെരുന. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ നനിയനണത്തനിലള "കകേന്ദ്ര ഭൂജെല കബഭാര്ഡട്ട്-കകേരള
സര്ക്കനിള"-വന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  അകേശനിഫര്  മഭാപനിലാംഗട്ട്  നടനവെരുന.  ചേനിറ്റൂര്,
മലമ്പുഴെ കബഭാക്കുകേളുവട മഭാപനിലാംഗട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ജെലസലാംരക്ഷണത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനഘടകേലാം  നതീര്ത്തടങ്ങളഭാവണനതനിനഭാല്
നതീര്ത്തടങ്ങവള  നദതീതടങ്ങളനികലക്കട്ട്  സലാംകയഭാജെനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള  ജെലസലാംരക്ഷണ
പരനിപഭാലനത്തനിനട്ട്  നടപടനി  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കുളങ്ങളുവടയുലാം
കതഭാടുകേളുവടയുലാം  പുനരുജതീവെനലാം,  സലാംരക്ഷണലാം  എനനിവെ  സഭാമ്പത്തനികേ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്
ഏവറടുക്കുന.  എനഭാല്  വചേറു  നതീര്ത്തടങ്ങവള  ബന്ധനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള  നദതീതട
പരനിപഭാലന പദതനികേള രൂപവപടുത്തനിയനിടനില. 

(സനി)  ജെലഭാശയങ്ങളനിവല മലനിനതീകേരണലാം തടയുനതനിനട്ട് വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേളുവട
കൂടഭായ  പവെര്ത്തനലാം  അനനിവെഭാരലമഭാണട്ട്.  എനഭാല്  ജെലഭാശയങ്ങളനില്  മഭാലനിനല
നനികക്ഷപലാം തുടരുനതഭായനി കേഭാണുന.  ഇതട്ട് തടയുനതനിനുലാം  നനിലവെനിലള നനിയമമനുസരനിചട്ട്
നടപടനികേള ശക്തവലാം കവെഗത്തനിലമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേളുവട-തകദ്ദേശ
സശയലാംഭരണലാം,  ജെലകസചേനലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്,
കപഭാലതീസട്ട്-ഏകകേഭാപന  സമനിതനി  പഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് ആകലഭാചേനിച്ചുവെരുന. 

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന രലാംഗത്തട്ട് സശയലാംപരലഭാപത

26 (*236) ശതീ  .   കജെഭാര്ജെട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജെയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജെന്ദ്രന് :
ശതീമതനി  വെതീണഭാ കജെഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനരലാംഗത്തട്ട്  സശയലാംപരലഭാപത ലകേവെരനിക്കുനതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  പഭാലനിവന്റെ സലാംഭരണ,  സലാംസരണ,  വെനിതരണ പക്രനിയ ശഭാസതീയമഭാക്കുനതനിനഭായനി
എവന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്കരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പഭാലനിവന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ആധുനനികേ ലകബഭാറടറനികേള സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേനകുടനികേളുവട ശഭാസതീയ പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം കേഭാലനിത്തതീറയുവട ഉല്പഭാദനവലാം
ഗുണകമനയുലാം വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി എവന്തലഭാലാം നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുവമനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ): 

(എ)  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ  നനിയനണത്തനിലള  ക്ഷതീര  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  വെഴെനി  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  പഭാല്  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം
പഭാകദശനികേ വെനിപണനലാം നടത്തുകേയുലാം ബഭാക്കനി വെരുന പഭാല് മനില്മ മുകഖന വെനിറഴെനിക്കുകേയുലാം
വചേയ്യുന.  ക്ഷതീര  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുവട  പവെര്ത്തനലാം  വമചവപടുത്തുനതനിനുലാം
ആധുനനികേവെല്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം  കവെണനി  വെകുപട്ട്  ചുവെവട  കചേര്ക്കുന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന :

1. പുതനിയതഭായനി  രജെനിസ്റ്റേര്  വചേയ്യുന  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്
പവെര്ത്തന സഹഭായലാം.

2. പവെര്ത്തനരഹനിതമഭായ  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്
പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട് സഹഭായലാം.

3. ശുചേനിതശമുള പഭാല് സലാംഭരണ മുറനികേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം/പുനരുദഭാരണലാം.

4. ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  ആവെശലഭാധനിഷ്ഠനിത  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കല്.

5. ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  ബനി.എലാം.സനി.  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  വചേറുകേനിട  പഭാല്,  പഭാലല്പന സലാംസരണശഭാലകേള,
കേഭാലനിത്തതീറ യൂണനിറ്റുകേള എനനിവെയമുള ധനസഹഭായലാം.

6. കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വഫസനിലനികറഷന് -കേലാം-ഇന്ഫര്കമഷന് വസന്റെര്.

7. ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിവല  ജെതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ പരനിശതീലനലാം.

8. മനില്ക്കട്ട് റട്ടുകേളനികലക്കട്ട് സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് പഭാല് എത്തനിക്കുനതനിനുള
സഹഭായലാം.

9. ഓകടഭാമഭാറനികേട്ട് പഭാല് സലാംഭരണ യൂണനിറ്റുകേള.
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10. സലാംഘങ്ങളുവട ഓകടഭാകമഷനുലാം കേമ്പന്യൂടവവറകസഷനുലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം
ജെനിലഭാതലത്തനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനിനുള ധനസഹഭായലാം.

11. ക്ഷതീര വെനികേസന വെകുപനിവന്റെ എലാം.വഎ.എസട്ട്. കേമ്പന്യൂടര്വെല്ക്കരണലാം.

12. കഡഭാകേതവമകന്റെഷനുലാം ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണവലാം

(ബനി) പഭാലനിവന്റെ ഗുണനനിലവെഭാരലാം വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി തനിരുവെനന്തപുരത്തട്ട്
ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപട്ട്  ഡയറക്ടകററനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  അതലഭാധുനനികേ സലാംവെനിധഭാന
ങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ഒരു  കസ്റ്റേറട്ട്  ഡയറനി  ലഭാബട്ട്  പവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  ആയതനിനട്ട്
NABL  (National  Accreditation  Board  for  Testing  and  Calibration
Laboratories) അലാംഗതീകേഭാരലാം ഈ വെര്ഷലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാവത കകേഭാടയലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജെനിലകേളനിലഭായനി രണട്ട് റതീജെനിയണല് ലഭാബുകേള സഭാപനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  കേനക്കുടനികേളക്കട്ട്  4  മഭാസലാം മുതല്  30  മഭാസലാം പഭായലാം വെവര ശഭാസതീയ
പരനിപഭാലനലാം  ഉറപഭാക്കുന  ഒരു  പദതനിയഭാണട്ട്  പകതലകേ  കേനക്കുടനി  പരനിപഭാലന
പദതനി.  കേഭാഫട്ട്  അകഡഭാപ്ഷന്  (ദവത്തടുക്കല്)  കപഭാഗ്രഭാലാം,  കഗഭാവെര്ദനിനനി  എനതീ
സതീമുകേള പകതലകേ കേനക്കുടനി പരനിപഭാലന പരനിപഭാടനി മുകഖന നടപഭാക്കനി വെരുന.
ഇതനിനുപുറകമ ആര്.വകേ.വെനി.വവവെ. ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള സതീമനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശമുണട്ട്.
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് ഒരു ലക്ഷലാം കേനക്കുടനികേവള ഈ പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കേനക്കുടനികേളുവട  ശഭാസതീയ  പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം
ഗുണകമനയുള  കേഭാലനിത്തതീറയുവട  ലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനുമഭായനി സലാംസഭാന
മൃഗസലാംരക്ഷണവെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  പവെര്ത്തനിക്കുന  വപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ
കകേരളഭാ  ഫതീഡ്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  1999  മുതല്  എലാം.എലാം.സനി.പനി.  വടകകഭാളജെനി
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  സമതീകൃത  കേഭാലനിത്തതീറ  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  കകേരളത്തനിലടനതീളലാം
മനിതമഭായ നനിരക്കനില് വെനിപണനലാം നടത്തനിവെരുന.  കേമ്പനനിയുവട വമഭാത്തലാം പതനിദനിന
ഉല്പഭാദനലാം 500 ടണ്ണനില് നനിനലാം ഘടലാംഘടമഭായനി 1000 ടണ്ണഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഗുണകമനകയറനിയ  കേഭാലനിത്തതീറ  കേമ്പനനിയുവട  കേകലറ്റുലാംകേര,  കേരുനഭാഗപളനി,  കേഞനികക്കഭാടട്ട്
എനനിവെനിടങ്ങളനിവല  ഫഭാക്ടറനിയനില്  നനിനലാം  പൂര്ണ്ണ  കതഭാതനില്  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്
നലഭായമഭായ വെനിലയട്ട്  കകേരളത്തനിലടനതീളലാം  വെനിപണനിയനില് ലഭലമഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന.
ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുവട  ആവെശലഭാനുസരണലാം ഗുണകമനയുള  കേഭാലനിത്തതീറ  കൂടുതലഭായനി
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവെണനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജെനിലയനിവല  കചേമകഞരനിയനില്  300  ടണ്
പതനിദനിന ഉല്പഭാദനകശഷനിയുള കേഭാലനിത്തതീറ ഫഭാക്ടറനിയുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി,
ഉദ്ഘഭാടനലാം  വചേയട്ട്  പഭാഥമനികേ  ഉല്പഭാദനലാം  നടത്തനി  വെരനികേയഭാണട്ട്.  വെളവര  ചുരുങ്ങനിയ
ദനിസങ്ങളക്കുളനില്  വെലഭാവെസഭായനികേ  ഉല്പഭാദനലാം  ആരലാംഭനിചട്ട്  മലബഭാര്  കമഖലയനില്
കകേരള ഫതീഡ്സനിവന്റെ കേഭാലനിത്തതീറയുവട ലഭലത കൂടുതല് ഉറപഭാക്കുനതഭാണട്ട്. കൂടഭാവത
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ഇടുക്കനി  ജെനിലയനിവല  വതഭാടുപുഴെയടുത്തട്ട്  അരനിക്കുഴെയനില്  500  ടണ്  പതനിദനിന
ഉല്പഭാദനകശഷനിയുള  ഫഭാക്ടറനിയുവട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവെര്ത്തനങ്ങള  ദ്രുതഗതനിയനില്
നടനവെരുന.  കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവെഭാരമുള  കേഭാലനിത്തതീറ  നനിര്മ്മേഭാണ  ഉപകേരണ
കേമ്പനനിയഭായ  Buhler-വന്റെ ഉപകേരണങ്ങളഭാണട്ട് പധഭാനമഭായുലാം ഫഭാക്ടറനിയനില് സഭാപനിക്കുനതട്ട്.
കകേരള  കകേഭാ-ഓപകററതീവെട്ട്  മനില്ക്കട്ട്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  വഫഡകറഷന്  (മനില്മ)-വന്റെ
കേതീഴെനിലള  രണട്ട്  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാക്ടറനികേളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന കേഭാലനിത്തതീറയുവട
ഗുണനനിലവെഭാരലാം  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്  വെനികധയമഭായനി  ഗുണനനിലവെഭാരലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രമഭാണട്ട്  വെനിതരണലാം വചേയ്യുനതട്ട്.  കേനക്കുടനികേളക്കട്ട്
നല്കുനതനിനുള  പകതലകേതരലാം  ടനി.എലാം.ആര്.  തതീറ  പുതനിയതഭായനി  നനിര്മ്മേനിചട്ട്
നല്കേനിവെരുന.  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാക്ടറനികേളുവട  പഴെക്കലാം  വചേന  യനസഭാമഗ്രനികേള
മനിക്കവെയുലാം അതലഭാധുനനികേ യനസഭാമഗ്രനികേളഭാല് മഭാറനി സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് ഫഭാക്ടറനികേളുവട
ഉല്പഭാദനക്ഷമത വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് സഹഭായനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വതഭാഴെനില് വവനപുണല വെനികേസന അക്കഭാദമനികേള

27 (*237) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജെനി എലാം  .   കജെഭാണ് :
ശതീ  .   വകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജെഭാസഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വെനിവെനിധ വതഭാഴെനില് കമഖലകേളനില് ലനപുണല വെനികേസന
അക്കഭാദമനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  എവന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാര് ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവന്തലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവെഴെനി  ലകേവെരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതു നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില് എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേവക്കഭാണതട്ട്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തലഭാലാം?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .  പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്): 

(എ&ബനി) വെനിവെനിധ കമഖലയനില് വതഭാഴെനില് വവനപുണല വെനികേസന കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി   സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്   കകേരള  അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര്
സനില്സട്ട് എകലന്സട്ട് സഭാപനിതമഭായനി. പസ്തുത സഭാപനത്തനിവന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില്
തഭാവഴെപറയുന വവനപുണലവെനികേസന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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I. വസന്റെര് ഓഫട്ട് എകലന്സട്ട് :

1.    NICE (നഴ്സനിലാംഗട്ട് ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട് കഫഭാര് കേരനിയര് എന്ഹഭാന്വസന്റെട്ട്) 

2. CATS (വസന്റെര് കഫഭാര് അഡശഭാന്സ്ഡട്ട് വടയനിനനിലാംഗട്ട് ഇന് വസകേന്യൂരനിറനി) 

3. ESPOIR (എന്വവലറന് സനില്സട്ട്  കപഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര് ഓയനില് & റനിഗട്ട്)

4. CRETT (വസന്റെര് കഫഭാര് റനിസര്ചട്ട് ഇന് എഡന്യൂകക്കഷന് ആന്റെട്ട് ടതീചര്
വടയനിനനിലാംഗട്ട്)

5. CEED (വസന്റെര് കഫഭാര് എകലന്സട്ട് എന്റെര്പണര്ഷനിപട്ട് ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്)

II. ഇന്തലന് ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്ഫഭാസക്ചേര് ആന്റെട്ട് കേണ്സക്ഷന്    (IIIC) :

  കേണ്സക്ഷന്  കമഖലയനില്  അതനിവെനിദഗട്ട് ദ  വതഭാഴെനില്  വപഭാഫഷണലകേവള
വെഭാര്വത്തടുക്കുകേ  എന  ലക്ഷലകത്തഭാവട  വകേഭാലലാം  ജെനിലയനിവല  ചേവെറയനില്  Indian
Institute  of  Infrastructure  and  Construction  (IIIC)-വന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവെര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  IIIC-ല്  അന്തഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനിലള  കേണ്സക്ഷന്
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  മഭാകനജ് വമന്റെട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  കമസണറനി,  കേഭാര്വപന്റെറനി,
പലാംബനിലാംഗട്ട്,  ഇലകനിക്കല്,  ഡഭാഫട്ട്സഭാന്,  സൂപര്വവവെസര്,  വവസറട്ട് മഭാകനജെര് എനതീ
വെലതലസ്ത  കമഖലകേളനില് വവനപുണല വെനികേസനത്തനിനുതകുന കകേഭാഴ്സുകേളുലാം ലഭലമഭാക്കുവെഭാന്
ആകലഭാചേനിക്കുന. 

III.  കേഇൗശല് കകേന്ദ്രങ്ങള :

വവനപുണല വെനികേഭാസത്തനിനുലാം വെലക്തനിതശ വെനികേസനത്തനിനുലാം വതഭാഴെനില് കനടുനതനിനുലാം
കവെണനിയുള  സഭാപനമഭാണട്ട്  കേഇൗശല്  കകേന്ദ്ര.  സ്കൂള  കകേഭാകളജെട്ട്  തലത്തനിലള
വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  വതഭാഴെനില്  അഭനിരുചേനി  മനസനിലഭാക്കനി  അവെര്ക്കട്ട്  ഉചേനിതമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുനതനിനുള അവസസ് വമന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് കേരനിയര് വവഗഡന്സട്ട്
വസലഭായനി കേഇൗശല് കകേന്ദ്രങ്ങള പവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. 

IV.എലാംകപഭായബനിലനിറനി വസന്റെറുകേള :

കകേരള  അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര്  സനില്സട്ട്  എകലന്സട്ട്,  ഡയറക്ടകററട്ട്  ഓഫട്ട്
എലാംകപഭായ്വമന്റുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞകേവള  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
വസന്റെറുകേളഭാക്കനി മഭാറനി വവനപുണല വെനികേസന പദതനി നടത്തനിവെരുന.  ഇതുപകേഭാരലാം
എലാംകപഭായബനിലനിറനി വസന്റെറുകേളനില് രജെനിസ്റ്റേര് വചേയ്യുന ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് അവെരുവട
കയഭാഗലതയുലാം കേഴെനിവലാം അഭനിരുചേനിയുലാം മനസനിലഭാക്കനി കുറവകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാ
വെശലമഭായ  തരത്തനിലള  പരനിശതീലനങ്ങള  നല്കേനി  വതഭാഴെനിലനിനട്ട്  പഭാപരഭാക്കുകേയുലാം
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എലാംകപഭായബനിലനിറനി  വസന്റെറനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമഭായനി  വചേറുതുലാം വെലതുമഭായ വതഭാഴെനില്
കമളകേള സലാംഘടനിപനിചട്ട് സശകേഭാരലകമഖലയനില് വതഭാഴെനില് കനടനിവയടുക്കുവെഭാന് അവെവര
സഹഭായനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന.

(സനി)  കകേരള  അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര്  സനില്സട്ട്  എകലന്സട്ട്  (KASE)-വന്റെ
വെനികേസന പദതനികേളക്കട്ട് കമല്കനഭാടലാം  വെഹനിക്കഭാനഭായനി ബഹുമഭാനവപട മുഖലമനനി
വചേയര്മഭാനുലാം  ബഹുമഭാനവപട  വതഭാഴെനിലലാം  വവനപുണലവലാം  വെകുപ്പുമനനി  വവവെസട്ട്
വചേയര്മഭാനുമഭായുള  അവവഡശസറനി  കേഇൗണ്സനിലലാം  ബഹുമഭാനവപട  വതഭാഴെനിലലാം
വവനപുണലവലാം വെകുപട്ട് അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട് വസക്രടറനി വചേയര്മഭാനഭായുള കബഭാര്ഡുലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കകേരള ലതീഗല് സര്വ്വതീസസട്ട് അകതഭാറനിറനിവയ ശക്തനിവപടുത്തഭാന് നടപടനികേള

28 (*238) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതുജെനങ്ങളക്കട്ട് സഇൗജെനലമഭായനി  നനിയമസഹഭായലാം നല്കുന കകേരള
ലതീഗല്  സര്വ്വതീസസട്ട്  അകതഭാറനിറനിവയ  ശക്തനിവപടുത്തഭാന്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനവവെനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവെനില് എവന്തലഭാലാം നനിയമസഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് 'വകേല്സ' യനില് നനിനലാം
ലഭനിക്കുനവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകേല്സ'-വയ നഭാഷണല് ലതീഗല് സര്വ്വതീസസട്ട് അകതഭാറനിറനി (നല്സ)-യുവട
നഭാഷണല്  പഭാന്  ഓഫട്ട്  ആക്ഷവന്റെ  മഭാതൃകേയനില്  ശക്തനിവപടുത്തഭാന്  നടപടനി
സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം  വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന്):

(എ)  കകേരള കസ്റ്റേറട്ട്  ലതീഗല് സര്വ്വതീസസട്ട് അകതഭാറനിറനികയയുലാം  വെനിവെനിധ തലങ്ങളനിലള
സഭാപനങ്ങവളയുലാം ശക്തനിവപടുത്തുവെഭാന് കൂടുതല് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുകേയുലാം
വമചവപട ആന്തരഘടന ലഭലമഭാകക്കണതുലാം കൂടുതല് ജെതീവെനക്കഭാവര വെനിനലസനികക്കണതുലാം
വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുവട  സഹകേരണവലാം  വകേല്സയുമഭായുള  ഏകകേഭാപനവലാം  ഉറപ്പു
വെരുകത്തണതുണട്ട്.
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(ബനി)  കകേഭാടതനിയനില്  നനിലനനില്ക്കുനതുലാം  കകേഭാടതനിയനില്  വെരഭാവനതുമഭായ
നനിയമപരമഭായനി  ഒത്തുതതീര്പഭാക്കഭാവന  എലഭാ  തര്ക്കങ്ങളുലാം  അദഭാലത്തുകേളനിലൂവട
ഒത്തുതതീര്പഭാക്കുകേ,  കകേഭാടതനികേളനില്  നനിലനനില്ക്കുന  നനിയമപരമഭായനി  ഒത്തുതതീര്പഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുന കകേസ്സുകേളനില് മതീഡനികയറര്മഭാരുവട സഹഭായകത്തഭാവട  കേക്ഷനികേള തമ്മേനില്
കകേസ്സുകേള  ഒത്തുതതീര്പഭാക്കുവെഭാന് കവെണ ശമലാം നടത്തുകേ,  സമൂഹത്തനിവല വെനിവെനിധ
വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  പകതലകേനിചട്ട്  പഭാര്ശശവെല്ക്കരനിക്കവപട  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  നനിയമ
അവെകബഭാധലാം നല്കുകേ,  കദശതീയ നനിയമ കസവെന അകതഭാറനിറനി  (NALSA)  സമൂഹത്തനിവല
പഭാര്ശശവെല്ക്കരനിക്കവപടവെര്ക്കട്ട് നനിയമ സഹഭായത്തനിനുകവെണനി രൂപകേല്പന വചേയ വെനിവെനിധ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ, തഭാവഴെ വകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് കകേഭാടതനികേളനില്
കകേസട്ട്  നടത്തുനതനിനഭായനി  സഇൗജെനലമഭായനി  അഭനിഭഭാഷകേരുവട  കസവെനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ
തുടങ്ങനിയവെയഭാണട്ട് :

1. സതീകേള

2. കുടനികേള

3. പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനില്വപടവെര്

4. പകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനികനഭാ വെലാംശതീയ അതനിക്രമത്തനികനഭാ ഇരയഭായവെര്

 5. വെലവെസഭായ വതഭാഴെനിലഭാളനികേള

 6. കേസ്റ്റേഡനിയനില് എടുക്കവപടവെര്

7. വെനികേലഭാലാംഗര്

8. നനിര്ബന്ധനിത  കവെലയട്ട്  വെനികധയരഭാക്കവപടവെര്  എനനിവെര്ക്കട്ട്
വെരുമഭാനപരനിധനി ഇലഭാവതയുലാം

9. മറ്റുളവെര്ക്കട്ട്  1,00,000  രൂപ വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാന പരനിധനിക്കട്ട്
വെനികധയമഭായുലാം സഇൗജെനലനനിയമ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുലാം.

(സനി)  നഭാഷണല് ലതീഗല് സര്വ്വതീസസട്ട് അകതഭാറനിറനിയുവട നഭാഷണല് പഭാന്
ഓഫട്ട്  ആക്ഷനനിവല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  ലതീഗല്
സര്വ്വതീസസട്ട് അകതഭാറനിറനി പവെര്ത്തനിക്കുനതട്ട്. കൂടഭാവത നഭാഷണല് ലതീഗല് സര്വ്വതീസസട്ട്
അകതഭാറനിറനി  2015-ല് സമൂഹത്തനിവല വെനിവെനിധ പഭാര്ശശവെല്ക്കരനിക്കവപട വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി
തയഭാറഭാക്കനിയ 7 പുതനിയ പദതനികേള, ബന്ധവപട വെകുപ്പുകേളുവട സഹകേരണത്തനിനുലാം
കമല് നടപടനികേളക്കുമഭായനി വകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 
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ഇതരസലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനി രജെനികസഷന്

29 (*239) ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   വകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   വെനി  .   കജെഭായനി :
ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വതഭാഴെനിലലാം

എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതരസലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെനിവെനിധ  കമഖലകേളനില്
വതഭാഴെനിവലടുക്കുകേയുലാം  തഭാമസനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുനതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നനിയനണത്തനികലഭാ
നനിരതീക്ഷണത്തനികലഭാ  അല  എനതട്ട്  വപഭാതുസമൂഹത്തനില്  പശ്നങ്ങള  സൃഷനിക്കുന
എന  കേഭാരലവലാം  ഇതട്ട്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കക്ഷമത്തനിലലാം  പശ്നങ്ങള  സൃഷനിക്കുന
എന കേഭാരലവലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വതഭാഴെനില്  വെകുപട്ട്  നടത്തുന  രജെനികസഷന്  ഫലപദമവലനതട്ട്
വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡട്ട്
നല്കുനതുമഭായനി ബന്ധവപടട്ട്, വകേഭാലലാം ജെനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് നടപഭാക്കുന പദതനികേള
വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കലബര് വെകുപനിവന്റെ രജെനികസഷന് നടപടനികേള കവെഗത്തനില് വെലഭാപനിപനിക്കഭാന്
തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വെഴെനി  രജെനികസഷന്  നടത്തുകേയുലാം  അതതട്ട്
കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് അതനിര്ത്തനിയനില് പരനികശഭാധനയട്ട് കപഭാലതീസനിവന ചുമുതലവപടുത്തുകേയുലാം
വചേയ്യുനതനിവനക്കുറനിചട്ട് നനിലപഭാടട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്) : 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് അദര് കേണ്സക്ഷന് വെര്കക്കഴ്സട്ട് വവെല്വഫയര്
ഫണട്ട് മുകഖന നടത്തുന കുടനികയറ  വതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമപദതനിയനിന് കേതീഴെനില് 53136
ഇതര  സലാംസഭാനവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  രജെനിസ്റ്റേര്  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിവലത്തുന
അനലസലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  എണ്ണത്തനിനനുസരനിച്ചുള  അലാംഗതശ  രജെനികസഷന്
ഉണഭായനിടനില.  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ഇടയനിവട  കജെഭാലനിസലലാം  മഭാറുകേയുലാം  ഇപകേഭാരലാം
കജെഭാലനിസലലാം  മഭാറുനവെവര  കേവണത്തനി  രജെനികസഷന്  നടത്തുനതനിനുലാം  അലാംഗതശലാം
പുതുക്കുനതനിനുലാം  പഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  കേഴെനിയുനനില.  വെലക്തമഭായ തനിരനിചറനിയല്  കരഖകേള
ഇലഭാത്തതുലാം  അലാംഗതശ  രജെനികസഷന്  കുറയുനതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുനണട്ട്.  കൂടഭാവത
വതഭാഴെനിലടമകേളുവടയുലാം  കേരഭാറുകേഭാരുവടയുലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവടയുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനിലള
തഭാല്പരലക്കുറവെട്ട് രജെനികസഷനട്ട് പതതീക്ഷനിച പുകരഭാഗതനി ഉണഭാകേഭാത്തതനിനുള കേഭാരണ
മഭായനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി) ഇത്തരത്തനിവലഭാരു വെനിലയനിരുത്തല് വതഭാഴെനില് വെകുപട്ട് നടത്തനിയനിടനില.

(ഡനി)  ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട രജെനികസഷനുലാം ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനവലാം
ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഒരു  ആകരഭാഗല  ഇന്ഷുറന്സട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള
വപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. കകേരളത്തനില് എത്തനികചരുന എലഭാ
ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവടയുലാം  രജെനികസഷന്  ഉറപഭാക്കുവെഭാന്  ലക്ഷലമനിടട്ട്
ആവെനിഷ്കരനിക്കുന  ഈ  പദതനിയുവട  നടത്തനിപട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ആവെശലമഭായ  എലഭാ
വെകുപ്പുകേളുമഭായുലാം ചേര്ച വചേയട്ട് തതീരുമഭാനലാം വവകേവക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്. 

വെനലാം വെകുപനില് ആധുനനികേവെല്ക്കരണലാം

30 (*240) ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജെനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :
ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജെന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെനലാം വെകുപട്ട് ആധുനനികേവെല്ക്കരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;
ഉവണങനില് എവന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേളക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  ആവെശലവപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉവണങനില് എന്തട്ട് സഹഭായമഭാണട്ട് ആവെശലവപടനിട്ടുളവതനട്ട് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  വെനല ജെതീവെനികേളുവട ആക്രമണങ്ങളനില് നനിനലാം ജെനങ്ങവള രക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
എവന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  നനിലവെനിലളതട്ട്  ;  ഇതനിനഭായനി  പുതനിയ  എവന്തലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ): 

(എ) വെനലാം വെകുപനിവന്റെ ആധുനനികേവെല്ക്കരണത്തനിനട്ട് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
വെനലാം വെകുപ്പുമഭായനി ബന്ധപടട്ട് ആധുനനികേവെല്ക്കരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വെനലമൃഗങ്ങളുവട
നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  കറഡനികയഭാ  കകേഭാളര്  സലാംവെനിധഭാനവലാം
കേലഭാമറഭാ  ടഭാപട്ട്  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവെനിധഭാനവലാം  കൂടുതലഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുനണട്ട്.
വെനലജെതീവെനി ആക്രമണലാംമൂലലാം പരനികക്കഭാ മരണകമഭാ കൃഷനിനഭാശകമഭാ മറട്ട്  നഭാശനഷങ്ങകളഭാ
സലാംഭവെനിക്കുനവെര്ക്കട്ട് നല്കുന നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാവത അകപക്ഷകേനട്ട്
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ഓണ്വവലന് സലാംവെനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനി.  വെയനഭാടട്ട്  ജെനിലയനില്
കേഭാടഭാനകേള  നഭാടനികലക്കട്ട്  ഇറങ്ങനി  പശ്നങ്ങളുണഭാക്കുന  കമഖലകേളനില്  സമതീപവെഭാസനികേളക്കട്ട്
മുനറനിയനിപട്ട്  നല്കുനതനിനുകവെണനിയുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിവന്റെ
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സഭാദലത പഠനിച്ചുവെരുന.  കലഭാകേബഭാങനിവന്റെ  സഹഭായകത്തഭാവട  കകേരള  വെനവെലരണ
പദതനി പകേഭാരലാം  1998-2003  കേഭാലയളവെനില് വെനിപുലമഭായ കതഭാതനില് കേമ്പന്യൂടര്വെല്ക്കരണ
പവെര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ആരലാംഭലാം കുറനിചനിരുന. നനിലവെനില് കറഞട്ട് ഓഫതീസട്ട് തലലാം വെവരയുള
ഓഫതീസുകേളനില്  കേമ്പന്യൂടര്വെല്ക്കരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിവല
എലഭാ  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനിലലാം  കേമ്പന്യൂടര്വെല്ക്കരണലാം  നടത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. കൂടഭാവത വെനലാം വെകുപനിവന്റെ ആധുനനികേവെല്ക്കരണവമഭായനി ബന്ധപട
ഇലകകഭാണനികേട്ട് ഉപകേരണങ്ങള വെഭാങനതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.
കസവെനഭാവെകേഭാശ നനിയമവത്ത അടനിസഭാനവപടുത്തനി കേഭാര്ഷനികേ വെനിളനഭാശലാം സലാംഭവെനിചതുലാം
വെനലമൃഗങ്ങളഭാല് മരണലാം സലാംഭവെനിചതുമഭായ ബന്ധപട അകപക്ഷകേളനികനല് നഷപരനിഹഭാരലാം
അനുവെദനിക്കവപടതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  അനുമതനിപത്രലാം  ഓണ്വവലന്  വെഴെനി  നല്കുനതനിനുള
പവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരുന.

(ബനി)  വെനലാം  വെകുപനില്  ഇ-ഗകവെണന്സട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  2015-16
മുതല് 2019-20 വെവരയുള കേഭാലയളവെനികലക്കട്ട് 1642.50 ലക്ഷലാം രൂപ 14th Finance
Commission-ല് ആവെശലവപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  വെനലജെതീവെനികേളുവട  ആക്രമണങ്ങളനില്  നനിനലാം  ജെനങ്ങവള  രക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
തഭാവഴെപറയുന പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന :

1. സഇൗകരഭാര്ജ കേമ്പനികവെലനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള പതനികരഭാധലാം.

2. ആനപതനികരഭാധ കേനിടങകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. ആനപതനികരഭാധ മതനിലകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

4. റഭാപനിഡട്ട് വറകസഭാണ്സട്ട് ടതീമുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് വെനത്തനിനട്ട് വവെളനിയനില്
വെരുന  മൃഗങ്ങവള  തനിരനിചട്ട്  വെനത്തനിനുളനികലക്കട്ട്  വതളനിച്ചുവെനിടുനതനിനുള
നടപടനികേള.

5. പശ്നക്കഭാരഭായ ആനകേവള കറഡനികയഭാ കകേഭാളര് ഘടനിപനിചട്ട് നനിരതീക്ഷനിചട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് മുനറനിയനിപട്ട് വകേഭാടുക്കുനതനിനുള സലാംവെനിധഭാനലാം.

6. വെനലജെതീവെനികേവള ആകേര്ഷനിക്കുന കൃഷനിരതീതനികേള ഒഴെനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില് അവെകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള.

7. വെനലജെതീവെനി  ആക്രമണലാംമൂലമുള  കൃഷനിനഭാശലാം  അനുഭവെവപടുന
വെനത്തനിനകേത്തുള  വസറനില്വമന്റുകേളനില്  നനിനലാം  കുടുലാംബങ്ങവള
നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനി  അവെരുവട  സമ്മേതകത്തഭാവട  മഭാറനി
പഭാര്പനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള.
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8. കേഭാടനികലക്കട്ട്  തനിരനിചയയഭാന് സഭാധനിക്കഭാവത വെരുന കേഭാടഭാനകേവള
പനിടനിച്ചു വമരുക്കുനതനിനുള ആനപന്തനികേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

9. പശ്നക്കഭാരഭായ  ആനകേവള  പനിടനിച്ചു  മഭാറ്റുനതനിനുള  എലനിഫന്റെട്ട്
സശഭാഡുകേളുവട പവെര്ത്തനലാം

10. ആനത്തഭാരകേളുവട  കക്രഭാഡതീകേരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സശകേഭാരല
സലങ്ങള  ഏവറടുക്കുന  നടപടനികേള

11. വെനത്തനിനകേത്തട്ട് വെനലമൃഗങ്ങളക്കട്ട് ജെലവലാം ഭക്ഷണവലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ജെലസലാംഭരണനികേളുലാം വചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം വെനവെലരണലാം
നടത്തുനതനിനുമുള നടപടനികേള.

12. വെനത്തനിനകേത്തട്ട്  വെനലമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷണ  ലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി
ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവെളര്ത്തുകേ.

13. കൃഷനി  നശനിപനിക്കുന  കേഭാട്ടുപനനികേവള  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  വെചട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വെലവെസകേളക്കട്ട് വെനികധയമഭായനി കവെടയഭാടുനതനിനുള
അനുമതനി. 

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

പടനികേജെഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം

1 (1786) ശതീ  .   വകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനലനി :
ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഭവെനരഹനിതരഭായ പടനികേജെഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ലഭനിച
തുകേ പരലഭാപമലഭാത്തതനിനഭാല് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തവെര്ക്കട്ട്  പലനിശ
രഹനിത വെഭായ്പ നല്കേഭാന് പദതനിയുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവെഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്
പലനിശരഹനിത വെഭായ്പ നല്കുന പദതനി നനിലവെനിലനില.



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            63

വെളപട്ട് എസട്ട്.സനി. കകേഭാളനനി, ഞഭാറക്കല് സതീകഷഭാര് കകേഭാളനനി
എനനിവെനിടങ്ങളനിവല നനിര്മ്മേഭാണ പവെര്ത്തനങ്ങള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി

2 (1787) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജെഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  തുടങ്ങനിവെച  സശയലാംപരലഭാപ  പടനികേജെഭാതനി
ഗ്രഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച വെളപട്ട് എസട്ട്.സനി.  കകേഭാളനനി,
ഞഭാറക്കല് സതീകഷഭാര്  കകേഭാളനനി  എനനിവെനിടങ്ങളനിവല  നനിര്മ്മേഭാണ പവെര്ത്തനങ്ങള
ദതീര്ഘനഭാളഭായനി തടസവപട്ടു കേനിടക്കുനതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള  നടപഭാക്കുനതനില്  ഏവതങനിലലാം  തരത്തനിലള
തടസലാം നനിലവെനിലവണങനില് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തസ്തുത പവൃത്തനികേള പുനനഃരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സശതീകേരനിക്കുകമഭാവയനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സശയലാംപരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം പദതനി പകേഭാരലാം വവവെപനിന് മണ്ഡലത്തനിവല വെളപട്ട്
പുലയഭാസട്ട്  കകേഭാളനനിയനിവല  92  ശതമഭാനലാം  പവൃത്തനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഞഭാറക്കല് സതീകഷഭാര് കകേഭാളനനിയനിവല പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടനിരുന. എനഭാല് ഇകപഭാള പവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പസ്തുത പവൃത്തനികേള നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് തടസങ്ങവളഭാനലാം നനിലവെനിലനില.

(സനി) നടപടനികേള സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേജെഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം ഗ്രഭാന്റുലാം
നല്കേഭാന് പദതനി

3 (1788) ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജെതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    വകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   സലാംസഭാനത്തട്ട്  പടനികേ  ജെഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  വെനിദലഭാതനികേളക്കട്ട്
കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം,  ഗ്രഭാന്റുലാം നല്കേഭാന് എവന്തലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനി
നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)   എവന്തലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവെഴെനി ലകേവെരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്  ;
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നനിര്വെഹണത്തനിനട്ട് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ഭരണ തലത്തനില്
ലകേവക്കഭാണവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പടനികേജെഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുകവെണനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന കേര്മ്മേ പദതനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

1. പതീ -വമടനികേട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

2. കപഭാസ്റ്റേട്ട് വമടനികേട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

3. വവപമറനി എഡന്യൂകക്കഷന് എയ്ഡട്ട്

4. അപ്ഗ്രകഡഷന് ഓഫട്ട് വമറനിറട്ട് (100 ശതമഭാനലാം CSS)

5. 9, 10  കഭാസുകേളനിവല പതീ -വമടനികേട്ട്  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  (100  ശതമഭാനലാം
CSS)

6. ഗവെണ്വമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തലഭാ കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

7. വസ്റ്റേതകസഭാപട്ട് വെഭാങ്ങല്

8. ലഭാപട്ട് കടഭാപട്ട് വെഭാങ്ങല്

9. പഭാരലാംഭ വചേലവെട്ട്

10. വൃത്തനിഹതീന വതഭാഴെനിലനില് ഏര്വപടനിരനിക്കുനവെരുവട മക്കളക്കഭായുള
ധനസഹഭായലാം

11. അയന്ങഭാളനി ടഭാലന്റെട്ട് വസര്ചട്ട് & ഡവെലപട്ട്വമന്റെട്ട് സതീലാം

12. വെനിഷന്  2013-വമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  പകവെശന പരതീക്ഷഭാ
പരനിശതീലനത്തനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുന പദതനി

13. പകതലകേ കപഭാതഭാഹന സമ്മേഭാനലാം

14. ബുക്കട്ട് ബഭാങട്ട് സതീലാം (50 ശതമഭാനലാം CSS)

(ബനി)  പടനികേജെഭാതനി വെനിഭഭാഗലാം വെനിദലഭാര്തനികേവള സമൂഹത്തനിവന്റെ മുഖലധഭാരയനികലക്കട്ട്
വവകേപനിടനിച്ചുയര്ത്തുകേ,  വെനിദലഭാഭലഭാസ മുകനറത്തനിലൂവട അവെര്ക്കട്ട് അവെസര സമതശലാം
ലഭലമഭാക്കുകേ,  തദശഭാര അവെരുവട ജെതീവെനിത നനിലവെഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ എനതീ ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്
ഇതുവെഴെനി വവകേവെരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്.
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(സനി)  പതീ-വമടനികേട്ട്  തലത്തനില്  ബന്ധവപട  സഭാപനത്തനിവന്റെ  കസ്റ്റേറട്ട്വമന്റെട്ട്
പകേഭാരലാം  അതതട്ട്  കബഭാക്കട്ട്  പടനികേജെഭാതനി  വെനികേസന ഓഫതീസര്മഭാര്  തുകേ സഭാപന
കമധഭാവെനിക്കട്ട്  വവകേമഭാറുകേയുലാം  സഭാപനകമധഭാവെനി  തുകേ  മഭാറനി  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
വെനിതരണലാം വചേയ്യുകേയുലാം വചേയ്യുന.  കപഭാസ്റ്റേട്ട് വമടനികേട്ട് തലത്തനിലള വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലല
വെനിതരണലാം  ഇ-ഗ്രഭാന്റെട്ട്സട്ട്  എന  ഒഭാണ്വവലന്  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവടയഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനി
വെരുനതട്ട്.  വെനിദലഭാര്തനികേള അക്ഷയകകേന്ദ്രലാം  വെഴെനി  സമര്പനിക്കുന  അകപക്ഷകേള
അതതട്ട്  സഭാപന കമധഭാവെനികേള മുകഖന ബന്ധവപട ജെനിലഭാപടനികേജെഭാതനി  വെനികേസന
ഓഫതീസനികലക്കട്ട്  അയയകേയുലാം അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  ജെനിലഭാപടനികേജെഭാതനി  വെനികേസന ഓഫതീസര്മഭാര്
അര്ഹത  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അനുമതനി  ഉത്തരവെട്ട്  പുറവപടുവെനിക്കുകേയുലാം  അതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഫണട്ട്  വകയനിലാം  കസ്റ്റേറട്ട്വമന്റെട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട
ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണനികലക്കട്ട് ഡയറക്ടകററട്ട് മുകഖന ആനുകൂലലലാം വക്രഡനിറട്ട് വചേയ്യുന.

അദലയന  വെര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കട്ട്  ഒരു  ധനസഹഭായലാം
നല്കുനതനികലക്കഭായനി  2014-15  അധലയന വെര്ഷലാം മുതല്  1  മുതല്  4  വെവരയുള
കഭാസുകേളനിവല വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി വവപമറനി  എഡന്യൂകക്കഷന് എയ്ഡട്ട് പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേളഭായ  അപ്ഗ്രകഡഷന്  ഓഫട്ട്  വമറനിറട്ട്
പദതനി (9 മുതല് 12 വെവരയുള കഭാസുകേളനിവല വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്) 9,10 കഭാസുകേളനിവല
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള പതീ-വമടനികേട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട് പദതനി എനനിവെയുലാം ഡനി.ബനി.റനി.എസട്ട്.
മുകഖന നടപഭാക്കനിവെരുന.  അലാംഗതീകൃത സശഭാശയ സഭാപനങ്ങളനില് പഠനിക്കുന ഇ-
ഗ്രഭാന്റെട്ട്സട്ട് മുകഖന വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം ലഭനിക്കഭാത്ത 2.50 ലക്ഷലാം രൂപ വെവര കുടുലാംബ
വെഭാര്ഷനികേ  വെരുമഭാനമുള  പടനികേജെഭാതനി  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
ഇന്തലഭാ  കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം  ജെനിലഭാ  ഓഫതീസര് മുകഖന നല്കേനി വെരുന.  ഒനഭാലാം  വെര്ഷ
എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. കകേഭാഴ്സനിനട്ട് പഠനിക്കുന പടനികേജെഭാതനി വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് 2014-15
മുതല്  വസ്റ്റേതകസഭാപട്ട്  വെഭാങനതനിനുള  ധനസഹഭായലാം  (5,500  രൂപ)  ജെനിലഭാ
ആഫതീസര്മഭാര് സഭാപന കമധഭാവെനി മുകഖന വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് നല്കേനിവെരുന.

ബനി.വടകേട്ട്,  എലാം.വടകേട്ട്,  എലാം.സനി.എ.  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് പഠനിക്കുന വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
ലഭാപ് കടഭാപട്ട് വെഭാങനതനിനട്ട് സഭാപനകമധഭാവെനി മുകഖന റതീ-ഇലാംകമ്പഴ്സട്ട്വമന്റെട്ട് രതീതനിയനില്
25,000  രൂപ  അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്./ബനി.ഡനി.എസട്ട്./ബനി.വടകേട്ട്
എനതീ കകേഭാഴ്സുകേളക്കു പഠനിക്കുന ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയനില് തഭാവഴെ കുടുലാംബ വെഭാര്ഷനികേ
വെരുമഭാനമുള പടനികേജെഭാതനി  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പഭാരലാംഭ  വചേലവകേളക്കട്ട്  സഭാപന
കമധഭാവെനി  മുകഖന  തുകേ  അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  വൃത്തനിഹതീന വതഭാഴെനിലനില്  ഏര്വപടനിരനിക്കുനവെരുവട
മക്കളക്കുള  ധനസഹഭായലാം  2013-14  വെര്ഷലാം  മുതല്  ഡനി.ബനി.റനി.എസട്ട്.  മുകഖന
നടപഭാക്കനിവെരുന.  അയന്ങഭാളനി  ടഭാലന്റെട്ട്  വസര്ചട്ട്  ആന്റെട്ട്  വഡവെലപട്ട്വമന്റെട്ട്  സതീലാം
പകേഭാരലാം  4,7  കഭാസുകേളനില്  ലഭനിച  കഗ്രഡനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മനികേച
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  10-ാം  കഭാസട്ട്  വെവര  പതനിവെര്ഷലാം  4500  രൂപ  കസഭാളര്ഷനിപഭായനി
കബഭാക്കട്ട്  പടനികേജെഭാതനി വെനികേസന ഓഫതീസര് മുകഖന അനുവെദനിച്ചുവെരുന. (വെരുമഭാന
പരനിധനി 1 ലക്ഷലാം രൂപ)

969/2017
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വെനിഷന്  2013  പകേഭാരലാം  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷയനില്  എലഭാ
വെനിഷയങ്ങളക്കുലാം ബനി+  നട്ട് മുകേളനില് കഗ്രഡട്ട് ലഭനിച പസട്ട്  1-നട്ട് പകവെശനലാം കനടനിയ
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  എന്ടന്സട്ട്  കകേഭാചനിലാംഗനിനട്ട്
ധനസഹഭായമഭായനി  20,000  രൂപ വെതീതലാം  (രണട്ട് വെര്ഷകത്തക്കട്ട്)  അനുവെദനിച്ചുവെരുന.
(വെരുമഭാന പരനിധനി - 4,50,0000 രൂപ) എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.,  പസട്ട് 2, ടനി.ടനി.സനി.,
ഡനികപഭാമ,  ഡനിഗ്രനി,  പനി.ജെനി.  വപഭാഫഷണല്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  ഉനത  വെനിജെയലാം
കേരസമഭാക്കുന  പടനികേജെഭാതനി  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പകതലകേ  കപഭാല്സഭാഹന
സമ്മേഭാനമഭായനി കേലഭാഷട്ട് അവെഭാര്ഡട്ട് കബഭാക്കട്ട് പടനികേജെഭാതനി വെനികേസന ഒഭാഫതീസര്/ജെനിലഭാ
പടനികേജെഭാതനി വെനികേസന ഓഫതീസര് മുകഖന അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  ബുക്കട്ട് ബഭാങട്ട്  സതീലാം
(50 ശതമഭാനലാം  CSS)  പകേഭാരലാം  വപഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന പടനികേജെഭാതനി
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വെനിലകയറനിയ  റഫറന്സട്ട്  ഗ്രന്ഥങ്ങള/അലമഭാര  വെഭാങനതനിനട്ട്
ബന്ധവപട വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവെരുന. നനിലവെനിലള
വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള  25  ശതമഭാനലാം  കേണട്ട്  2016  ജൂണ്  മഭാസത്തനില്
വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  50  ശതമഭാനലാം  ആക്കനി  വെര്ദനിപനിക്കഭാനുള  നനിര്കദ്ദേശലാം
പുതുക്കനിയ ബഡ്ജെറനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

റഭാനനി നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല സശയലാം പരലഭാപ 
പടനികേജെഭാതനി സകങതങ്ങള

4 (1789)  ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജെഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാനനി  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതഭാവക്ക  പടനികേജെഭാതനി
കകേഭാളനനികേവളയഭാണട്ട്  സശയലാംപരലഭാപ  പടനികേജെഭാതനി  സകങതങ്ങളഭായനി  തനിരവഞ്ഞടു
ത്തനിരനിക്കുനവതനലാം ഏവതഭാവക്ക  വെര്ഷങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  സകങതങ്ങളുലാം
തനിരവഞ്ഞടുത്തനിരനിക്കുനവതനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  സകങതങ്ങളനില്  ഓകരഭാനനിലലാം  എവന്തഭാവക്ക  വെനികേസന
പവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തുവെഭാന്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളവതനലാം  ഇതനിനഭായനി  എത്ര
രൂപയഭാണട്ട് അനുവെദനിചനിരനിക്കുനവതനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത സകങതങ്ങളനില് എവന്തഭാവക്ക വെനികേസന പവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് 
നടപനിലഭാക്കനിയവതനലാം ഇനനി എവന്തഭാവക്കയഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാനുളവതനലാം ഇതട്ട് 
എനകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുവമനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  റഭാനനി  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  'ബനിമ്മേരലാം'  പടനികേജെഭാതനി  കകേഭാളനനി
(2012-13), കേനിസുമലാം പടനികേജെഭാതനി കകേഭാളനനി (2013-14) എനനിവെവയ സശയലാം പരലഭാപ
ഗ്രഭാമങ്ങളഭായനി  വതരവഞ്ഞടുത്തനിരുന.  എനഭാല്  കേനിസുമലാം  പടനികേജെഭാതനി  കകേഭാളനനി
നനിവെഭാസനികേളുവട  ആവെശലങ്ങള നനിലവെനിലള മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  അനുസൃതമലഭാത്തതനിനഭാല്
പകേരലാം 'ചേകന്തഭാലനില്' പടനികേജെഭാതനി കകേഭാളനനിയുവട കപരട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. എനഭാല്
കമല്  പദതനി  പകേഭാരലാം  വതരവഞ്ഞടുക്കവപടുന  കകേഭാളനനിയനില്  50  പടനികേജെഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങവളങനിലലാം  ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണട്ട്.   'ചേകന്തഭാലനില്'  കകേഭാളനനിയനില്  50
പടനികേജെഭാതനി കുടുലാംബങ്ങള ഇലഭാത്തതനിനഭാല് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില. 

(ബനി)  2012-13  വെര്ഷലാം  വതരവഞ്ഞടുക്കവപട  'ബനിമ്മേരലാം'  കകേഭാളനനിയനില് ഒരു
കകേഭാടനി രൂപയുവട തഭാവഴെപറയുന പവൃത്തനികേളഭാണട്ട് നടത്തുവെഭാന് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതട്ട് :

1. 32 വെതീടുകേളുവട പഭാസ്റ്റേറനിലാംഗട്ട് പവൃത്തനികേള

2. കറഭാഡട്ട് കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് 500 മതീറര്

3. അലാംഗന്വെഭാടനി വകേടനിടത്തനിവന്റെ വപയനിന്റെനിലാംഗട്ട്, കഫഭാര് വവടലനിലാംഗട്ട്, ടസട്ട് വെര്ക്കട്ട്

4. കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാള പുനരുദഭാരണലാം

5. കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാളനിവല കസ്റ്റേജെട്ട് പുനരുദഭാരണലാം

6. കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാള ടസട്ട് പുനരുദഭാരണലാം

7. കുടനിവവെള പദതനി.

(സനി) പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ പദതനികേള

• 26 വെതീടുകേളുവട പഭാസ്റ്റേറനിലാംഗട്ട്

• 500 മതീറര് കറഭാഡട്ട് കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗട്ട്

• അലാംഗന്വെഭാടനി വകേടനിടത്തനിവന്റെ വപയനിന്റെനിലാംഗട്ട് &ടസട്ട് വെര്ക്കട്ട്

• കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാള, കസ്റ്റേജെട്ട്, ടസട്ട് പുനരുദഭാരണലാം

• കുടനിവവെള  പദതനി-കേനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ടഭാപട്ട്  കേണക്ഷന്
നല്കുനതനികലക്കഭായനി വവപപട്ട് വവലന് വെലനിക്കല് 

കുടനിവവെള പദതനി കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് ടഭാങട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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6  വെതീടുകേളുവട പഭാസ്റ്റേറനിലാംഗട്ട് പവൃത്തനികേള അലാംഗന്വെഭാടനി വകേടനിടത്തനിവന്റെ കഫഭാര്
വവടല്  വെര്ക്കട്ട്,  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  വെഭാടര്  ടഭാങനിവന്റെ  കശഷനിച  പവൃത്തനികേള,  വവവെദതത
കേണക്ഷന്  ലഭനിചകശഷലാം  ടഭാപട്ട്  കേണക്ഷന്  ലഭലമഭാക്കല്  എനതീ  പവൃത്തനികേള
അവെകശഷനിക്കുന.  പവൃത്തനികേള  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  നനിര്വ്വഹണ
ഏജെന്സനിയഭായ കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് ഇന്ഡസതീസട്ട് ടഭാവെന്കൂറനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേഭായലാംകുളലാം കപഭാസ്റ്റേട്ട് വമടനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റേല് 

5 (1790) ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളത്തട്ട്  അനുവെദനിച  കപഭാസ്റ്റേട്ട്  വമടനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റേലനിവന്റ  നനിലവെനിലളള
പുകരഭാഗതനി വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പസ്തുത പദതനി എനട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന് കേഴെനിയുവമനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളത്തട്ട്  കപഭാസ്റ്റേട്ട്  വമടനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റേല്  അനുവെദനിക്കുനതനിനുള  തതീരുമഭാനലാം
സലലാം അനുകയഭാജെലമലഭാത്തതനിനഭാല്  റദ്ദേട്ട്  വചേയട്ട്  പകേരലാം  കചേര്ത്തലയനില്  കപഭാസ്റ്റേട്ട്
വമടനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റേല്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  7-10-2013-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
1389/2013/പജെപവെവെനിവെ  പകേഭാരലാം  ഉത്തരവെഭാകുകേയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പവെര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.

അനുവെദനിച ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം വെനിതരണലാം വചേയഭാന് നടപടനി

6 (1791) ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായ  പദതനി
പകേഭാരലാം  ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  2016  ജെനുവെരനി  മുതല്  മഭാര്ചട്ട്  വെവര  എത്ര
കപര്ക്കഭാണട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിചട്ട് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുളവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനുവെദനിച  തുകേ  മുഴുവെന്  വെനിതരണലാം  വചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങനില്
എനകത്തക്കട്ട് പസ്തത തുകേ വെനിതരണലാം വചേയ്യുവെഭാന് സഭാധനിക്കുവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ശതീ.  ചേന്ദ്രന്,  വെനി.  വകേ.  നഗര്,  വപരുങ്കുളലാം,  ആലത്തൂര് എനയഭാളക്കട്ട്
അനുവെദനിച തുകേ വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങനില് എനകത്തക്കട്ട് തുകേ നല്കുവെഭാന്
സഭാധനിക്കുവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  2016  ജെനുവെരനി  മുതല്  മഭാര്ചട്ട്  വെവര
പടനികേജെഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട 109 കപര്ക്കട്ട് ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിചട്ട്
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇല.  മതനിയഭായ  ഫണട്ട്  ലഭലമലഭാതനിരുനതുവകേഭാണട്ട്  82  കപര്ക്കഭായനി
23,38,000  രൂപ മഭാത്രമഭാണട്ട് വെനിതരണലാം വചേയഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുളതട്ട്.  കശഷനിക്കുന
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഉത്തരവെഭായതനിവന്റെ മുന്ഗണനഭാക്രമലാം അനുസരനിചട്ട് ഉടന് തവന
വെനിതരണലാം വചേയ്യുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ശതീ.  ചേന്ദ്രന്,  വെനി.  വകേ.  നഗര്,  വപരുങ്കുളലാം,  ആലത്തൂര് എനയഭാളക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെട്ട്  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  509/2016/പജെപവെവെനിവെ  തനിരുവെനന്തപുരലാം
തതീയതനി  2-3-2016  എന  ഉത്തരവെട്ട്  പകേഭാരലാം  15,000  രൂപ  അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.
മുന്ഗണനഭാക്രമലാം അനുസരനിചട്ട് ടനിയഭാനട്ട് ഉടന് ധനസഹഭായലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.

അത്തുടനി പടനികേജെഭാതനി കകേഭാളനനി വെനികേസനലാം

7 (1792) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജെകഗഭാപഭാലന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തൃക്കരനിപ്പൂര്  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കേയ്യൂര്-ചേതീകമനനി  പഞഭായത്തനില്വപട
അത്തുടനി പടനികേജെഭാതനി കകേഭാളനനിക്കട്ട് കമഭാഡല് കകേഭാളനനി വെനികേസനത്തനിനഭായനി അനുവെദനിച
1 കകേഭാടനി രൂപ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് എവന്തലഭാലാം വെനികേസനപവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുവണനലാം
എത്ര രൂപ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുവണനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

2013-14-ല് സശയലാം പരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയ തൃക്കരനിപ്പൂര്
നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല കേയ്യൂര്-ചേതീകമനനി പഞഭായത്തനില്വപട അത്തുടനി കുപമണ്
കകേഭാളനനിയനില്  കേമ്മേനിറനി  കൂടനി  തതീരുമഭാനനിച  പവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള
സലസഇൗകേരലങ്ങള  കുറവെഭായതനിനഭാല്  നനിര്വ്വഹണ  ഏജെന്സനിയഭായ  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് എസ്റ്റേനികമറട്ട് എടുത്തട്ട് പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.

കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട്

8 (1793) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജെഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി വെനികേസന വെകുപട്ട് മുകഖന ജെനിലകേളനില് കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട്
അനുവെദനിക്കുനതനിനുള മഭാനദണ്ഡലാം എവന്തലഭാമഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്  ഉളവപടുത്തനി  ഏതു  തരത്തനിലള  പവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട്
അനുമതനി നല്കുനതട്ട്; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കേണ്ണൂര് ജെനിലയനില് കകേഭാര്പസട്ട് ഫണനില് ഉളവപടുത്തനി  2016-17  വെര്ഷത്തനില്
എത്ര തുകേയഭാണട്ട് അനുവെദനിചനിട്ടുളവതനലാം,  ആയതനില് എത്ര തുകേയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുവണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജെഭാതനി ജെനവെനിഭഭാഗങ്ങള അധനിവെസനിക്കുന കകേഭാളനനികേളനിവലയുലാം മറട്ട്
പകദശങ്ങളനിവലയുലാം  കശഭാചേനതീയഭാവെസ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  കറഭാഡട്ട്,  കുടനിവവെള
സഇൗകേരലലാം, വവവെദതതനി എനതീ അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്വപടുത്തുനതനിനുലാം 2014-2015
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  മുതല്  വെകുപനിവന്റെ  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്  ശതീര്ഷകേത്തനില്
വെകേയനിരുത്തുന  തുകേയുവട  1/3  ഭഭാഗലാം  ജെനിലകേളനിവല  പടനികേജെഭാതനി  ജെനസലാംഖലയട്ട്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി വെനിവെനിധ ജെനിലകേളക്കട്ട് അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  ജെനിലഭാ കേളക്ടര്  (വചേയര്മഭാന്),
ജെനിലഭാ  പഭാനനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്  (കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്),  ജെനിലഭാ  പടനികേജെഭാതനി  വെനികേസന
ഓഫതീസര്  (കേണ്വെതീനര്)  എനനിവെര് ഉളവപടുന ജെനിലഭാതല കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട് പസ്തുത
ഫണട്ട്  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  പരലഭാപമഭായ  കപഭാജെക്ടുകേള  മുന്ഗണനഭാക്രമലാം
അനുസരനിചട്ട്  ജെനിലഭാതലത്തനില്  വതരവഞ്ഞടുക്കുനതട്ട്.  25  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെവരയുള
കപഭാജെക്ടുകേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുവെഭാന്  പസ്തുത  ജെനിലഭാതല  സമനിതനിക്കട്ട്
അധനികേഭാരമുണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്  ഉളവപടുത്തനി  ഏവറടുക്കഭാവന  പവൃത്തനികേള
ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

1. പടനികേജെഭാതനി ജെനവെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് വെലക്തനിഗത കേണക്ഷനുലാം ഇതര
വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഒകനഭാ രകണഭാ വപഭാതുടഭാപ്പുലാം നല്കുന വെനിധത്തനിലള
കുടനിവവെള വെനിതരണ പദതനി.

2. പടനികേജെഭാതനി കകേഭാളനനികേളക്കുളനിവല കറഭാഡുകേള, സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി,
കേലങട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം എനനിവെ.

3. പടനികേജെഭാതനി സകങതങ്ങള, കകേഭാളനനികേളക്കുളനിവല വെഴെനിവെനിളക്കുകേള
എനനിവെ ഉളവപടുന വവവെദതതതീകേരണ പവൃത്തനികേള.

4. പടനികേജെഭാതനി  സകങതങ്ങളനിവല  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  സമഗ്ര
പുകരഭാഗതനിക്കട്ട്  (വെനിദലഭാഭലഭാസലാം/സലാംസഭാരലാം/കേഭായനികേലാം തുടങ്ങനിയവെ) DIET-വന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാവട തയഭാറഭാക്കുന കപഭാജെക്ടുകേള.
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5. പടനികേജെഭാതനി  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  പടനികേജെഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപട്ട്,
തകദ്ദേശ  സശയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവെ  പടനികേജെഭാതനി
കക്ഷമഫണട്ട് വെനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  ഏവറടുത്തട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതുലാം
എനഭാല്  കേമ്മേതീഷന്  വചേയഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതുമഭായ  പവൃത്തനികേളുവട
കേമ്മേതീഷനനിലാംഗട്ട് പവൃത്തനികേള.

6. വെനിജഭാന് വെഭാടനികേളുവട ആവെര്ത്തന വചേലവകേള.

(സനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട് ശതീര്ഷകേത്തനില്
വെകേയനിരുത്തനിയ തുകേയുവട  1/3  തുകേയഭായ  8174.33  ലക്ഷലാം രൂപ  14  ജെനിലകേളക്കുമഭായനി
അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  തുകേ  പടനികേജെഭാതനി  ജെനസലാംഖലയട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
ജെനിലകേളക്കട്ട് അനുവെദനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

പടനികേജെഭാതനി കക്ഷമവെകുപനിന് കേതീഴെനിലള വതഭാഴെനിലധനിഷ്ഠനിത കകേന്ദ്രങ്ങവള
ഉദരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

9 (1794) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജെഷട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനലനി :
ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത പടനികേജെഭാതനി കക്ഷമ വെകുപനിന് കേതീഴെനിലള ഐ.ടനി.ഐ.-കേളുവട
പവെര്ത്തനങ്ങള പകതലകേലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്  എന്.സനി.വെനി.ടനി.  അലാംഗതീകേഭാരമുളവെ
ഏവതലഭാമഭാവണനലാം അവെനിവട ഏവതലഭാലാം കകേഭാഴെ ലസ്തുകേളഭാണുളവതനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജെഭാതനിയനില്വപടവെര്ക്കട്ട്  അനുകയഭാജെലമഭായ  വതഭാഴെനില് കേവണത്തുനതനിനുലാം
സഭാമ്പത്തനികേവലാം,  സഭാമൂഹലവമഭായ  പുകരഭാഗതനി  ലകേവെരനിക്കുനതനിനുലാം  ഉതകുന
തരത്തനില് ഈ വതഭാഴെനിലധനിഷ്ഠനിത കകേന്ദ്രങ്ങവള ഉദരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജെഭാതനി വെനികേസന വെകുപനിനുകേതീഴെനിലള വഎ.ടനി.വഎ.കേളുവട പവെര്ത്തനങ്ങള
പകതലകേലാം പരനികശഭാധനിചനിടനില.
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(ബനി)  പടനികേജെഭാതനി വെനികേസന വെകുപനിന്കേതീഴെനില് പവെര്ത്തനിക്കുന എന്.സനി.വെനി.ടനി.
അലാംഗതീകേഭാരമുള വഎ.ടനി.വഎ.-കേളുവടയുലാം  അവെനിവട  നടത്തുന കകേഭാഴ്സുകേളുവടയുലാം  വെനിവെരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി) നടപടനി സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പടനികേജെഭാതനി കമഖലയനില് അനുവെദനിച വെനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങള

10 (1795) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജെഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ 5 വെര്ഷലാം  (2011-2016)  പടനികേജെഭാതനി കമഖലയനില് വെനിദലഭാഭലഭാസ
ആനുകൂലലങ്ങളക്കഭായനി ആവകേ അനുവെദനിച തുകേവയത്ര;

(ബനി) ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം വെനിതരണലാം വചേയ തുകേയുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലലാംപലാം ഗ്രഭാന്റെട്ട്,  ലസ്റ്റേപന്റെട്ട് ഇനത്തനില് ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം ഓകരഭാ വെനിഭഭാഗത്തനിലലാം
അനുവെദനിച തുകേയുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലങ്ങള  നനിലവെനില്  കുടനിശ്ശേനികേ  ആയനിട്ടുകണഭാ;
കുടനിശ്ശേനികേ തുകേയുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; പസ്തുത കുടനിശ്ശേനികേ അടനിയന്തനിരമഭായനി
വെനിതരണലാം വചേയ്യുനതനിനുള നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ 5 വെര്ഷലാം പടനികേജെഭാതനി കമഖലയനില് വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങളക്കഭായനി
940,83,24,000  രൂപ  (വതഭാളഭായനിരത്തനി  നഭാല്പതട്ട്  കകേഭാടനി  എണ്പത്തനിമൂനട്ട്
ലക്ഷത്തനി ഇരുപത്തനിനഭാലഭായനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം) അനുവെദനിച്ചു.

(ബനി)  ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം വെനിതരണലാം വചേയ തുകേയുവട വെനിശദഭാലാംശലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

   വെര്ഷലാം   തുകേ (രൂപ)

2011-12 119,16,74,000

2012-13 143,56,50,000

2013-14 220,00,00,000

2014-15 248,10,00,000

2015-16 210,00,00,000

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചുനല്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെരുകമ്പഭാള  189  കകേഭാടനി  രൂപയുവട
വെനിദലഭാഭലഭാസ  കുടനിശ്ശേനികേയുണഭായനിരുന.  ഇതനില്  70  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വെനതനിനുകശഷലാം  നല്കേനി.  ബഭാക്കനി  തുകേ  അടനിയന്തരമഭായനി
വെനിതരണലാം വചേയ്യുനതനിനുള നടപടനി സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പടനികേജെഭാതനി കകേഭാളനനികേളുവട നവെതീകേരണലാം

11 (1796) ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജെതീന്ദ്രന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി  സശയലാം  പരലഭാപ
ഗ്രഭാമങ്ങള അനുവെദനിചതനില് എത്ര എണ്ണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുവണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത കകേഭാളനനികേളനില് അവെ പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് എവന്തലഭാലാം
തടസങ്ങളഭാണട്ട് നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്; വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സശയലാംപരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം പദതനി പകേഭാരലാം വതരവഞ്ഞടുത്ത 216 കകേഭാളനനികേളനില്
37 എണ്ണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ലനിസ്റ്റേട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  സശയലാംപരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് വതരവഞ്ഞടുത്ത സര്ക്കഭാര്
ഏജെന്സനികേളുവട കേഭാരലകശഷനിക്കുറവെട്ട്,  തനതുമനുഷല വെനിഭവെകശഷനിക്കുറവെട്ട്,  കകേഭാളനനി
നനിവെഭാസനികേളുവട എതനിര്പട്ട്,  കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാള മുതലഭായവെയട്ട് കകേഭാളനനിയനിവല സലലഭലതക്കുറവെട്ട്,
കകേഭാളനനി നനിവെഭാസനികേളുവട ആവെശലപകേഭാരലാം  എസ്റ്റേനികമറനില് വെരുത്തുന നനിരന്തര മഭാറങ്ങള
തുടങ്ങനിയവെയഭാണട്ട് കകേഭാളനനികേളുവട നവെതീകേരണത്തനിനട്ട് നനിലനനില്ക്കുന തടസങ്ങള.

ഒറപഭാലലാം മണ്ഡലത്തനിവല സശയലാംപരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം പദതനി

12 (1797) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജെഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില് പടനികേജെഭാതനി വെനികേസന വെകുപനിനട്ട്
കേതീഴെനിലള സശയലാംപരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില് ഏവതലഭാലാം  പകദശങ്ങള ഉളവപടു
ത്തവപടനിട്ടുവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  സശയലാം  പരലഭാപ  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളവപടനിട്ടുള  പടനികേജെഭാതനി
കകേഭാളനനികേളനില്  എവന്തലഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പവെര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിവയനലാം
എത്ര  തുകേയുവട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവെര്ത്തനങ്ങള  ആണട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുളവതനലാം  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില്  സശയലാംപരലഭാപ  ഗ്രഭാമലാം  പദതനി
പകേഭാരലാം കകേഭാളനനികേള വതരവഞ്ഞടുത്തട്ട് വെനികേസന പവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

പടനികേജെഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വെതീടട്ട് വെയനതനിനഭായനി 
ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പദതനികേള

13 (1798) ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വെതീടട്ട്  വെയനതനിനഭായനി  എവന്തലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)   സലലാം വെഭാങനതനിനുലാം വെതീടുവവെക്കുനതനിനുലാം പകതലകേലാം പദതനികേള
നനിലവെനിലകണഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിവന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള എവന്തഭാവക്കയഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭവെനരഹനിതരഭായ പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  വെതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭവെന
നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി പകേഭാരലാം 3 ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം അനുവെദനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  സശന്തമഭായനി  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി
വെഭാങനതനിനട്ട് ഭൂരഹനിത പുനരധനിവെഭാസ പദതനി പകേഭാരലാം ഗ്രഭാമപകദശത്തട്ട് കുറഞ്ഞതട്ട് 5
വസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  വെഭാങനതനിനട്ട്  3,75,000  രൂപയുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  പകദശത്തട്ട്
കുറഞ്ഞതട്ട്  3  വസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  വെഭാങനതനിനട്ട്  4,50,000  രൂപയുലാം  കകേഭാര്പകറഷന്
പകദശത്തട്ട്  3  വസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  വെഭാങനതനിനട്ട്  6,00,000  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  നല്കുനണട്ട്.
ഭൂമനിയുള പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട് വെതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  3  ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം
അനുവെദനിച്ചുവെരുന.
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(സനി)  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുന അലാംഗതീകൃത
ഗ്രഭാമസഭ/വെഭാര്ഡട്ട് സഭഭാ ലനിസ്റ്റേനില് നനിനലാം മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനില് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള
വതരവഞ്ഞടുക്കുന.  ഗ്രഭാമസഭഭാ ലനിസ്റ്റേട്ട് ലഭലമഭാകേഭാത്ത സലങ്ങളനില് പത്രപരസലത്തനിലൂവട
അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുന.  സശന്തമഭായനി ഭൂമനിയനിലഭാത്തവെരുലാം ഭഭാരല/ഭര്ത്തഭാവെനിവന്റെ കപരനില്
സലമനിലഭാത്തവെരുലാം  കുടുലാംബപരമഭായനി  ഭൂമനി  ലഭനിക്കഭാനനിലഭാത്തവെരുലാം  കുടുലാംബവെഭാര്ഷനികേ
വെരുമഭാനലാം  50,000  രൂപയനില്  തഭാവഴെയുളവെവരയുമഭാണട്ട്  ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവെഭാസ
പദതനി  പകേഭാരലാം  വതരവഞ്ഞടുക്കുനതട്ട്.  ജെഭാതനി,  വെരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള,
സശന്തമഭാകയഭാ കുടുലാംബപരമഭാകയഭാ ഭൂമനിയനിവലനലാം തകദ്ദേശ സശയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം ഭൂമനി ലഭനിചനിടനിവലന സഭാക്ഷലപത്രലാം എനതീ കരഖകേള സഹനിതലാം ബന്ധവപട
കബഭാക്കട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന് പടനികേജെഭാതനി വെനികേസന ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്
അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന മുറയട്ട്  അര്ഹത പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആനുകൂലലലാം  അനുവെദനിച്ചു
വെരുന.  

സശന്തമഭായനി  ഭൂമനിയുളവെരുലാം  നനിലവെനില്  അകപക്ഷകേകനഭാ  ഭഭാരലയ്കക്കഭാ
വെഭാസകയഭാഗലമഭായ  വെതീടനിലഭാത്തവെരുലാം  50,000  രൂപയനില്  തഭാവഴെ  വെരുമഭാനമുളവെരുമഭായ
പടനികേജെഭാതനിക്കഭാവരയഭാണട്ട്  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  വതരവഞ്ഞടുക്കുനതട്ട്.
ജെഭാതനി,  വെരുമഭാന,  വവകേവെശഭാവെകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള,  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിടനിവലന സഭാക്ഷലപത്രലാം
എനതീ കരഖകേള സഹനിതലാം ബന്ധവപട കബഭാക്കട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/  കകേഭാര്പകറഷന്
പടനികേജെഭാതനി  വെനികേസന ആഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന  മുറയട്ട്  അര്ഹത
പരനികശഭാധനിചട്ട് ആനുകൂലലലാം അനുവെദനിച്ചുവെരുന.

പടനികേജെഭാതനി വപണ്കുടനികേളുവട വെനിവെഭാഹത്തനിനഭായനി സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

14 (1799) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  വപണ്കുടനികേളുവട  വെനിവെഭാഹത്തനിനഭായനി  എവന്തലഭാലാം
ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് നല്കുനി വെരുനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജെഭാതനി വപണ്കുടനികേളുവട വെനിവെഭാഹഭാവെശലത്തനിനഭായനി സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകമഭാ  മവറവന്തങനിലലാം  ആനുകൂലലങ്ങകളഭാ  ലഭനിക്കുനതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എവന്തലഭാമഭാവണനട്ട് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആര്ക്കഭാണട്ട്  അകപക്ഷ
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സമര്പനികക്കണവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി പകതലകേ അകപക്ഷഭാ കഫഭാറലാം
ലഭലമഭാവണങനില് അതനിവന്റെ പകേര്പട്ട് നല്കുകമഭാ;  അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം സമര്പനികക്കണ
കരഖകേള എവന്തഭാവക്കയഭാവണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പടനികേജെഭാതനി  വപണ്കുടനികേളുവട  വെനിവെഭാഹഭാവെശലത്തനിനട്ട്  നല്കേനി  വെരുന
പരമഭാവെധനി സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം എത്രയഭാവണനലാം മവറവന്തലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട്
പസ്തുത  ആവെശലത്തനിനഭായനി  നല്കേനി  വെരുനവതനലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിചട്ട്  എത്ര
നഭാളുകേള വകേഭാണട്ട് ഈ ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കുവമനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനില്  നനിനലാം  50,000  രൂപ  വെനിവെഭാഹ
ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിവെരുന.

(ബനി)   വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാനലാം  50,000  രൂപകയഭാ അതനിനുതഭാവഴെകയഭാ വെരുന
നനിര്ദനരഭായ പടനികേജെഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളനില്വപട പതനിവനടട്ട് വെയകസഭാ അതനിനുമുകേളനികലഭാ
പഭായമുള  വപണ്കുടനിയുവട  വെനിവെഭാഹത്തനിനട്ട്  50,000  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവെരുന.
വപണ്കുടനികേളുവട മഭാതഭാവെട്ട്/പനിതഭാവെട്ട്/രക്ഷകേര്ത്തഭാവെഭാണട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതട്ട്.

(സനി)  അകപക്ഷകേര് തഭാമസനിക്കുന പകദശവത്ത കബഭാക്കട്ട്/നഗരസഭ പടനികേജെഭാതനി
വെനികേസന  ഓഫതീസനിലഭാണട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതട്ട്.   അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം ലഭലമഭാണട്ട്.
ആയതനിവന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം  ജെഭാതനി,
വെരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള, വപണ്കുടനിയുവട പഭായലാം വതളനിയനിക്കുനതനിനുള സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,
വെനിവെഭാഹ ക്ഷണക്കത്തട്ട്/വെനിവെഭാഹലാം  നനിശ്ചയനിച്ചു എനതനിവന്റെ സമുദഭായ സലാംഘടനയുവട/
ഗസറഡട്ട്  ഓഫതീസറുവട  സഭാക്ഷലപത്രലാം  സഹനിതലാം  അകപക്ഷകേര്  തഭാമസനിക്കുന
പകദശവത്ത  കബഭാക്കട്ട്/നഗരസഭ  പടനികേജെഭാതനി  വെനികേസന  ഓഫതീസര്ക്കഭാണട്ട്
അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതട്ട്.

(ഡനി)  പടനികേജെഭാതനി വപണ്കുടനികേളുവട വെനിവെഭാഹത്തനിനട്ട് പടനികേജെഭാതനി വെനികേസന
വെകുപനില്  നനിനലാം  നല്കേനിവെരുന  പരമഭാവെധനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  50,000
രൂപയഭാണട്ട്.  മറഭാനുകൂലലങ്ങവളഭാനലാം  പടനികേജെഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനില്  നനിനലാം
നല്കേനിവെരുനനില.  അകപക്ഷ സമര്പനിചട്ട്  30  ദനിവെസത്തനിനകേലാം ഫണനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട്
ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

പടനികേജെഭാതനി വെനിദലഭാര്തനികേളുവട വവസ്റ്റേപന്റെട്ട് വെര്ദനവെട്ട്

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട് 
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15 (1800) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേജെഭാതനി  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള  വവസ്റ്റേപന്റെട്ട്  വെര്ദനിപനിക്കുന  കേഭാരലലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

25-6-2016-വല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  43/2016/പജെപവെവെനിവെ  പകേഭാരലാം
പടനികേജെഭാതനി,  പടനികേവെര്ഗ്ഗ/മറര്ഹവെനിഭഭാഗലാം  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള  വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള
25  ശതമഭാനലാം  വെര്ദനിപനിചട്ട്  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ ബഡ്ജെറനില്  ഇതട്ട്  വെതീണ്ടുലാം
വെര്ദനിപനിക്കഭാനുള നനിര്കദ്ദേശലാം ഉളവക്കഭാളനിചനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേജെഭാതനി വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള വവസ്റ്റേപന്റെട്ട് 

16 (1801) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള  ലസ്റ്റേപന്റെട്ട്
വെനിതരണത്തനില് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പസ്തുത  ലസ്റ്റേപന്റെട്ട്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനതനിനട്ട്
നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നടപടനി സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പടനികേജെഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്വക്കതനിവരയുള അതനിക്രമങ്ങള

17 (1802) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   2011 മുതല് 2016 വെവര പടനികേജെഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്വക്കതനിവര
എത്ര അതനിക്രമങ്ങളുലാം പതീഡനങ്ങളുലാം നടനനിട്ടുവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് വകേഭാലപഭാതകേങ്ങള,  സതീകേളവക്കതനിവരയുള പതീഡനലാം,  പഭായ



78   കകേരള നനിയമസഭ ജൂലല 15, 2016

പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത കുടനികേളവക്കതനിവരയുള  പതീഡനലാം  എനനിവെ  എത്ര വെതീതമഭാവണനലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജെഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്വക്കതനിവരയുള  അതനിക്രമങ്ങളുലാം
പതീഡനങ്ങളുലാം  ഇലഭായ്മ  വചേയ്യുനതനിനട്ട്  സശതീകേരനിച  നടപടനികേള എവന്തഭാവക്കവയനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2011  മുതല് 2016  വെവര  (7-7-2016  വെവര)  പടനികേജെഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനില്
വപടവെര്വക്കതനിവര അതനിക്രമങ്ങളുലാം പതീഡനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധവപടട്ട് 4335 കകേസുകേള
രജെനിസ്റ്റേര് വചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇതനില്  20  വകേഭാലപഭാതകേ കകേസ്സുകേളുലാം  1307  സതീകേളവക്കതനിവരയുള
പതീഡനകകേസ്സുകേളുലാം 391  പഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത കുടനികേളവക്കതനിവരയുള പതീഡനകകേസ്സുകേളുലാം
ഉളവപടുന.

(സനി)  പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ (അതനിക്രമങ്ങള തടയല്) നനിയമലാം ഫലപദമഭായനി
നടപഭാക്കുനതനിനുകവെണനി എലഭാ മഭാസവലാം ജെനിലഭാകപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവെനികേളുവട അധലക്ഷതയനില്
റനിവെന്യൂ  മതീറനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിവെരുന.  പസ്തുത  മതീറനിലാംഗനില്  അകനശഷണഭാവെസയനിലള
കകേസുകേളുവട പുകരഭാഗതനി വെനിലയനിരുത്തുകേയുലാം കേതീഴുകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് കവെണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുകേയുലാം വചേയ്യുന.  കൂടഭാവത മുനമഭാസലാം കൂടുകമ്പഭാള ജെനിലഭാകപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവെനികേളുവട
അധലക്ഷതയനില് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി മതീറനിലാംഗട്ട് നടത്തുകേയുലാം പസ്തുത മതീറനിലാംഗനില്
വെനിവെനിധ പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ പതനിനനിധനികേള പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെകുപനിവല
ഉകദലഭാഗസര്,  എവവകസട്ട്  വെകുപനിവല  ഉകദലഭാഗസര്  എനനിവെരുലാം  പവങടുക്കുന.
ഇതുകൂടഭാവത  സര്ക്കനിള  തലത്തനില്  എലഭാ  മഭാസവലാം  പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ
പതനിനനിധനികേവള ഉളവപടുത്തനി പകതലകേ കേമ്മേനിറനികേള നടത്തുന.  ഇഇൗ മതീറനിലാംഗനില്
പതനിനനിധനികേള  ഉനയനിക്കുന  ആവെശലങ്ങളനിലലാം  പരഭാതനികേളനിലലാം  ആവെശലമഭായ
നടപടനികേള  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ജെനിലഭാകപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവെനികേളുലാം,  ഡനിവവവെ.എസട്ട്.പനി.-മഭാരുലാം
ജെനിലകേളനിവല പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേള സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം കുടനിവവെള
വെനിതരണലാം,  കബഭാധവെത്കേരണ കഭാസുകേള തുടങ്ങനിയ പവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരനികേയുലാം
വചേയ്യുന.  ഇതനിനുപുറകമ  ജെനിലഭാകേളക്ടര്മഭാരുവട  അധലക്ഷതയനില്  കൂടുന  അവെകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങളനില് കകേഭാടതനികേളനില് തതീര്പഭാക്കഭാനുള കകേസ്സുകേവളപറനിയുലാം  പടനികേജെഭാതനി/
പടനികേവെര്ഗ്ഗ അതനിക്രമങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധവപട മറട്ട്  പധഭാനവപട വെനിവെരങ്ങളുലാം ചേര്ച
വചേയ്യുകേയുലാം  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള  സശതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന.  പടനികേജെഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളവക്കതനിവരയുള അതനിക്രമങ്ങളുമഭായനി ബന്ധവപട്ടുള പരഭാതനികേള
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വവകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവെനിയുവട  കനരനിട്ടുള
നനിരതീക്ഷണത്തനില് ഒരു എസട്ട്.പനി.-യുവട കനതൃതശത്തനില് കപഭാലതീസട്ട് ആസഭാനത്തട്ട്
ഒരു വസല് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട് വെകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില് വെയനഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനിലകേളനില്  വസഷലല്  വമഭാവവബല്  സശഭാഡട്ട്  (എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.)
പവെര്ത്തനിക്കുന.  പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  അതനിക്രമ  നനികരഭാധന  നനിയമലാം,  1989
ചേടങ്ങള  1995  എനതീ  നനിയമങ്ങളുവട  പസക്ത  ഭഭാഗങ്ങള ഉളവപടുത്തനി  മലയഭാള
ഭഭാഷയനില് വവകേപുസ്തകേലാം തയഭാറഭാക്കനി വെകുപട്ട് വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.  പടനികേജെഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  (അതനിക്രമങ്ങള  തടയല്)  നനിയമത്തനിന്  കേതീഴെനില്  വെരുന  കകേസ്സുകേള
വെനിചേഭാരണ  വചേയഭാന്  പകതലകേ  കകേഭാടതനികേള  വെയനഭാടട്ട്,  മകഞരനി,  പഭാലക്കഭാടട്ട്
എനനിവെനിടങ്ങളനില് സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  ജെനിലകേളനില് ജെനിലഭാകകേഭാടതനികേവള  പകതലകേലാം
കനഭാടനിവവഫ വചേയട്ട് വെനിചേഭാരണ ദ്രുതഗതനിയനില് നടത്തുനതനിനുള സലാംവെനിധഭാനമുണട്ട്.

പടനികേജെഭാതനി -പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനില്വപടവെര്ക്കട്ട് ലഭനിച സലലാം വെനില്ക്കഭാന്
പഭാടനിവലന നനിയമലാം

18 (1804) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    വനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനില്വപടവെര്ക്കട്ട്  ജെനഭാവെകേഭാശമഭായനി  ലഭനിചകതഭാ
സര്ക്കഭാരനില്  നനിനട്ട്  പടയലാം  ലഭനിചകതഭാ  ആയ  സലലാം  വെനില്ക്കഭാന്  പഭാടനിവലന
നനിയമലാം  നനിലവെനിലകണഭാ;  ഉവണങനില്  എത്ര  വെര്ഷകത്തക്കഭാണട്ട്  വെനിലക്കട്ട്  എനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  നനിയമ  തടസലാം  സര്ക്കഭാര്  ഗഇൗരവെമഭായനി  കേഭാണുനകണഭാ;
ഉവണങനില് ഇതനിനു എന്തട്ട്  പരനിഹഭാര  നടപടനിയഭാണട്ട്  സശതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജെഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കട്ട് ജെനഭാവെകേഭാശമഭായനി ലഭനിച ഭൂമനി
വെനില്ക്കഭാന് പഭാടനിവലന നനിയമലാം നനിലവെനിലനില. എനഭാല് സര്ക്കഭാരനില് നനിനട്ട് പടയലാം
ലഭനിചകതഭാ  പടനികേജെഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനില്  നനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  വവകേപറനി
വെഭാങ്ങനിയകതഭാ ആയ ഭൂമനി വെനില്ക്കഭാന് പഭാടനിവലന നനിയമലാം നനിലവെനിലളതുലാം എനഭാല്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട കേഭാലകശഷലാം പഭാബലലത്തനില് വെരത്തക്കവെനിധലാം  അനന്തരഭാവെകേഭാ
ശനികേളനില് ഒരഭാളക്കട്ട് വവകേമഭാറഭാവനതഭാവണന വെലവെസയുളതുമഭാണട്ട്.  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
ജെനഭാവെകേഭാശമഭായനി  ലഭനിചകതഭാ സര്ക്കഭാരനില് നനിനട്ട്  പടയലാം  ലഭനിചകതഭാ  ആയ സലലാം
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പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരലഭാത്തവെര്ക്കട്ട് വെനില്ക്കഭാന് പഭാടനിവലന  നനിയമലാം നനിലവെനിലണട്ട്.  വെനിലക്കനിനട്ട്
നനിശ്ചനിത കേഭാലഭാവെധനി നനിശ്ചയനിചനിടനില.

(ബനി)  പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട ഭൂമനി അനലഭാധതീനവപടുനതട്ട്
തടയുനതനിനഭായനി  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുള  കമല്  വെലവെസകേളനില്  മഭാറലാം  വെരുത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.

പടനികേജെഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക സമുദഭായങ്ങളനിവല കുടനികേളക്കഭായനി
നനിലവെനിലള കഹഭാസ്റ്റേലകേള

19 (1805) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവെഭാറ്റുപുഴെ നനികയഭാജെകേ മണ്ഡത്തനില് പടനികേജെഭാതനി,  പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക
സമുദഭായങ്ങളനിവല  കുടനികേളക്കഭായനി  നനിലവെനിലള കഹഭാസ്റ്റേലകേള  ഏവതഭാവക്കയഭാവണനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത കഹഭാസ്റ്റേലകേള ഓകരഭാനനിലലാം എത്ര കുടനികേള വെതീതലാം തഭാമസനിക്കുനവണനലാം
എത്ര ജെതീവെനക്കഭാര് നനിലവെനിലവണനലാം തസ്തനികേ തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കഹഭാസ്റ്റേലകേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി  എവന്തഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സശതീകേരനിക്കുനവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില് മൂവെഭാറ്റുപുഴെയനില് വപണ്കുടനികേളക്കഭായനി
ഒരു പതീ -വമടനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റേല് പവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  മൂവെഭാറ്റുപുഴെ നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില്
പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിന് കേതീഴെനിലലാം പനികനഭാക്ക സമുദഭായ വെകുപനിന് കേതീഴെനിലലാം
നനിലവെനില് കഹഭാസ്റ്റേലകേള ഇല.

(ബനി)  മൂവെഭാറ്റുപുഴെ പതീ-വമടനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റേലനില്  (വപണ്)  നനിലവെനില്  30 കുടനികേള
തഭാമസനിക്കുനണട്ട്. 5 ജെതീവെനക്കഭാര് നനിലവെനിലണട്ട്.  ആയതനില് 4 കപര് സനിരലാം ജെതീവെനക്കഭാരുലാം
ഒരഭാള ദനിവെസകവെതനഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം കജെഭാലനി വചേയ്യുന.  ജെതീവെനക്കഭാരുവട എണ്ണലാം തസ്തനികേ
തനിരനിചട്ട് ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

വെഭാര്ഡന്  - 1 (സനിരനനിയമനമല),  കുക്കട്ട്  - 2,  വെഭാചട്ട് വമണ്  - 1,  പഭാര്ടട്ട് വവടലാം
സശതീപര് - 1
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(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത എലഭാ പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമുള
കഹഭാസ്റ്റേലകേള  നവെതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള  സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  നനിലവെനില് വെകുപട്ട്  തലത്തനിലലാം  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
നല്കേനിയ ഗ്രഭാന്റെട്ട് ഇന് എയ്ഡട്ട് തുകേയട്ട് പുറകമ പുതുക്കനിയ ബഡ്ജെറനില് വെകേയനിരുത്തനിയ
150 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഉപകയഭാഗവപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള പതീ-വമടനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റേലലാം
ഗ്രഭാന്റെട്ട് വെനിതരണവലാം

20 (1806) ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജെന്ദ്രന്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  വെകുപട്ട്/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള  പതീ-വമടനികേട്ട്
കഹഭാസ്റ്റേലകേളുവട പവെര്ത്തനങ്ങളുവട നനിലവെനിവല സനിതനി വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  വെനിതരണലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടക്കുനകണഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാകേഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില് 106 പതീ-വമടനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റേലകേളുലാം 3
കപഭാസ്റ്റേട്ട് വമടനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റേലകേളുലാം നനിലവെനിലണട്ട്. ഇതനില് 64 എണ്ണലാം ആണ്കുടനികേളക്കഭായുലാം 44
എണ്ണലാം വപണ്കുടനികേളക്കഭായുലാം  1  എണ്ണലാം ആണ്കുടനികേളക്കുലാം വപണ്കുടനികേളക്കുമഭായുലാം
പവെര്ത്തനിക്കുന.  പതീ-വമടനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റേലകേളുവട  വമചവപട  പവെര്ത്തനലാം  ഉറപ്പു
വെരുത്തുനതനിനുലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വെനികേസനത്തനിനുമഭായനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷത്തനില്  "2225-02-277-52  Improving facilities in ST  Hostels (Plan)
എന ശതീര്ഷകേത്തനില്  5  കകേഭാടനി  രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില്  11,83,383
രൂപ  11-7-2016  വെവര വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  പുതുക്കനിയ ബഡ്ജെറനില് പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള മുഴുവെന് കഹഭാസ്റ്റേലകേളുലാം നവെതീകേരനിക്കുനതഭാവണനട്ട് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങളുവട  വെനിതരണലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് വെകുപട്ട് ഉഇൗര്ജനിതമഭായ നടപടനിയഭാണട്ട് സശതീകേരനിച്ചുവെരുനതട്ട്.

ആറന്മുളയനിവല ഭവെനരഹനിതമഭായ പടനികേവെനിഭഭാഗക്കഭാര്

21 (1807) ശതീമതനി  വെതീണഭാ  കജെഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആറന്മുള നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില് പടനികേ ജെഭാതനി പടനികേ വെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട
എത്ര ഭവെനരഹനിതരുവണനട്ട് പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ആറന്മുള  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിവല  പടനികേജെഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട
ഭവെനരഹനിതരുവട വെനിശദഭാലാംശലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

പഞഭായത്തട്ട് എണ്ണലാം

പത്തനലാംതനിട മുനനിസനിപഭാലനിറനി 10

ആറന്മുള 27

വചേനതീര്ക്കര 12

ഇലന്തൂര് 2

കകേഭാഴെകഞരനി 1

കുളനട 11

മലപ്പുഴെകശ്ശേരനി 9

വമഴുകവെലനി 25

നഭാരങ്ങഭാനലാം 5

ഓമല്ലൂര് 7

ഇരവെനികപരൂര് 62

കകേഭായനിപലാം 12

കതഭാടപ്പുഴെകശ്ശേരനി 6

                 ആവകേ 189

ആറന്മുള  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിവല  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട
ഭവെനരഹനിതരുവട വെനിശദഭാലാംശലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

പഞഭായത്തട്ട് എണ്ണലാം

ആറന്മുള 1

കുളനട 1

ഓമല്ലൂര് 8

ഇരവെനികപരൂര് 4

കകേഭായനിപലാം 5

            ആവകേ 19
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വകേഭായനിലഭാണനി കുറുവെങ്ങഭാടട്ട് വഎ.ടനി.വഎ.-യനില് പുതനിയ വകേടനിടലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

22 (*T 1808) ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി വെനികേസന വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില് പവെര്ത്തനിക്കുന വകേഭായനിലഭാണനി

കുറുവെങ്ങഭാടട്ട്  വഎ.ടനി.വഎ.-യനില്  പുതനിയതഭായനി  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി

കേനിടനിയനിട്ടുള പദതനിയുവട തുടര് നടപടനികേളുവട പുകരഭാഗതനി വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  കേണ്സക്ഷന്  കകേഭാര്പകറഷന്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  എഗ്രനിവമന്റെട്ട്

എകനികേന്യൂടട്ട് വചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വകേടനിടത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുവെഭാനഭായനി എവന്തലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുളവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കുറുവെങ്ങഭാടട്ട് വഎ.ടനി.വഎ.-യനില് പുതനിയ വകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി

കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  കേണ്സക്ഷന്  കകേഭാര്പകറഷന്  സമര്പനിച  193  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട

റനിവവവെസ്ഡട്ട്  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  6-10-2015-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)1637/2015/പജെപവെവെനിവെ

അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  ഏജെന്സനിയഭായ  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  കേണ്സക്ഷന്

കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി  26-5-2016-ല്  MoU ഒപനിടുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള കസ്റ്റേറട്ട്

കേണ്സക്ഷന്  കകേഭാര്പകറഷന്  ടനി  പവൃത്തനി  ഇ-വടന്ഡര്  വചേയ്യുകേയുലാം  ഏവറടുത്ത

കേരഭാറുകേഭാരനുമഭായനി എഗ്രനിവമന്റെട്ട് ഒപട്ട് വെയകേയുലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.  പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിവന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  എര്ത്തട്ട്  വലവെലനിലാംഗട്ട്,  വവസറട്ട്  കനിയറന്സട്ട്  തുടങ്ങനിയ  പഭാഥമനികേ

നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) എഗ്രനിവമന്റെട്ട് എകനികേന്യൂടട്ട് വചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കുറവെങ്ങഭാടട്ട്  വഎ.ടനി.വഎ.-യനില്  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  വവസറനിലള

മരങ്ങള മുറനിച്ചുമഭാറനി  വകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭയനില് നനിനലാം  നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനിയുലാം

ലഭനിചഭാല് മഭാത്രകമ വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.  ഇതനിനുള

നടപടനി സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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തനിരുവെമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിവല എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി. കകേഭാളനനികേള മഭാതൃകേഭാ
കകേഭാളനനികേളഭാക്കുനതനിനട്ട് മഭാസ്റ്റേര്പഭാന്

23 (1809) ശതീ  .    കജെഭാര്ജെട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   തനിരുവെമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുവട  അഭഭാവെലാം
മൂലലാം ബുദനിമുട്ടുന എസട്ട് സനി/എസട്ട് റനി കകേഭാളനനികേള നവെതീകേരനിചട്ട് മഭാതൃകേഭാ കകേഭാളനനി
കേളഭാക്കുനതനിനട്ട് സമഗ്ര പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് പദതനിക്കട്ട് കവെണനി ലകേവക്കഭാളഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചുവെരുന.

സശയലാംപരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം പദതനി

24 (1810) ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സശയലാംപരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയ കുഴെല്മന്ദലാം പഞഭായത്തനിവല
വപരചനിലലാംകേഭാടട്ട്  കകേഭാളനനിയനിവല  വെനികേസന  പവെര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാവയനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതലഭാലാം  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചവതനലാം  ഇനനി  ഏവതലഭാമഭാണട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളവതനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പവൃത്തനി  ഏവറടുത്തട്ട്  നടത്തുന  ഏജെന്സനിയട്ട്  ഇതുവെവര  എത്ര  തുകേ
അനുവെദനിചനിട്ടുവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തസ്തുത  പദതനി  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന്  നടപടനി
സശതീകേരനിക്കുകമഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സശയലാംപരലഭാപ  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനിലളവപടുത്തനിയ  കുഴെല്മന്ദലാം  പഞഭായത്തനിവല
വപരചനിലലാംകേഭാടട്ട് കകേഭാളനനിയനിവല വെനികേസന പവെര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.
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(ബനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിച പവൃത്തനികേള :

കേനിണര് നവെതീകേരണലാം, ഇലകനികേട്ട് കപഭാസ്റ്റേട്ട് മഭാറലലാം വവലന് വെലനിക്കലലാം

ഭഭാഗനികേമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചവെ :

കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് കറഭാഡട്ട്, അരനികു ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളവെ :

കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  കറഭാഡട്ട്,  അരനികു ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം,  അലാംഗന്വെഭാടനി  വവടല്സട്ട്
പഭാകേല്,  കുടനിവവെള പദതനി  വവപപട്ട്  വവലന്,  കുഴെല്കേനിണര് വെഭാടര്  ടഭാങട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
വെഴെനിവെനിളക്കട്ട് സഭാപനിക്കല്, വെതീടട്ട് റനിപയറനിലാംഗട്ട്.

(സനി)  പവൃത്തനി  ഏവറടുത്ത  ഏജെന്സനിയഭായ  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് 65 ലക്ഷലാം (അറുപത്തനിഅഞട്ട് ലക്ഷലാം) രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പസ്തസ്തുത പദതനി അടനിയന്തരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് നടപടനി സശതീകേരനി
ക്കുനതഭാണട്ട്.

സശയലാംപരലഭാപ പടനികേജെഭാതനി ഗ്രഭാമലാം പദതനി

25 (1811) ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സശയലാംപരലഭാപ  പടനികേജെഭാതനി  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളവപട  മണലൂര്
മണ്ഡലത്തനിവല പടനികേജെഭാതനി കകേഭാളനനികേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം കകേഭാളനനികേളനില് എവന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനിയതട്ട്
എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തഭാവത കപഭായ കകേഭാളനനികേളനില് പസ്തുത
പദതനി നടപഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകമഭാ എന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മണലൂര്  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  ചൂണല്  ഹനില്  കകേഭാളനനിവയ
സശയലാംപരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം കകേഭാളനനികേളനില് നടപഭാക്കനിയ പദതനികേളുവട വെനിവെരലാം ചുവെവട
കചേര്ക്കുന :
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1. കുടനിവവെള പദതനി

2. കേളനിസലലാം 

3. കേളനിസലകത്തക്കുള കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് കറഭാഡട്ട്

4. കേളനിസലത്തനിനട്ട് സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി

5. കറഭാഡട്ട് ടഭാറനിലാംഗട്ട്

6. കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാള, ഓഫതീസട്ട് മുറനി.

(സനി)  പുതുതഭായനി  ഏവതലഭാലാം കകേഭാളനനികേവള സശയലാംപരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തണവമനള തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

കേടുത്തുരുത്തനി പടനികേജെഭാതനി -പടനികേവെര്ഗ്ഗ വഎ.റനി.വഎ-യുവട

വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്

26 (1812) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജെഭാസഫട്ട്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  മധുരകവെലനി  പടനികേ  വെര്ഗ്ഗ
വെകുപനിനു കേതീഴെനിലള ഐ.റനി.ഐ.-യുവട വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്, ദക്ഷനിണ കമഖലഭാ
വടയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇന്വസക്ടര്  വെലക്തമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്
ആയതനിവന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ. ഇവലങനില് കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ ഐ.റനി.ഐ.-  യുവട വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ അനുമതനിക്കട്ട് ഡതീവറയനില്ഡട്ട്
വപഭാജെക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  (ഡനി.  പനി.  ആര്) സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയട്ട് അയചനിട്ടുകണഭാ.
ഉവണങനില്  ആയതനിവന്റെ  ഫയല്  നമ്പറുലാം  തതീയതനിയുലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ.  കൂടഭാവത
വസക്രകടറനികയറട്ട് ഫയല് നമ്പര് കൂടനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിവല മധുരകവെലനിയനില് പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനികേസന  വെകുപനിനുകേതീഴെനില്  വഎ.റനി.വഎ.  ഇല.  എനഭാല്  പടനികേജെഭാതനി  വെനികേസന
വെകുപനിനുകേതീഴെനിലള  വഎ.റനി.വഎ-യുവട  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ദക്ഷനിണകമഖല
വടയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇന്വസക്ടര്  പടനികേജെഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപ്പുഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  (പകേര്പട്ട് ഉളടക്കലാം  വചേയ്യുന).*

(ബനി)  മധുരകവെലനി  വഎ.റനി.വഎ.-യുവട  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനിക്കുള
ഡനി.പനി.ആര്. സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയട്ട് അയചനിടനില.

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട് വതഭാഴെനില് പരനിശതീലനലാം

27 (1813) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : 
ശതീ  .    വെനി  .   പനി  .   സജെതീന്ദ്രന് : 
ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതഭാഴെനില് പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി
എവന്തലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനി നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവന്തലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവെഴെനി  ലകേവെരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നനിര്വെഹണത്തനിനട്ട്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഭരണതലത്തനില്
ലകേവക്കഭാണതട്ട്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട് വതഭാഴെനില്പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ എന കേര്മ്മേപദതനിയുവട
ഭഭാഗമഭായനി വെകുപനിനുകേതീഴെനില് 44  വഎ.ടനി.എ.-കേളുലാം  (41  എണ്ണലാം എന്.സനി.വെനി.റനി  (NCVT)
അഫനിലനികയഷനുളതട്ട്, 3 എണ്ണലാം എസട്ട്.സനി.വെനി.റനി. (SCVT) അഫനിലനികയഷനുളതട്ട്). നഭാലട്ട്
പതീ എകഭാമനികനഷന് വടയനിനനിലാംഗട്ട് വസന്റെറുകേളുലാം പവെര്ത്തനിക്കുന.  ടനി സഭാപനങ്ങള
വെഴെനി  പടനികേജെഭാതനി  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വെനിവെനിധ  വതഭാഴെനിലധനിഷ്ഠനിത  കകേഭാഴ്സുകേളനിലലാം
മതരപരതീക്ഷകേളനിലലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവെരുന.  സര്ക്കഭാര്/അര്ദസര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങള  സശകേഭാരലവവെഭാകക്കഷണല്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള,  വകേല്കടഭാണ്,
വസന്റെര് കഫഭാര് ബകയഭാകപഭാളനിമര് സയന്സട്ട് ആന്റെട്ട് വടകകഭാളജെനി,  വനട്ടൂര് വടകനിക്കല്
ഫഇൗകണഷന്,  വവസബര്ശതീ,  വക്രസ്റ്റേട്ട് എനതീ സഭാപനങ്ങള മുകഖനയുലാം പടനികേജെഭാതനിയനില്വപട
കുടനികേളക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കുനണട്ട്.

(ബനി)  പടനികേജെഭാതനിയനില്വപട  കുടനികേളക്കട്ട്  വെനിവെനിധ  കടഡുകേളനിലലാം  മതര
പരതീക്ഷകേളനിലലാം പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ വെഴെനി എളുപത്തനില് അനുകയഭാജെലമഭായതുലാം വമചവപടതുമഭായ
വതഭാഴെനില് കമഖല കേവണത്തുനതനിനുലാം തദശഭാര സഭാമൂഹനികേ സഭാമ്പത്തനികേ പുകരഭാഗതനി
വവകേവെരനിക്കുവെഭാനുലാം  അവെവര  പഭാപരഭാക്കുകേ  എന  ലക്ഷലലാം  വവകേവെരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനില്  പവെര്ത്തനിക്കുന  വഎ.റനി.വഎ.കേള,  പതീ  എകഭാമനികനഷന്
വടയനിനനിലാംഗട്ട് വസന്റെറുകേള എനനിവെയനില് ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം അര്ഹതയുള വെനിദലഭാര്തനികേവള
പകവെശനിപനിചട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന.  പകവെശനലാം  ലഭനിക്കുനവെര്ക്കട്ട് പതനിമഭാസ
വവസ്റ്റേപന്റെട്ട്,  യൂണനികഫഭാലാം അലവെന്സട്ട് തുടങ്ങനിയ ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കുനണട്ട്.  ടനി
സഭാപനങ്ങളുവട  നടത്തനിപനിനഭാവെശലമഭായ  ആവെര്ത്തന  അനഭാവെര്ത്തനവചേലവകേള
പടനികേജെഭാതനി കക്ഷമത്തനിനഭായനി വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള ഫണനില് നനിനലാം കേവണത്തുന.
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പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് സശയലാം വതഭാഴെനില് പദതനികേള

28 (1814) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജെതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  സശയലാം  വതഭാഴെനില്  പദതനികേള
നടപഭാക്കഭാന് എവന്തലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവെനിഷ്ക്കരനിചതട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവന്തലഭാലാം ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവെഴെനി വവകേവെരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചവതനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഭരണതലത്തനില്
വവകേവക്കഭാണതട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിവന്റെ കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട്,  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.
ഭരണഘടനയുവട  ആര്ടനിക്കനിള  275  (1)  'എസട്ട്.സനി.എ.  ടു  ടനി.എസട്ട്.പനി.'  എനതീ
പദതനികേള  വെഴെനിയുലാം  സശയലാം  വതഭാഴെനിലനിനുലാം  വവനപുണലവെനികേസനത്തനിനുമഭായനി
പകതലകേ ശതീര്ഷകേലാം  വെഴെനിയുലാം  കൃഷനി  വെകുപട്ട്,  വെലവെസഭായ വെകുപട്ട്,  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വെകുപട്ട്  എനതീ  സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേള  വെഴെനിയുലാം  വപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
തുടങ്ങനിയവെയുവട സഹകേരണകത്തഭാവട പുതനിയ വതഭാഴെനിലകേളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി
സശയലാം വതഭാഴെനില് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന. സശയലാം വതഭാഴെനില് ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
വെകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഇകതഭാവടഭാപലാം  ഉളടക്കലാം
വചേയ്യുന. (അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന).*

(ബനി) പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാവര അവെര്ക്കട്ട് അറനിയഭാവന കജെഭാലനികേളനില് വവനപുണലലാം
വെര്ദനിപനിക്കുകേ,  സനിരമഭായനി  ഒരു വെരുമഭാനത്തനിലൂവട  അവെരുവട  ജെതീവെനിതനനിലവെഭാരലാം
വമചവപടുത്തുകേ,  ആശനിതരഭായനി  കജെഭാലനി  വചേയട്ട്  ജെതീവെനിക്കുനതനിലപരനി  അവെരുവട
കേഴെനിവകേളനില്  ആത്മവെനിശശഭാസലാം  സൃഷനിക്കുകേ,  മറ്റുളവെര്ക്കട്ട്  മഭാതൃകേയഭാകുനകതഭാവടഭാപലാം
കകേഭാളനനിയനിവല പുതനിയ തലമുറയട്ട് വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള സൃഷനിക്കുകേയുലാം ദനിശഭാകബഭാധവലാം
ഉണഭാക്കുകേ എനനിവെയഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനിയനിലൂവട ലക്ഷലലാം വെയനതട്ട്. 

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി) 'പടനികേവെര്ഗ്ഗ യുവെഭാക്കളക്കട്ട് സശയലാം വതഭാഴെനിലനിനുലാം വവനപുണല വെനികേസന

പരനിശതീലനത്തനിനുമുള സഹഭായലാം'  എന ശതീര്ഷകേത്തനില് സശയലാംവതഭാഴെനില് പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  2016-17  വെര്ഷലാം  5  കകേഭാടനി  രൂപയുവട പദതനികേള നടപനിലഭാ

ക്കുവെഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. വെനനിതകേളുവട വവനപുണല വെനികേസനത്തനിനുലാം വതഭാഴെനില്

സലാംരലാംഭകേതശത്തനിനുമഭായനി  'വജെണര്  ആക്ഷന്  പഭാന്'  എന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  തുകേ

വെകേയനിരുത്തനി തുടര്നടപടനി  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.  പുതനിയ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില്

അകപക്ഷകേള  ജെനിലകേളനില്  നനിനലാം  കൂടഭാവത  മറ്റു  വെകുപ്പുകേള,  വപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങള  എനനിവെനിടങ്ങളനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്

ഇതനിവന്റെ ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

ആറളലാം ആദനിവെഭാസനി പുനരധനിവെഭാസകമഖലയുവട സമഗ്ര വെനികേസനലാം

29 (1815) ശതീ  .    സണ്ണനി  കജെഭാസഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആറളലാം ആദനിവെഭാസനി പുനരധനിവെഭാസ കമഖലയുവട സമഗ്ര വെനികേസനത്തനിനുള

പദതനികേള മുന് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെകുപനിവന്റെയുലാം ധനവെകുപനിവന്റെയുലാം

അനുമതനികയഭാവട നബഭാര്ഡനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ആയതനിനട്ട് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; വെനിശദവെനിവെരങ്ങള നല്കേഭാന് 

കേഴെനിയുകമഭാ;

(സനി)  ഇവലങനില്  ആയതനിവന്റെ അനുമതനിക്കട്ട്  ആവെശലമഭായ തുടര്നടപടനികേള

സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  കേനിറട്ട്കകേഭാ തയഭാറഭാക്കനിയ 60.75 കകേഭാടനി രൂപയുവട വപഭാകപഭാസല്

നബഭാര്ഡനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അനുമതനി  ലഭനിചനിടനില.   നടപ്പുവെര്ഷലാം  പരനിഗണനിക്കുവമനട്ട്  നബഭാര്ഡട്ട്

അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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റഭാനനി മണ്ഡലത്തനിവല ഹഭാലാംവലറട്ട് പദതനി

30 (1816) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനില്  അടനിസഭാനസഇൗകേരല  വെനികേസനത്തനിനട്ട്
ഏര്വപടുത്തനിയ  'ഹഭാലാംവലറട്ട്'  പദതനി  'റഭാനനി നനികയഭാജെകേ'  മണ്ഡലത്തനിവല ഏവതഭാവക്ക
കകേഭാളനനികേളനിലഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്;  എവന്തഭാവക്ക വെനികേസനപവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
പദതനി വെഴെനി ഓകരഭാ കകേഭാളനനിയനിലലാം വെനിഭഭാവെനലാം വചേയവതനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പദതനി വെനിഭഭാവെനലാം വചേയ എവന്തഭാവക്ക പവൃത്തനികേളഭാണട്ട് ഓകരഭാ കകേഭാളനനിയനിലലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്;  ഇനനി  എവന്തഭാവക്ക  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളതട്ട്;
ഈ പവൃത്തനികേള എനട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2013-14,  2014-15,  2015-16  കേഭാലയളവെനില്  ഹഭാലാംവലറട്ട്  വെനികേസന
പദതനി  പകേഭാരലാം  റഭാനനി  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിവല  കുറുമ്പന്മൂഴെനി,  മണക്കയലാം,
വതറ്റുപഭാറ  കകേഭാളനനി,  വകേഭാടുമുടനി  കകേഭാളനനി  എനനിവെയഭാണട്ട്  വതരവഞ്ഞടുത്ത
കകേഭാളനനികേള.  ഓകരഭാ കകേഭാളനനികേളനിലലാം വെനിഭഭാവെന വചേയ പദതനികേള സലാംബന്ധനിച
വെനിവെരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിവല കക്ഷമപവെര്ത്തനങ്ങള

31 (1817) ശതീ  .    വെനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേ വെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിവല കക്ഷമപദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുന  ലടബല്  എകട്ട്വറന്ഷന്  ആഫതീസര്(റനി.ഇ.ഒ.)മഭാര്ക്കട്ട്  ആദനിവെഭാസനി
വസറനില്വമന്റുകേളനില് എത്തനികചരുനതനിനട്ട് യഭാവതഭാരു യഭാത്രഭാ സഇൗകേരലവലാം ഇലഭാവയന
കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  റനി.ഇ.ഒ.-മഭാര്ക്കട്ട്  യഭാത്രഭാ  സഇൗകേരലലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനട്ട്  ഇരുചേക്ര
വെഭാഹനങ്ങള വെഭാങ്ങനി നല്കുനതനിനഭായനി വെകുപട്ട് ഡയറക്ടകററനില് നനിനലാം സമര്പനിച
വപഭാകപഭാസലനിവന്റെ നനിലവെനിവല അവെസ എന്തഭാവണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത വപഭാകപഭാസല് ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം തവന അടനിയന്തരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി എവന്തലഭാലാം നടപടനി സശതീകേരനിക്കുവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) റനി.ഇ.ഒ.-മഭാര്ക്കട്ട് യഭാത്രഭാസഇൗകേരലലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനട്ട് ഇരുചേക്ര
വെഭാഹനങ്ങള വെഭാങ്ങനി  നല്കുനതനിനഭായുള വപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ സജെതീവെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരഭായ യുവെഭാക്കളുവട വവനപുണല വെനികേസനത്തനിനഭായനി
കേര്മ്മേപദതനി

32 (1818) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    വെനി  .   പനി  .   സജെതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .     സണ്ണനി  കജെഭാസഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരഭായ  യുവെഭാക്കളുവട  ലനപുണല
വെനികേസനത്തനിനഭായനി  എവന്തലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട്ആവെനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനിയവതനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എവന്തലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതു  വെഴെനി  ലകേവെരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് ഭരണ തലത്തനില് ലകേവക്കഭാണ നടപടനികേള
എവന്തലഭാവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  യുവെതതീയുവെഭാക്കളക്കട്ട്  വവനപുണല
വെനികേസനത്തനിനഭായനി തഭാവഴെപറയുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട് :
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1. 500  യുവെതനികേളക്കട്ട് ഓകടഭാറനിക്ഷ ഓടനിക്കഭാനുള പരനിശതീലനലാം
നല്കുകേയുലാം ഓകടഭാറനിക്ഷ നല്കുകേയുലാം വചേയ്തു.

2. പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി സശയലാംവതഭാഴെനില് പദതനികേള തുടങ
നതനിനുള ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയ പദതനി.

3. വനട്ടൂര് വടകനിക്കല് വടയനിനനിലാംഗട്ട് ഫഇൗകണഷന് മുകഖന പടനികേവെര്ഗ്ഗ
യുവെതതീയുവെഭാക്കളക്കട്ട്  വെനിവെനിധ  കടഡനിലള  ഡനികപഭാമ  കകേഭാഴ്സുകേള
നടത്തനിവെരുന.

4. വകേല്കടഭാണ്  മുകഖന  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  വെനിവെനിധ
പരനിശതീലനങ്ങള നല്കുന.

5. കകേഭാവെളവത്ത ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  കഹഭാടല് മഭാകനജെട്ട് വമന്റെട്ട്  &
കേഭാററനിലാംഗട്ട്  വടകകഭാളജെനി  മുകഖന  കഹഭാടല്  മഭാകനജെട്ട് വമന്റെട്ട്,
കേഭാററനിലാംഗട്ട് വടകകഭാളജെനി, കഹഭാസനിറഭാലനിറനി, മഭാകനജെട്ട് വമന്റെട്ട് എനതീ
കകേഭാഴ്സുകേള നല്കേനിവെരുന.

6. കേനിന്ഫയുവട അപഭാരല് വടയനിനനിലാംഗട്ട് വസന്റെറനില് വെചട്ട് തുനല്
പരനിശതീലനലാം,  ഫഭാഷന് ഡനിവവസനനിലാംഗട്ട് എനനിവെയനില് പരനിശതീലനലാം
നല്കുന.

7. തനിരുവെനന്തപുരവത്ത  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  ആയുര്കവ്വദ  കകേഭാകളജെട്ട്
മുകഖന 30 പടനികേവെര്ഗ്ഗ യുവെതതീയുവെഭാക്കളക്കട്ട് ആയുര്കവെദ വതറഭാപനികേട്ട്
കകേഭാഴ്സനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി.

8. സലാംസഭാനവത്ത ഗവെണ്വമന്റെട്ട് കപഭാളനിവടകനിക്കുകേളനില് വെചട്ട് 138
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വകേ.ജെനി.റനി.ഇ.  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനി.

9. ജെനിലകേളനില്  കമഭാകടഭാര്  വവഡവെനിലാംഗനിനുലാം  വെനിവെനിധ  മതര
പരതീക്ഷകേളക്കുമുള പരനിശതീലനങ്ങള നല്കേനിവെരുന.

10. 75  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് പഭാസ്റ്റേനികേട്ട് ഉല്പനങ്ങളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം  &
കേശഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള,  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട് ഉല്പനങ്ങളുവട ഡനിവവസന്
&  വഡവെലപട്ട്വമന്റെട്ട്  എനതീ  കകേഭാഴ്സുകേള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനമഭായ വസന്റെര് കഫഭാര് ബകയഭാകപഭാളനിമര് സയന്സട്ട് &
വടകകഭാളജെനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.
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11. അടപഭാടനിയനില് 25 പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് 6 മഭാസവത്ത കേമ്പന്യൂടര്

പരനിശതീലനലാം  (DCA)  ഇലകകഭാണനികട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  ഓഫട്ട്

ഇന്തല ലനിമനിറഡട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

12. കകേരള ടൂറനിസലാം ഡവെലപട്ട്വമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡട്ട് മുകഖന

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  യുവെതതീയുവെഭാക്കളക്കട്ട്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  വടയനിനനിലാംഗട്ട്

നല്കേനിവെരുന.

13. വവനപുണല  വെനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  2

കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്ര  സഹഭായമഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുളതുലാം  ആയതട്ട്

വെനിനനികയഭാഗനിച്ചുള  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിവന്റെ

പഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  ജെനിലകേളക്കട്ട്  അനുവെദനിക്കുന

തുകേയനില് പനി.എസട്ട്.സനി.  കകേഭാചനിലാംഗട്ട് ഉളവപവടയുള വവനപുണല

വെനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന.

(ബനി)   വതഭാഴെനില് സഭാദലതയുള വെനിവെനിധ കടഡുകേളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി

വപഭാതുസശകേഭാരല കമഖലകേളനില് സനിരവെരുമഭാനമുള വതഭാഴെനിലനില് ഏര്വപടുനതനിനുലാം

സശയലാംവതഭാഴെനില്  കേവണത്തുനതനിനുലാം  അതുവെഴെനി  ജെതീവെനിതനനിലവെഭാരലാം  വമചവപടുത്തുനതനിനുലാം

അഭലസ്തവെനിദലരഭായ  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  യുവെതതീയുവെഭാക്കവള  സജരഭാക്കുകേയഭാണട്ട്  പസ്തുത

പദതനിയുവട ലക്ഷലങ്ങള.

(സനി) (എ) പനിരനിവെനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

വമഭാവവബല് കറഷന് കഷഭാപട്ട്

33 (1819) ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജെന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജെഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിവല പഭാണകഞരനി ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തനിലള

ഒളകേര,  പഭാത്രകേണലാം എനതീ ലടബല് കകേഭാളനനികേളനിൽ തഭാമസനിക്കുന പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്

22  കേനികലഭാമതീറര്  സഞരനിചഭാണട്ട്  കറഷന് സഭാധനങ്ങള വെഭാങനതട്ട്  എന കേഭാരലലാം

ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ പകദശത്തട്ട് ഒരു വമഭാലബല് കറഷന് കഷഭാപട്ട്  അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട്

ബന്ധവപട വെകുപ്പുമഭായനിച്ചു കചേർന നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സനിവെനില് സവവപസട്ട് വെകുപ്പുമഭായനി ബന്ധവപടട്ട്  നടപടനി സശതീകേരനിക്കുന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ആദനിവെഭാസനി കമഖലയനിവല പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത വെതീടുകേള

34 (1820) ശതീ  .    പനി  .    വെനി  .    അന്വെര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആദനിവെഭാസനി  കമഖലയനില്  വെനിവെനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത
വെതീടുകേള ഉളതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ; അത്തരലാം വെതീടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  വെഭാസകയഭാഗലമഭാക്കഭാന് എന്തട്ട് നടപടനി  സശതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുവമനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2014-15, 2015-16 വെര്ഷങ്ങളനില് ഒടഭാവകേ 33652 വെതീടുകേള അനുവെദനിചതനില്
384  വെതീടുകേള  മഭാത്രകമ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനിട്ടുള.  സനില്  ഓവെറഭായ  വെതീടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള  നടപടനികേള  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമലഭാത്ത
വെനകമഖലകേളനില്  ആയതനിനഭാലലാം  സഭാധന  സഭാമഗ്രനികേളുവട  ദഇൗര്ലഭലലാംമൂലവലാം
നനിര്മ്മേഭാണ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട അഭഭാവെവലാം സമയത്തനിനട്ട് ഫണട്ട് ലഭലമഭാകേഭാത്തതുമൂലവലാം
വെതീടട്ട് പണനി വവവെകുനണട്ട്.  ഒട്ടുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവെഭാവത കേനിടക്കുന മുന്കേഭാലത്തട്ട്
അനുവെദനിച വെതീടുകേളക്കട്ട്  അര്ഹതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചട്ട്  ഒരു ലക്ഷലാം  രൂപ
വെവര പകതലകേ സഹഭായലാം നല്കേനിവെരുനണട്ട്.

ആദനിവെഭാസനി കകേഭാളനനികേളനില് വവടല് പഭാകുന പദതനി

35 (1821) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജെഷട്ട് :
ശതീ പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ പനി  .   വകേ  .   ശശനി :
വപഭാഫ  .    വകേ  .    യു  .    അരുണന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്,  ആദനിവെഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനില്  ലടല്  പഭാകുന
പദതനി ഏവതഭാവക്ക ജെനിലകേളനിലഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ആദനിവെഭാസനികേളക്കട്ട് പകയഭാജെനപദമഭാകേഭാവത കപഭായ പസ്തുത പദതനിക്കഭായനി മുന്
സര്ക്കഭാര് എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് വചേലവെഴെനിചവതനട്ട് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിയനില്  വെന്  അഴെനിമതനി  നടനവവെന  റനികപഭാര്ടട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഏവതഭാവക്ക  ഏജെന്സനികേളഭാണട്ട്  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള  ഏവറടുത്തട്ട്
നടത്തനിയവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  സമഗ്ര കകേഭാളനനി വെനികേസന പദതനി ഫലപദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
എവന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സശതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനില്  വവടല്  പഭാകുന
പദതനി എന കപരനില് പകതലകേ പദതനികേള നടപഭാക്കനിയനിടനില.  എനഭാല് 2014-15,
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട സമഗ്ര വെനികേസനത്തനിനഭായനി
വെയനഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  തനിരുവെനന്തപുരലാം,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  മലപ്പുറലാം,
തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എനതീ ജെനിലകേളനിലഭായനി വെനിവെനിധ വെനികേസന പവെര്ത്തനങ്ങളഭായ
വവവെദതതതീകേരണലാം,  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കുടനിവവെളലാം,  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  വസന്റെറുകേള,
ശ്മശഭാനലാം,  കേക്കൂസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  നടപഭാലങ്ങള,  നടപഭാതകേള  തുടങ്ങനിയ  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി എ.റനി.എസട്ട്.പനി.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.
ഇഇൗ പദതനിയനില് കകേഭാളനനികേളനില് വവടല് പഭാകേനി കമഭാടനി പനിടനിപനിചനിരുന.

(ബനി)   പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട സമഗ്ര വെനികേസനത്തനിനട്ട് എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  എന
പദതനിയനില്  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  പനികനഭാക്കഭാവെസയനിലള  14
കബഭാക്കട്ട്/പഞഭായത്തുകേവള വതരവഞ്ഞടുത്തട്ട്  അതനില് പടനികേവെര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളുവട
സമഗ്ര  വെനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  135.75  കകേഭാടനി  രൂപയള  വെനിവെനിധ  വെനികേസന
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.   2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില്  65  കകേഭാടനി
രൂപയള  സുസനിര വെനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി)  2014-15  വെര്ഷത്തനില്  വെനിവെനിധ  വെകുപട്ട്  മുകഖന  ജെനിലഭാകേളക്ടറുവട
കനതൃതശത്തനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  2015-16  വെര്ഷത്തനില്  കേണ്ണൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  വെയനഭാടട്ട്  എനതീ  ജെനിലകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  നനിര്വ്വഹണ
ഏജെന്സനിയഭായ കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് ഇന്ഡസതീസട്ട് ടഭാവെന്കൂര് (FIT) ആലവെയഭാണട്ട്.  മലപ്പുറലാം
ജെനിലയനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  നനിലമ്പൂര്  മുന്സനിപഭാലനിറനിയുലാം  കപഭാത്തുകേല്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുമഭാണട്ട്.
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(ഇ)  സമഗ്ര കകേഭാളനനി  വെനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  ചുവെവട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുലാം
പകേഭാരമുള സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവടയഭാണട്ട് :

പദതനി രൂപതീകേരണലാം :

• ജെനപതനിനനിധനികേള ഉളവപവട പവങടുത്ത ഉഇൗരുകൂട നനിര്കദ്ദേശത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് പദതനി ആവെനിഷ്കരനിക്കുനതട്ട്.

• ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി വെനിവെനിധ സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത
ഏജെന്സനികേവള ചുമതലവപടുത്തുന.

• പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  വസഷലല്  വെര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപനിവന്റെ
അനുമതനികയഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്.

പദതനി അവെകലഭാകേനലാം :

• വെനിവെനിധ തലത്തനില് ടനി പദതനികേളുവട അവെകലഭാകേനലാം നടത്തനിവെരുന.

• ജെനിലഭാതലത്തനില്  ജെനിലഭാ  കേളക്ടര്  വചേയര്മഭാനഭായ  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
കേമ്മേനിറനി ടനി പദതനികേള അവെകലഭാകേനലാം വചേയ്യുനണട്ട്.

• വെകുപട്ട് അദലക്ഷന് ജെനിലഭാതല ഉകദലഭാഗസരുവട പതനിമഭാസ പദതനി
അവെകലഭാകേന കയഭാഗത്തനില് ടനി പദതനികേള വെനിലയനിരുത്തുന.

• വെകുപട്ട് പനിന്സനിപല് വസക്രടറനി ജെനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുമഭായുലാം ജെനിലഭാതല
ഉകദലഭാഗസരുമഭായുലാം  വെതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറന്സനിലൂവട  പദതനി
അവെകലഭാകേനലാം വചേയ്തുവെരുന.

സലാംസഭാനതലത്തനില്  ബഹുമഭാനവപട  വെകുപ്പുമനനി,  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
വവവെസട്ട് വചേയര്മഭാന്, വെകുപട്ട് വസക്രടറനി എനനിവെരടങ്ങനിയ വവഹ വലവെല് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
കേമ്മേനിറനി പദതനി പുകരഭാഗതനി വെനിലയനിരുത്തുകേയുലാം പദതനി നടത്തനിപനില് അപഭാകേതകേളു
ളതഭായനി ശദയനില്വപടഭാല് അവെ പരനിഹരനിചട്ട് പദതനി നടത്തനിപട്ട് സുഗമമഭാക്കുകേയുലാം
വചേയ്യുന.

ഫതീല്ഡട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുള കഫഭാണ് വെനിതരണത്തനിവല കേഭാലതഭാമസലാം

36 (1822) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനില് ഫതീല്ഡട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുനതനിനുകവെണനി  വെഭാങ്ങനിയ  കഫഭാണുകേള  ഇതുവെവര  വെനിതരണലാം  വചേയഭാത്തതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഉവണങനില് ആയതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവെ  അടനിയന്തരമഭായനി  വെനിതരണലാം  വചേയഭാന്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേള

സശതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  വമഭാവവബല്  എലാം-ഗകവെണന്സട്ട്  നടപനിലഭാ

ക്കുനതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട് കഫഭാണുകേള വെഭാങ്ങനിയതട്ട്.  ഇതനികലക്കഭാവെശലമഭായ ആപനികക്കഷന്

വെനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  'സനിഡ്കകേഭാ'  എന  സഭാപനവമഭായനി  കചേര്നട്ട്  നടപടനികേള

തുടര്നവെരനികേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായകശഷലാം  മഭാത്രകമ  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുവെഭാന്

കേഴെനിയുകേയുള.

ഒല്ലൂര് നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് 

വെതീടുലാം സലവലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി

37 (1823) ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജെന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജെഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി

കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില് സശന്തമഭായനി വെതീടുലാം സലവലാം ഇലഭാത്ത

പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള ഉള കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എത്ര  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭാണട്ട്  സശന്തമഭായനി  വെതീടുലാം

സലവലാം ഇലഭാത്തവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സശന്തമഭായനി  സലവലാം  വെതീടുമനിലഭാത്ത  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  വെതീടുലാം

സലവലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില്  42  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങവള

വെതീടനിലഭാത്തതഭായനി കേവണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില് 20 കപര് സശന്തമഭായനി ഭൂമനി ഇലഭാത്തവെരഭാണട്ട്.

(സനി)  സശന്തമഭായനി സലവലാം വെതീടുമനിലഭാത്ത പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് നനിലവെനിലള

പദതനികേളനില്വപടുത്തനി വെതീടുലാം സലവലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ഒല്ലൂര് നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിവല പടനികേവെര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേള

38 (1824) ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജെന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജെഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി

കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില് എത്ര പടനികേ വെര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുവണനലാം

അവെ ഏവതഭാവക്കയഭാവണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ലവെദതതനി  എത്തഭാത്ത  എത്ര  കകേഭാളനനികേളുവണനലാം  അവെ
ഏവതനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലവെദതതനി  എത്തഭാത്ത  കകേഭാളനനികേളനില്  അടനിയന്തനിരമഭായ  ലവെദതതനി
എത്തനിക്കഭാനുള നടപടനി സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഒല്ലൂക്കര കബഭാക്കനില് ലടബല് എകട്ട്വറന്ഷന് ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള
നടപടനി സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില് ആവകേ  20  കകേഭാളനനികേളുണട്ട്.   കകേഭാളനനികേളുവട
കപരട്ട് ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

1. ഞഭാറക്കൂറ

2. കേഭാളക്കുനട്ട്

3. പയനലാം

4. ചേതീനനിക്കടവെട്ട്

5. പഭായണലാം

6. തഭാമരവവെളചഭാല്

7. മണനിയങനിണര്

8. പടനിലലാംകുഴെനി

9. വെനിലങ്ങന്നൂര് 

10. അടുക്കളപഭാറ

11.  വപഭാടനിമട
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12. വകേഭാമ്പഴെ

13.  ഒളകേര

14. കേരടുക്കുണട്ട്

15. വപരുലാംതുമ്പ

16. പൂവ്വഞനിറ

17. മകരഭാടനിചഭാല്

18. വെല്ലൂര് 

19. ഉരുളന്കുനട്ട്

20. പഴെവവെളലാം

(ബനി&സനി) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിവല എലഭാ പടനികേവെര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുലാം
വവവെദതതതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

പഭാക്തന കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗമടക്കമുള ആദനിവെഭാസനികേവള 
സഹഭായനിക്കഭാനുള പദതനികേള

39 (1825) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭാലവെര്ഷലാം കേനത്തതുമൂലലാം ഉളവെനങ്ങളനില് അധനിവെസനിക്കുന പഭാക്തന
കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗമടക്കമുള ആദനിവെഭാസനികേള വതഭാഴെനില് ഇലഭാവതയുലാം ഭക്ഷലലഭലത കുറവലാംമൂലലാം
ദുരനിതമനുഭവെനിക്കുനതു  കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്,  അവെര്ക്കട്ട്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സശതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശമുകണഭാ; എങനില് അതു സലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനവത്ത  പഭാക്തന  കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്  അടക്കമുള  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  മഴെക്കഭാലത്തട്ട്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാരങ്ങളുലാം  സഇൗജെനലമഭായനി
വെതീടുകേളനിവലത്തനിചട്ട്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന  ഭക്ഷല  സഹഭായ  പദതനി  ജൂണ്  മുതല്
വസപ്റലാംബര് വെവരയുള മഭാസങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. 2016-17  വെര്ഷലാം ഇഇൗ
പദതനിക്കഭായനി  25  കകേഭാടനി രൂപ അനുവെദനിചതനില് 7.14  കകേഭാടനി രൂപ ഇതനികനഭാടകേലാം
ജൂണ് 2016-ല് വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.
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ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി അനുവെദനിക്കല്

40 (1826) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളുവട  ജെനില  തനിരനിച്ചുള  എണ്ണലാം
എത്രവയനട്ട് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ ജെനിലയനിലലാം ഒകരക്കറനില് തഭാവഴെ ഭൂമനിയുള പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള
എത്രവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭൂരഹനിതരുലാം,  നഭാമ മഭാത്രമഭായനി ഭൂമനിയുളവെരുമഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
ഒകരക്കവറങനിലലാം ഭൂമനി നല്കുനതനിനട്ട് സമയ ബന്ധനിതമഭായനി നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഒകരക്കറനില് കുറയഭാത്ത വെനിധത്തനില് എത്ര പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം ഭൂമനി നല്കേഭാന് കേഴെനിയുവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഓകരഭാ ജെനിലയനിലലാം ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുവടയുലാം
ഒകരക്കറനില്  തഭാവഴെ  ഭൂമനിയുള  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളുവടയുലാം  ജെനില  തനിരനിച്ചുള
കേണക്കട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഭൂരഹനിതരുലാം  നഭാമമഭാത്രമഭായനി  ഭൂമനിയുളവെരുമഭായ  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
നനിലവെനില് "ആശനിക്കുലാം ഭൂമനി ആദനിവെഭാസനികേളക്കട്ട് സശന്തലാം" എന പദതനി പകേഭാരലാം 25
വസന്റെട്ട് മുതല് ഒകരക്കറനില് അധനികേരനിക്കഭാവത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള തവന കേവണത്തുന
ഭൂമനിക്കട്ട് പരമഭാവെധനി 10 ലക്ഷലാം രൂപ വെവര നല്കേനിവെരുനണട്ട്.

(ഡനി)  "ആശനിക്കുലാം  ഭൂമനി  ആദനിവെഭാസനികേളക്കട്ട്  സശന്തലാം"  എന  പദതനിയനില്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ഭൂമനി  കേവണത്തനി അകപക്ഷകേള  സമര്പനിക്കുന മുറയഭാണട്ട്  ഭൂമനി
അനുവെദനിക്കുനതട്ട്.  അതുവകേഭാണ്ടുതവന  എത്ര  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഇഇൗ
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം ഭൂമനി  നല്കേഭാന് കേഴെനിയുവമന കൃതലമഭായ കേണക്കട്ട് നല്കേഭാന്
കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലമഭാണുളതട്ട്. 

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്. 
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വെഭാച്ചുമരലാം, കഷഭാളയഭാര്, ആനക്കയലാം, വെഭാഴെചഭാല് തുടങ്ങനിയ 
ആദനിവെഭാസനി കകേഭാളനനികേളനിവല കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി

41  (1827)  ശതീ  .  ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിളനി  പഞഭായത്തനിവല  വെഭാച്ചുമരലാം,  കഷഭാളയഭാര്,  ആനക്കയലാം,
വെഭാഴെചഭാല്  തുടങ്ങനിയ  ആദനിവെഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനിവല  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനിക്കുലാം
തഭാമസത്തനിനുമഭായനി ഭൂമനി നല്കുനതനിനഭായനി നടപടനി സശതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനുള നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാവണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആനക്കയലാം ഭഭാഗത്തട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിക്കവപടനിട്ടുളള ഭൂമനി ഇവെര്ക്കട്ട് വെനിതരണലാം
വചേയ്യുനതനിനട്ട് എവന്തങനിലലാം തടസങ്ങള നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഉവണങനില് തടസങ്ങള നതീക്കനി  ഭൂമനി  വെനിതരണലാം വചേയ്യുവെഭാന് നടപടനി
സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചുവെരുന.

കഗഭാത്രസഭാരഥനി പദതനി

42 (1828) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായുള  കഗഭാത്രസഭാരഥനി  പദതനിയുവട
നടത്തനിപട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമലഭാവയനലാം,  യഭാത്രഭാവചേലവെട്ട്  ഇനത്തനില്  ധഭാരഭാളലാം  തുകേ
നല്കേഭാന് ബഭാക്കനിയുവണനമുള കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിവല  കുടനിശ്ശേനികേയുവട  ജെനില  തനിരനിച്ചുള  വെനിവെരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കശഷനിച തുകേ ഏതട്ട് തതീയതനിക്കകേലാം നല്കുവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കഗഭാത്രസഭാരഥനി  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന്  എവന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുവമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  യഭാത്രഭാവചലവെട്ട് ഇനത്തനില് കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ
ജെനില തനിരനിചട്ട് വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

1. ഇടുക്കനി -    7,07,533

2. പഭാലക്കഭാടട്ട് -   22,42,920

3. മലപ്പുറലാം -    46,580

4. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് -    10,14,798

5. വെയനഭാടട്ട് -    1,59,02,928

6. കേണ്ണൂര് -    29,60,428

ആവകേ      2,28,75,187

(സനി)  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  ഫണനിവന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) 2016-17  വെര്ഷലാം കഗഭാത്രസഭാരഥനി പദതനിയുവട കേഭാരലക്ഷമത വെര്ദനിപനി
ക്കുനതനിനഭായുലാം പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കൂടുതല് പകയഭാജെനലാം ലഭനിക്കുനതനിനുമഭായനി
വെലവെസകേള  ഉളവപടുത്തനി  ഉത്തരവെട്ട്  പുറവപടുവെനിക്കുകേയുലാം  ബന്ധവപട  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തുമുകഖന അര്ഹതവപട സ്കൂളുകേവള വതരവഞ്ഞടുത്തട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം
വെനിവെനിധ തലങ്ങളനില് പദതനി പവെര്ത്തനലാം കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് നടത്തുനതനിനുലാം നടപടനി
സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട ഉനമനലാം

43 (1829) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  ഉനമനത്തനിനഭായനി  വെകേയനിരുത്തുന
ഫണ്ടുകേളുവട  യഥഭാര്ത വെനിനനികയഭാഗത്തനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  കജെഭാലനിയനില്  അവെര്ക്കുള
സലാംവെരണലാം ഉറപട്ട് വെരുത്തുനതനിനുലാം നനിലവെനിവല നനിയമ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള പരലഭാപമഭാകണഭാ;

(ബനി) ഇവലങനില് പസ്തസ്തുത കേഭാരലങ്ങള ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി പുതനിയ നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
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(സനി)  എങനില് പുതനിയ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂവട  എവന്തഭാവക്ക കേഭാരലങ്ങള
ഉറപ്പുവെരുത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  നനിയമലാം  എനകത്തക്കട്ട്  പഭാബലലത്തനില്  വകേഭാണ്ടുവെരഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട ഉനമനത്തനിനഭായനി വെകേയനിരുത്തുന
ഫണ്ടുകേളുവട കേഭാരലക്ഷമവലാം ഗുണപരവമഭായ വെനിനനികയഭാഗത്തനിനഭായനി പരമഭാവെധനി ശദ
പുലര്ത്തുനണട്ട്.  ഫണനിവന്റെ വെനിനനികയഭാഗത്തനിനട്ട് നനിലവെനിലള സലാംവെനിധഭാനലാം പരലഭാപമഭാണട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  കജെഭാലനിയനില്  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  സലാംവെരണലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനട്ട് ഭരണഘടനഭാപരമഭായ സലാംവെനിധഭാനലാം നനിലവെനിലളതട്ട്  പരലഭാപമഭായനി
ട്ടുളതഭാണട്ട്.

പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം 
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത വെതീടുകേള

44 (1830) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഐ.എ.ലവെ. ഉളവപവടയുള
പദതനികേളനില്  ഉളവപടുത്തനി  ഫണട്ട്  അനുവെദനിചനിട്ടുളതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീ
കേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ നനിരവെധനി വെതീടുകേള നനിലവെനിലവണന വെസ്തുത ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇപകേഭാരമുള വെതീടുകേള  കേവണത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) പടനികേജെഭാതനി വെനികേസന വെകുപനിവന്റെ ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി പകേഭാരവലാം
ദുര്ബല വെനിഭഭാഗ  പുനരധനിവെഭാസ പദതനി  പകേഭാരവലാം  2007-08  മുതല്  അനുവെദനിച
വെതീടുകേളനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് നല്കേഭാന് ബഭാക്കനിയുള
ഗഡുക്കള പുതുക്കനിയ നനിരക്കനില് അനുവെദനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  മുഴുവെന് തുകേയുലാം വവകേപറനിയനിട്ടുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  അധനികേ സഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുന
പദതനികേള നനിലവെനിലനില.  പസ്തസ്തുത വെതീടുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
അധനികേ ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.
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പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പുലാം വെനിവെനിധ സര്ക്കഭാര്

ഏജെന്സനികേളുലാം  മുമ്പട്ട്  അനുവെദനിച്ചുനല്കേനിയതുലാം  6  വെര്ഷലാം  കേഴെനിഞ്ഞതുലാം  നനിലവെനില്

നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ വെതീടുകേള വെഭാസകയഭാഗലമഭാലാം വെനിധലാം പൂര്ത്തതീകേ

രനിക്കുനതനിനഭായനി പരമഭാവെധനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വെവര അനുവെദനിച്ചുവെരുന.

അതനിരപനിളനി പദതനി പകദശത്തനില് ഉളവപടുന 

ആദനിവെഭാസനികേളുവട ഭൂമനി

45 (T*1831) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിര്ദ്ദേനിഷ അതനിരപനിളനി പദതനി പകദശത്തനില് 2014-വല വെനഭാവെകേഭാശ

നനിയമ പകേഭാരലാം ആദനിവെഭാസനികേളക്കട്ട് സഭാമൂഹനികേ വെനഭാവെകേഭാശലാം ലഭനിച ഭൂമനി ഉളവപടുനകണഭാ

എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് ഈ പകദശങ്ങളനിവല ആദനിവെഭാസനി

ഊരുകേവള  ഒഴെനിപനിക്കുവെഭാന്  ശമനിക്കുനതട്ട്  വെനഭാവെകേഭാശ  നനിയമത്തനിവന്റെ  ലലാംഘനമഭാകുലാം

എന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എവന്തങനിലലാം  കകേസട്ട്  ലഹകക്കഭാടതനിയനില്

നനിലവെനിലവണങനില് അതനിവന്റെ വെനിശദ വെനിവെരലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിര്ദ്ദേനിഷ അതനിരപനിളനി പദതനി പകദശത്തനില് വെനഭാവെകേഭാശ നനിയമപകേഭാരലാം

ആദനിവെഭാസനികേളക്കട്ട് സഭാമൂഹനികേ വെനഭാവെകേഭാശലാം ലഭനിച ഭൂമനി ഉളവപടുനണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപട്ട് കേക്ഷനിയഭായനി കകേസ്സുകേവളഭാനലാം നനിലവെനിലനില.

* T  മഭാറനി വെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കുന്ദമലാംഗലവത്ത പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായുള പതീ-വമടനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റേല്

46 (1832) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുന്ദമലാംഗലത്തട്ട്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനിട്ടുള  പതീ-വമടനികേട്ട്
കഹഭാസ്റ്റേലനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലാം  ആയതട്ട്  കുടനികേളക്കട്ട്  തുറന വകേഭാടുക്കഭാത്തതട്ട്
എന്തുവകേഭാണഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കഹഭാസ്റ്റേലനില്  എനകത്തക്കട്ട്  കുടനികേവള  തഭാമസനിപനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കഹഭാസ്റ്റേലനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് വവവെദതതനി
കേണക്ഷന്,  ഫര്ണനിചര് സഇൗകേരലലാം എനനിവെ കൂടനി ഏര്വപടുകത്തണതുണട്ട്.  അതനിനുള
നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. ഉടന് സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്പഭാടഭാക്കനി തുറന വകേഭാടുക്കുനതഭാണട്ട്.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വപണ്കുടനികേളുവട വെനിവെഭാഹഭാവെശലത്തനിനട്ട് നല്കേനി വെരുന
ആനുകൂലലങ്ങള 

47 (1833) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വപണ്കുടനികേളുവട  വെനിവെഭാഹഭാവെശലത്തനിനട്ട്  എവന്തലഭാലാം
ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് നല്കേനി വെരുനവതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ആവെശലത്തനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായമുളവപവടയുള ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭനിക്കുനതനിനുള മഭാനദണ്ഡലാം എന്തഭാവണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത ആനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള അകപക്ഷ ആര്ക്കഭാണട്ട്
സമര്പനികക്കണവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി പകതലകേ അകപക്ഷഭാ കഫഭാറലാം
നനിലവെനിലവണങനില്  ആയതനിവന്റെ  പകേര്പട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം
സമര്പനികക്കണ കരഖകേള എവന്തഭാവക്കയഭാവണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വപണ്കുടനികേളുവട  വെനിവെഭാഹഭാവെശലത്തനിനട്ട്  നല്കേനി  വെരുന
പരമഭാവെധനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  എത്രയഭാവണനലാം  മവറവന്തഭാവക്ക  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട്
പസ്തുത  ആവെശലത്തനിനഭായനി  നല്കേനി  വെരുനവതനലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിചട്ട്  എത്ര
നഭാളുകേളക്കകേലാം ഈ ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാകുവമനലാം വെനിശമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അര്ഹതഭാ മഭാനദണ്ഡത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പടനികേവെര്ഗ്ഗ വപണ്കുടനികേളക്കട്ട്
50,000 രൂപ ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിവെരുനണട്ട്.

(ബനി) അനുബന്ധലാം ആയനി ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന.* 

(സനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന ഓഫതീസര്ക്കട്ട് വെനിവെഭാഹ തതീയതനിക്കട്ട് ഒരു മഭാസലാം
മുമ്പട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കണലാം.  അകപക്ഷ  കഫഭാറത്തനിവന്റെ  മഭാതൃകേ  അനുബന്ധലാം
ആയനി  കചേര്ക്കുന.*  അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം  കരഖകേളഭായനി  ജെഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,
വെരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  വെനിവെഭാഹക്ഷണക്കത്തട്ട്,  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം ആനുകൂലലലാം ലഭനിചനിടനിവലന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് എനനിവെ ഹഭാജെരഭാക്കണലാം.

(ഡനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വപണ്കുടനികേളുവട  വെനിവെഭാഹ  ആവെശലത്തനിനട്ട്  പരമഭാവെധനി
50,000  രൂപ വെവര സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം അനുവെദനിച്ചു നല്കേനിവെരുന. അകപക്ഷ
ലഭനിചഭാല്  ഉടവന  തവന അകനശഷണലാം നടത്തനി  അകപക്ഷയനില്  മറട്ട്  നന്യൂനതകേള
ഇവലനട്ട്  കേവണത്തനിയഭാല്  ഫണനിവന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  തുകേ  ഉടന്  തവന
അനുവെദനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട കുടനികേളുവട  സലാംരക്ഷണലാം

48 (1834) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജെതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് അനഭാഥരഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട കുടനികേവള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  എവന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  നടപഭാക്കനിയതട്ട്;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുവെഴെനി  എവന്തലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  വവകേവെരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി എവന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് വവകേവക്കഭാണതട്ട്;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്. 
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(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  അനഭാഥരഭായ  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  കുടനികേവള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം മുതല് പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന
വെകുപട്ട്  'വവകേത്തഭാങ്ങട്ട്'  പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനി വെരുന.

(ബനി) മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുവട ആശയമനിലഭാത്ത പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടനികേളുവട സലാംരക്ഷണലാം
ഏവറടുക്കുനവെര്ക്കുണഭാകുന  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത  ഒഴെനിവെഭാക്കുനതനിനുലാം
അത്തരലാം  അഗതനികേളഭായ  കുടനികേവള  സലാംരക്ഷനിക്കുന പവൃത്തനി കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്
വവകേത്തഭാങ്ങട്ട്  എന  പദതനിയനിലൂവട  വെകുപട്ട്  ലക്ഷലലാം  വെയനതട്ട്.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടതുലാം  മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  മരനിചകതഭാ  ഉകപക്ഷനിചകതഭാ  അവലങനില്
മഭാതഭാപനിതഭാക്കളനിവലഭാരഭാള  മരണവപടുകേയുലാം  ജെതീവെനിചനിരനിക്കുനയഭാളക്കട്ട്  മകനഭാകരഭാഗലാം,
തളര്വെഭാതലാം,  കേഭാന്സര്,  റനി.ബനി.  തുടങ്ങനിയ  കരഭാഗങ്ങളനികലവതങനിലലാം  പനിടനിവപടുകേകയഭാ
വചേയനിട്ടുവണങനില്  അവെരുവട  കുടനികേള  വവകേത്തഭാങ്ങട്ട്'  പദതനിയുവട  ഗുണകഭഭാക്തഭാ
ക്കളഭായനിരനിക്കുലാം.  ടനി  കുടനികേളുവട സലാംരക്ഷണലാം ഏവറടുക്കുനയഭാളക്കട്ട് ടനി  കുടനിക്കട്ട്  18
വെയസട്ട് തനികേയുനതുവെവരകയഭാ അവലങനില് കുടനി വെളര്നട്ട് സശയലാംവതഭാഴെനില് കതടുനതുവെവരകയഭാ
പതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപ നനിരക്കനില് വെലവെസകേളനിലഭാവത രക്ഷനിതഭാവെനിവന്റെ ബഭാങട്ട്
അക്കഇൗണനികലക്കട്ട് കനരനിടട്ട് നല്കേനി വെരുന. 

(സനി)  അനഭാഥരഭായ  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടനികേവള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  'വവകേത്തഭാങ്ങട്ട്'
എന കപരനില് പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നനിശ്ചനിത നനിബന്ധനകേളുളവപടുത്തനി സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവെട്ട് പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  അനഭാഥരഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടനികേവള ജെനിലഭാതലത്തനില്
വവടബല്  എകട്ട്റന്ഷന്  ആഫതീസര്മഭാര്  മുകഖന  കേവണത്തനി  അര്ഹതവപട
ആനുകൂലലലാം വഎ.ടനി.ഡനി.  കപഭാജെക്ടഭാഫതീസട്ട്/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന ആഫതീസട്ട് മുകഖന
വെനിതരണലാം നടത്തുനതനിനുലാം ടനി വെനിദലഭാര്തനികേളുവട കക്ഷമവലാം വെനിദലഭാഭലഭാസപരവമഭായ
പുകരഭാഗതനി ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനുമുള നടപടനികേള വെകുപട്ട് സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളവക്കതനിവരയുള അതനിക്രമങ്ങള 

49 (1835) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളവക്കതനിവര  കേഴെനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് എത്ര പതീഡനങ്ങളുലാം, അതനിക്രമങ്ങളുലാം നടനനിട്ടുവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  വകേഭാലപഭാതകേങ്ങള,  സ്തതീകേളവക്കതനിവരയുള  പതീഡനങ്ങള,
കുടനികേളവക്കതനിവരയുള അതനിക്രമങ്ങള എനനിവെ പകതലകേലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അതനിക്രമങ്ങള  ഇലഭായ്മ  വചേയ്യുനതനിനട്ട്  എവന്തഭാവക്ക കേര്ശന നടപടനികേളഭാണട്ട്
സശതീകേരനിചനിട്ടുളവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളവക്കതനിവര  കേഴെനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  പതീഡനങ്ങളുലാം അതനിക്രമങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധപടട്ട്  767  കകേസ്സുകേള രജെനിസ്റ്റേര്
വചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇതനില്  7  വകേഭാലപഭാതകേ  കകേസ്സുകേളുലാം  298  സതീകേളവക്കതനിവരയുള
പതീഡന കകേസ്സുകേളുലാം 104 കുടനികേളവക്കതനിവരയുള അതനിക്രമ കകേസ്സുകേളുലാം ഉളവപടുന. 

(സനി) പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ (അതനിക്രമങ്ങള തടയല് നനിയമലാം) ഫലപദമഭായനി
നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് കവെണനി എലഭാ മഭാസവലാം ജെനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവെനികേളുവട അധലക്ഷതയനില്
റനിവെന്യൂ  മതീറനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിവെരുന.  പസ്തുത  മതീറനിലാംഗനില് അകനശഷണഭാവെസയനിലള
കകേസ്സുകേളുവട പുകരഭാഗതനി വെനിലയനിരുത്തുകേയുലാം കേതീഴുകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് കവെണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുകേയുലാം വചേയ്യുന.  കൂടഭാവത മൂന മഭാസലാം കൂടുകമ്പഭാള  ജെനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവെനികേളുവട
അധലക്ഷതയനില്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  മതീറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേയുലാം  പസ്തുത  മതീറനിലാംഗനില്
വെനിവെനിധ പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ പതനിനനിധനികേള,  പടനികേജെഭാതനി/  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെകുപനിവല
ഉകദലഭാഗസര്, എവവകസട്ട് വെകുപനിവല ഉകദലഭാഗസര് എനനിവെരുലാം പവങടുക്കുന. ഇതുകൂടഭാവത
സര്ക്കനിള  തലത്തനില്  എലഭാ  മഭാസവലാം  പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പതനിനനിധനികേവള
ഉളവപടുത്തനി  പകതലകേ  കേമ്മേനിറനികേള  നടത്തുന.  ഈ  മതീറനിലാംഗനില്  പതനിനനിധനികേള
ഉനയനിക്കുന  ആവെശലങ്ങളനിലലാം  പരഭാതനികേളനിലലാം  ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചു
വെരുന.  ജെനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവെനികേളുലാം  ഡനിവവവെ.എസട്ട്.പനി.-മഭാരുലാം  ജെനിലകേളനിവല
പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേള  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം  കുടനിവവെള  വെനിതരണലാം,
കബഭാധവെത്കേരണ കഭാസ്സുകേള തുടങ്ങനിയ പവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരനികേയുലാം വചേയ്യുന.
ഇതനിനുപുറകമ ജെനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുവട അധലക്ഷതയനില് കൂടുന അവെകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനില്
കകേഭാടതനികേളനില്  തതീര്പഭാക്കഭാനുള  കകേസ്സുകേവളപറനിയുലാം  പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ
അതനിക്രമങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധപട  മറട്ട്  പധഭാനവപട  വെനിവെരങ്ങളുലാം  ചേര്ച  വചേയ്യുകേയുലാം
ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള  സശതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന.  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗങ്ങളവക്കതനിവരയുള അതനിക്രമങ്ങളുമഭായനി ബന്ധപട്ടുള പരഭാതനികേള വവകേകേഭാരലലാം
വചേയ്യുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവെനിയുവട  കനരനിട്ടുള നനിരതീക്ഷണത്തനില്
ഒരു  എസട്ട്.പനി.-യുവട  കനതൃതശത്തനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ആസഭാനത്തട്ട്  ഒരു  വസല്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്  വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില് വെയനഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജെനിലകേളനില് സ് വപഷലല്  വമഭാവവബല് സശഭാഡട്ട്  (എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.)  പവെര്ത്തനിക്കുന.
പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ അതനിക്രമലാം  തടയല് നനിയമലാം 1989, ചേടങ്ങള 1995 എനതീ
നനിയമങ്ങളുവട  പസക്ത  ഭഭാഗങ്ങള  ഉളവപടുത്തനി  മലയഭാള  ഭഭാഷയനില്  വവകേപുസ്തകേലാം
തയഭാറഭാക്കനി വെകുപട്ട് വെനിതരണലാം വചേയ്യുനണട്ട്.
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അടപഭാടനിയനില് നടപനിലഭാക്കുന വെനിവെനിധ കക്ഷമ പദതനികേള

50 (1836) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടപഭാടനിയനില്  നടപനിലഭാക്കുന  വെനിവെനിധ  കക്ഷമ  പദതനികേളുവട  ഫണട്ട്
വെനിനനികയഭാഗലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവെനില്  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
എവന്തലഭാമഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആദനിവെഭാസനി  ഭവെന  പദതനി  പകേഭാരലാം  എത്ര  വെതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുവണനലാം
അതനിനട്ട് എത്ര തുകേ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുവണനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആദനിവെഭാസനികേവള  സശയലാംപരലഭാപരഭാക്കുവെഭാന്  കവെണനി  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്
എവന്തലഭാലാം പദതനികേള കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിവയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  പഖലഭാപനിച  അടപഭാടനി  പകതലകേ
പഭാകക്കജെട്ട് തൃപനികേരമഭായനി നടപനിലഭാക്കനികയഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടപഭാടനി  കമഖലയനില്  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേള  മുകഖന  നടപഭാക്കുന
പദതനികേള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ഒറപഭാലലാം സബ്കേളക്ടവറ കനഭാഡല് ഓഫതീസറഭായനി
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനികേളുവട നനിര്വ്വഹണ നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി  സലലാം എലാം.പനി.,
എലാം.എല്.എ.  ജെനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  പസനിഡന്റെട്ട്,  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  പസനിഡന്റെട്ട്,
അടപഭാടനി പകദശവത്ത  മൂനട്ട് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് പസനിഡന്റുമഭാര്, ജെനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട്
വമമ്പര് എനനിവെരടങന 9 അലാംഗ സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടനി സമനിതനി പതനിമഭാസ
അവെകലഭാകേനലാം നടത്തുകേയുലാം വചേയ്തുവെരുനണട്ട്. 

(ബനി) 2011-12  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം മുതല്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം
വെവര വെനിവെനിധ ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളനില് ഉളവപടുത്തനി ആവകേ 2829 വെതീടുകേള
അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി ആവകേ  30,11,89,774  (മുപതട്ട് കകേഭാടനി പതനിവനഭാനട്ട്
ലക്ഷത്തനി  എണ്പത്തനിവയഭാമ്പതനിനഭായനിരത്തനി  എഴുന്നൂറനി  എഴുപത്തനിനഭാലട്ട്  രൂപ
മഭാത്രലാം) രൂപ വെനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  അടപഭാടനിയനില് വതങ്ങട്ട്,  അടയ,  കേശുവെണനി,  മഭാതളലാം,  സകപഭാട,  മഭാങ്ങ,
കേഭാപനി, കുരുമുളകേട്ട്, വെഭാഴെപഴെലാം, ഇഞനി, മഞ്ഞള, ഏലലാം, ജെഭാതനിക്ക എനതീ കൃഷനിക്കഭായനി
കൃഷനി  വെകുപനിവന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാവട  ആവകേ  8,42,79,325  രൂപ  (എട്ടുകകേഭാടനി
നഭാല്പത്തനിരണ്ടു  ലക്ഷത്തനി എഴുപത്തനി ഒന്പതനിനഭായനിരത്തനി  മുന്നൂറനി  ഇരുപത്തനിയഞട്ട്
രൂപ മഭാത്രലാം) വെനിവെനിധ പദതനികേളനില് ഉളവപടുത്തനി വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചുവെരുന. 
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കഗഭാത്രവെനിഭഭാഗങ്ങളുവട കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവെട്ട്

51 (1837) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പണനിയര്,  അടനിയര്,  മലമ്പണഭാരലാം,  അരനഭാടന്,  മലപ്പുലയന്  എനതീ
കഗഭാത്രവെനിഭഭാഗങ്ങള  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന  ഗുരുതരമഭായ  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവെട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവെട്ട്  അനുഭവെവപടുന എലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം നന്യൂടതീഷലന്
റതീഹഭാബനിലനികറഷന് കകേന്ദ്രങ്ങള ഏര്വപടുത്തുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി) ഇവലങനില് ഏര്വപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന മറട്ട് സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഗുരുതരമഭായ കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവെട്ട്  ശദയനില്വപടനിടനില. 

(ബനി) കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവെട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാനുള നടപടനി സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ആദനിവെഭാസനി  ശനിശുമരണങ്ങള  ഒഴെനിവെഭാക്കുനതനിനുലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവെട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം സമഗ്ര ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി കക്ഷമപദതനികേള
വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുവട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാവട  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനികേസന  വെകുപട്ട്  മുകഖനയുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി,  ആകരഭാഗലലാം,  സനിവെനില്  സവവപസട്ട്
എനതീ വെകുപ്പുകേള മുകഖനയുലാം   സര്ക്കഭാരനിവന്റെ മറട്ട്  ഏജെന്സനികേള മുകഖനയുമഭാണട്ട്
പധഭാനമഭായുലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുനതട്ട്.  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  മുലയൂട്ടുന
അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം ആകരഭാഗലസലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി  പതനിമഭാസലാം  1000
രൂപ നനിരക്കനില് ആവകേ 18  മഭാസലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വെരുന ജെനനനി ജെനരക്ഷ
പദതനി,  വതരവഞ്ഞടുക്കവപട  നന്യൂടതീഷന്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  വസന്റെര്  മുകഖന
ഭഭാരക്കുറവള കുടനികേളക്കട്ട്  പകതലകേ ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷ,  സഭാമൂഹലനതീതനി  വെകുപട്ട്
മുകഖന  ആറട്ട്  മഭാസലാം  മുതല്  ആറുവെയസ്സുവെവരയുള  കുടനികേളക്കട്ട്  കപഭാഷകേഭാഹഭാര
ലഭലത,  കുടുലാംബശതീ,  എന്.ആര്.എല്.എലാം.  മുകഖന  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  കേനിചന്,  ഭക്ഷല
ലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി  പനി.വെനി.ടനി.ജെനി.  വെനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  മറ്റു  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമഭായനി  ഫുഡട്ട്  സകപഭാര്ടട്ട്  കപഭാഗ്രഭാലാം  എനനിവെ  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
പടനികേവെര്ഗ്ഗ ജെനവെനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  എലഭാകപര്ക്കുലാം സമ്പൂര്ണ്ണ ആകരഭാഗലലാം,  കപഭാഷകേഭാഹഭാര
ലഭലത  എനനിവെ  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനുള  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിച്ചു  നടപനിലഭാക്കനി
ലക്ഷലപഭാപനി കനടുനതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്. 
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ആദനിവെഭാസനികക്ഷമത്തനിനട്ട് കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സലാംകയഭാജെനിത സര്ക്കഭാര്
പദതനികേള

52 (1838) ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജെയന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :
ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവെഭാസനികേളുവട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുവട
എത്ര വെകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം ഏവതലഭാലാം വെകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെരുവട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  പകതലകേ  പഭാകക്കജെട്ട്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉവണങനില് ആയതനികലക്കട്ട് കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളനില് നനിനലാം എത്ര തുകേ
വെതീതലാം  അനുവെദനിചവതനലാം  ഏവതലഭാലാം  ഇനങ്ങളനിലഭായനി  വചേലവെഴെനിക്കഭാനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചവതനലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  ആദനിവെഭാസനി  ഭവെന പദതനി,  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി,  സഭാമൂഹനികേ
അടുക്കള പദതനി,സശയലാംപരലഭാപമഭാക്കഭാനുള കേഭാര്ഷനികേ പദതനി എനനിവെ പരഭാജെയ
വപടഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലങ്ങള വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ മനിനനിസനി ഓഫട്ട് വവടബല് അഫകയഴ്സനില് നനിനലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനില്  നനിനലാം  ഫണട്ട്
ലഭനിക്കുനണട്ട്.  തകദ്ദേശ സശയലാംഭരണ വെകുപട്ട്,  ഗ്രഭാമ വെനികേസന വെകുപട്ട്,  കൃഷനി വെകുപട്ട്,
വെനലാം വെകുപട്ട്, വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വെകുപട്ട്,  വവവെദതതനി വെകുപട്ട്,  ജെലകസചേന വെകുപട്ട് മുതലഭായ
സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേള  അവെരുവട  പദതനികേളുവട  ഭഭാഗമഭായനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട
വെനികേസന പവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഫണട്ട് വചേലവെഴെനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  2011-12  വെര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  പഭാക്തന
കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  വെനികേസനത്തനിനഭായുള  പഭാകക്കജെനിനട്ട്  4  വെര്ഷങ്ങളനിലഭായനി
അനുവെദനിച  148  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം കേണ്സര്കവെഷന്-കേലാം-ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  പദതനിക്കട്ട്
2012-13  വെര്ഷലാം ലഭനിച  1210  ലക്ഷലാം രൂപയുവട പദതനിയുവടയുലാം വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി,  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി,  സഭാമൂഹനികേ
അടുക്കള പദതനി, സശയലാം പരലഭാപമഭാക്കഭാനുള കേഭാര്ഷനികേ പദതനി എനനിവെ പരഭാജെയവപടുന
സഭാഹചേരലമുണഭായനിടനില.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനില് പലതുലാം ദുര്ഘടവലാം വപഭാതുഗതഭാഗത
സഇൗകേരലമനിലഭാത്ത  വെനഭാന്തരങ്ങളനിലമഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം  പകദശങ്ങളനില്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ചുമട്ടു  കൂലനിയനിനത്തനില്  നവലഭാരു  ശതമഭാനലാം  തുകേ  വചേലവെഴെനികക്കണനി
വെരുനതനിനഭാല് തുകേ അപരലഭാപമഭായനി  വെരുന.  പകൃതനികക്ഷഭാഭലാം,  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാധന
സഭാമഗ്രനികേളുവട ദഇൗര്ലഭലലാം  എനനിവെമൂലലാം നനിര്മ്മേഭാണ പവെര്ത്തനങ്ങള ഫലപദമഭായനി പൂര്ത്തനി
യഭാക്കുനതനിനട്ട് ചേനിലയനിടങ്ങളനില് തടസമഭാകുനണട്ട്.  ആയതട്ട് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരണവത്ത
ബഭാധനിക്കുന. 

പടനികേ കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗ പുനരധനിവെഭാസ വെനികേസന മനിഷവന്റെ പവെര്ത്തനലാം

53 (1839) ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനന്ദന് :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജെന്ദ്രന് :
ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജെയദഭാസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില് വപടവെരുവട  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  നടപഭാക്കുന
കക്ഷമപദതനികേകളഭാവടഭാപലാം ഈ വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട സുസനിര വെനികേസനലാം ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് പടനികേകഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗ പുനരധനിവെഭാസ വെനികേസന മനിഷവന്റെ
പവെര്ത്തനലാം വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം,
ആകരഭാഗലലാം,  പഭാര്പനിടലാം കൂടഭാവത ഹഭാലാംവലറട്ട് വെനികേസന പദതനി,  എ.റനി.എസട്ട്.പനി.  ഉളവപടുന
പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരലവെനികേസനലാം,  ജെതീവെകനഭാപഭാധനി  പവെര്ത്തനങ്ങള എനനിങ്ങവനയുള
പദതനികേള  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  സുസനിര  വെനികേസനലാം   ലക്ഷലമഭാക്കനി  തവനയഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വെരുനതട്ട്. 

(ബനി)  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2001  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  നനിലവെനില്
വെന  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പുനരധനിവെഭാസ  വെനികേസന  മനിഷന്  (ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം.)  എലഭാ
പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം കുറഞ്ഞതട്ട് ഒകരക്കര് വവകേവെശ ഭൂമനി ഉണഭായനിരനിക്കുകേ
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എന ലക്ഷലകത്തഭാവട പവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കുനകതഭാവടഭാപലാം അടനിസഭാന ജെതീവെനിത സഇൗകേരലങ്ങള,  ജെതീവെകനഭാപഭാധനികേള
എനനിവെ  ലഭലമഭാക്കനി  വെരുന.  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  നല്കേല്,
വെനഭാവെകേഭാശ നനിയമലാം എനതീ പദതനികേള പകേഭാരലാം പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി
അനുവെദനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ പക്രനിയ തുടര്നവെരുന.  ഇപകേഭാരലാം അനുവെദനിക്കവപടുന
ഭൂമനിയനില് വവകേവെശഭാവെകേഭാശലാം ലഭനിച പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  അടനിസഭാന സഇൗകേരലലാം
ഒരുക്കുനതനിനഭായനി ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം. നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

പടനികേകഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗത്തനില്വപടവെവര സശയലാം 
പരലഭാപരഭാക്കഭാനഭായനി പദതനി

54 (1840) ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   പനി  .   വെനി  .   അന്വെര് :
ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേകഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗത്തനില്വപടവെവര  വെനികശഷനിചട്ട്  യുവെതതീയുവെഭാക്കവള
സശയലാംപരലഭാപരഭാക്കഭാനഭായുള  പദതനികേളുവണങനില്,  അവെയുവട  വെനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെര്ക്കഭായനി നനിലവെനില് ഏവതങനിലലാം സശയലാംവതഭാഴെനില് പദതനിയുവണങനില്
അവെയുവട വെനിശദഭാലാംശവലാം അവെ എത്രമഭാത്രലാം ഫലപദമഭായനിരുനവവെനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേകഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗത്തനില്വപട  യുവെതതീയുവെഭാക്കവള കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില്
സശയലാംപരലഭാപമഭാക്കഭാനഭായനി  എവന്തങനിലലാം  പദതനിയുണഭായനിരുകനഭാ;  എങനില്
കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയനില്  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വെനിദലയുവടയുലാം  കൃഷനിരതീതനിയുവടയുലാം
വെലഭാപനലാം ഫലപദമഭായനി നടനനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട യുവെതതീ-യുവെഭാക്കവള സശയലാം പരലഭാപരഭാ
ക്കുനതനികലക്കഭായനി  വെനിവെനിധ  സശയലാം  വതഭാഴെനില്  പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.
കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  വപടനിക്കട,  കഫഭാകടഭാസ്റ്റേഭാറട്ട്  കേട,  സലാംരലാംഭകേതശ  വെനികേസന
പദതനികേള  തുടങ്ങനിയവെയുലാം  കൂടഭാവത  വവനപുണലവെനികേസനത്തനിനഭായനി  വെനിവെനിധ
പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.  (വെനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.)*

കൂടഭാവത  വജെന്റെര്  ആക്ഷന്  പഭാന്  എന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്. 
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മൂലലവെര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളുവട ഉല്പഭാദനത്തനിനുലാം വെനിപണനത്തനിനുലാം കൂടുതല് ഊനല്
നല്കേനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം  കൃഷനി  ഉളവപവടയുള  സശയലാം
വതഭാഴെനില് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  2016-17  വെര്ഷലാം  5  കകേഭാടനി രൂപയുവട
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  2015-16-ല്  724  കപര്ക്കട്ട്  188.80  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിചട്ട്  സശയലാം
വതഭാഴെനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  2225-02-800-21  എന
ശതീര്ഷകേത്തനില്  2016-17  വെര്ഷലാം  5  കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സശയലാം വതഭാഴെനില് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.  ഇതനിനുപുറകമ
വെകുപനില്  പകതലകേ  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം,  ഭരണഘടനയുവട  ആര്ടനിക്കനിള  275  (1)
പകേഭാരമുള സഹഭായങ്ങള,  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്  തുടങ്ങനിയവെയനിലൂവടയുലാം  വെലക്തനിഗത
പദതനികേള, ഗ്രൂപട്ട് അടനിസഭാനത്തനിലള പദതനികേളനിലലാം ഉളവപടുത്തനി സശയലാംപരലഭാപത
വവകേവെരനിക്കുനതനിനുള  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.
പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  അഭനിരുചേനിക്കുലാം  അവെരുവട  തഭാല്പരലത്തനിനുലാം  അനുസരനിച്ചുള
സശയലാം  വതഭാഴെനില്  പദതനികേള,  കൃഷനി,  കേനകേഭാലനി  വെളര്ത്തല്   തുടങ്ങനിയവെയുലാം
പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്  അവെരുവട
തഭാല്പരലവലാം അഭനിരുചേനിയുലാം അനുസരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളഭാകേയഭാല് അതട്ട്
അവെര്ക്കട്ട് സനിര വെരുമഭാനലാം ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട് ഉതകുനവെയഭാണട്ട്.

(സനി)  കൃഷനി  വെകുപട്ട്  മുകഖന  ദതീര്ഘകേഭാല വെനിളകേളക്കുലാം  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന
ഹ്രസശകേഭാല വെനിളകേളക്കുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപട്ട്  മുകഖന കേനകേഭാലനി  പരനിപഭാലന
ത്തനിലൂവടയുലാം  ഇവെര്ക്കട്ട്  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില് സശയലാംപരലഭാപത  വവകേവെരനിക്കുനതനിനുള
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയനില്  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ
വെനിദലയുവടയുലാം കൃഷനി രതീതനിയുവടയുലാം വെലഭാപനലാം ഇനനിയുലാം ഫലപദമഭാകകേണതുണട്ട്. ഇതനിനഭായനി
കൃഷനി വെകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് അനുകയഭാജെലമഭായ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വെരുന. 

കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കട്ട് പകതലകേ 
വതഭാഴെനില്ദഭാന പദതനി

55 (1841) ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   ബനി  .  ഡനി  .   കദവെസനി :
ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉളവെനങ്ങളനില്  വെസനിക്കുന  പടനികേ  കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്  പകതലകേനിചട്ട്
പഭാക്തന കഗഭാത്രവെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര് മഴെക്കഭാലത്തട്ട് വതഭാഴെനില് ഇലഭാവതയുലാം ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങളുലാം  കേനിഴെങകേളുലാം  ലഭനിക്കഭാവതയുലാം  കേടുത്ത ദുരനിതലാം  അനുഭവെനിക്കുന കേഭാരലലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്വപടവെര്ക്കട്ട്  മഴെക്കഭാലത്തുലാം  അതനിനുകശഷവമുള  കേഭാലങ്ങളനിലലാം
വെതീടുകേളനില് സഇൗജെനലമഭായനി ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള എത്തനിച്ചു നല്കേഭാന് നടപടനിവയടുക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവെര്ക്കഭായനി പകതലകേ വതഭാഴെനില് ദഭാന പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള
നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉളവെനങ്ങളനില്  തഭാമസനിക്കുന  പടനികേകഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്  ഉളവപവടയുള
പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് മഴെക്കഭാലത്തട്ട് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലാം കപഭാഷകേഭാഹഭാരങ്ങളുലാം
സഇൗജെനലമഭായനി വെതീടുകേളനില് എത്തനിചട്ട് വെനിതരണലാം വചേയ്യുന ഭക്ഷല സഹഭായ പദതനി
ജൂണ് മുതല് വസപ്റലാംബര് വെവരയുള മഭാസങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. 2016-17
വെര്ഷലാം ഈ പദതനിക്കഭായനി  25  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവെദനിചതനില്  7.14  കകേഭാടനി  രൂപ
ഇതനികനഭാടകേലാം ജൂണ് 2016-ല് വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയങ്ങള

56 (1842) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടതനികേള  ഇലഭാത്തയനിടങ്ങളനില്  ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയങ്ങള  സഭാപനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിരുനകവെഭാ ;

(ബനി) ഇതുവെവരയഭായനി എവെനിവടവയലഭാലാം ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട് ;

(സനി)  വകേഭാടുവെളനി കബഭാക്കനില് ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയലാം സഭാപനിക്കുനകണഭാ  ;  എങനില് 
എവെനിവടയഭാണട്ട് അതട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനവതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  തഭാവഴെപറയുന  ആറട്ട്  സലങ്ങളനില്  ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയങ്ങള  ഇതുവെവര
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട് :

1. തനിരുവെനന്തപുരലാം ജെനിലയനിവല പഭാറശ്ശേഭാല

2. വകേഭാലലാം ജെനിലയനിവല ചേടയമലാംഗലലാം
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3. ഇടുക്കനി ജെനിലയനിവല അഴുത

4. ഇടുക്കനി ജെനിലയനിവല വനടുങണലാം

5. വെയനഭാടട്ട് ജെനിലയനിവല കേല്പറ

6. കേണ്ണൂര് ജെനിലയനിവല ഇരനിടനി.

(സനി)  ഉണട്ട്.  വകേഭാടുവെളനി  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിവല  തഭാമരകശ്ശേരനിയനിലഭാണട്ട്
ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയലാം ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്. 

ഇ-ഗ്രഭാന്റെട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

57 (1843) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജെഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനിരുദഭാനന്തര ബനിരുദ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് ഇ-ഗ്രഭാന്റെട്ട്സട്ട്  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്
ലഭനിക്കുനതനിനുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള എവന്തഭാവക്കയഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒ.ഇ.സനി.-ലനിസ്റ്റേട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയകപഭാള വെനിദലഭാഭലഭാസപരമഭായുലാം സഭാമൂഹലപരമഭായുലാം
പനികനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന  മറട്ട്  പനികനഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ  ഹനിന്ദു  സമുദഭായത്തനിവല  പല
വെനിഭഭാഗങ്ങവളയുലാം ഒഴെനിവെഭാക്കനിയതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  പസ്തസ്തുത  സമുദഭായവത്തക്കൂടനി  ഉളവപടുത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സശതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്/എയ്ഡഡട്ട്  സഭാപനങ്ങളനിവല  എയ്ഡഡട്ട്/അണ്എയ്ഡഡട്ട്

കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  പഠനിക്കുന  എസട്ട് സനി.,  ഒ.ഇ.സനി.  വെനിഭഭാഗലാം  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്

ഇ-ഗ്രഭാന്റെട്ട്സട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  വെരുമഭാന പരനിധനിയനില.  എനഭാല് ആറട്ട്

ലക്ഷലാം രൂപ വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാന പരനിധനി നനിശ്ചയനിച്ചുവകേഭാണട്ട് മുപതട്ട്  സമുദഭായങ്ങളക്കട്ട്

കൂടനി പസ്തസ്തുത ആനുകൂലലങ്ങള അനുവെദനിചട്ട് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത ഒരു ലക്ഷലാം

രൂപ വെരുമഭാന പരനിധനി നനിശ്ചയനിചട്ട് മറ്റു വെനിഭഭാഗലാം വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് [മറട്ട് പനികനഭാക്ക

സമുദഭായങ്ങള  (OBC),  സഭാമൂഹലവലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസപരവമഭായനി  പനികനഭാക്കലാം

നനില്ക്കുന സമുദഭായങ്ങള  (SEBC),  കുമഭാരപനിള കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടട്ട്  (KPCR)

പകേഭാരലാം ആനുകൂലലത്തനിനട്ട് അര്ഹരഭായ സമുദഭായങ്ങള] കൂടനി ഇ-ഗ്രഭാന്റെട്ട്സട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

നല്കേനി  വെരുനണട്ട്.  ബനിരുദധഭാരനികേളഭായ  പടനികേജെഭാതനി/ഒ.ഇ.സനി./ഒ.ബനി.സനി.  വെനിഭഭാഗലാം
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വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഓണ്വവലനഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാവനതുലാം  ബനിരുദ

സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്, വെരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്, ബഭാങട്ട് പഭാസട്ട് ബുക്കനിവന്റെ പകേര്പട്ട് എനനിവെ

ഓണ്വവലന്  അകപക്ഷയുവട  പനിന്റെഇൗടനികനഭാവടഭാപലാം  സഭാപന  കമധഭാവെനിക്കട്ട്

സമര്പനികക്കണതുലാം  സഭാപന കമധഭാവെനി  ടനി  അകപക്ഷ  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അനുമതനിക്കഭായനി

ജെനിലഭാ പടനികേജെഭാതനി വെനികേസന ആഫതീസനികലക്കട്ട് ലഭലമഭാകക്കണതുമഭാണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

മുഖഭാരനി, മൂവെഭാരനി സമുദഭായവത്ത ഒ.ബനി.സനി.-യനില് ഉളവപടുത്തഭാന് നടപടനി

58 (1844) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജെകഗഭാപഭാലന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കേണ്ണൂര്  ജെനിലകേളനില് അധനിവെസനിക്കുന  കേലട്ട് ല  വവെടട്ട്  വതഭാഴെനിലനില്

ഏര്വപട്ടു വെരുന മുഖഭാരനി,  മുവെഭാരനി  സമുദഭായവത്ത ഒ.ബനി.സനി.  ലനിസ്റ്റേനില് ഉളവപടുത്തുനതനിനട്ട്

എവന്തങനിലലാം തടസലാം നനിലവെനിലകണഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര ലനിസ്റ്റേനില് ഒ.ബനി.സനി. പടനികേയനില്വപട ഇവെര്ക്കട്ട് കകേരളത്തനില് ഒ

ബനി സനി യഭായനി പരനിഗണനിക്കഭാനുള തടസലാം എന്തഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏതു  നനിയമമഭാണട്ട്  ഇവെര്ക്കട്ട്  തടസമഭായനി  മഭാറനിയനിരനിക്കുനവതന

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാര്ശശവെത്കേരനിക്കവപട മുഖഭാരനി,  മൂവെഭാരനി  സമുദഭായവത്ത ഒ  ബനി  സനിയനില്

ഉളവപടുത്തഭാന് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  മുഖഭാരനി,  മൂവെഭാരനി സമുദഭായങ്ങവള ഒ.ബനി.സനി.  പടനികേയനില് ഉളവപടുത്തുന

വെനിഷയത്തനില്  പഭാകദശനികേതല  വെനിവെരകശഖരണത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിവെരനികേയഭാണട്ട്.  ടനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന

പനികനഭാക്ക വെനിഭഭാഗ കേമ്മേതീഷന് പരനികശഭാധനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് ശനിപഭാര്ശ വചേയഭാല്

മഭാത്രകമ സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഈ വെനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുവെഭാന് കേഴെനിയൂ. 
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നഴ്സനിലാംഗട്ട് വെനിദലഭാര്തനിനനിവയ ക്രൂരമഭായനി റഭാഗട്ട് വചേയ സലാംഭവെലാം

59 (1845) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേര്ണ്ണഭാടകേത്തനിവല  ഗുല്ബര്ഗ്ഗയനിലള  നഴ്സനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജെനില്  വെനിദലഭാര്തനിനനി

ക്രൂരമഭായനി റഭാഗനിലാംഗനിനട്ട് ഇരയഭായതുമഭായനി ബന്ധവപടട്ട് എവന്തലഭാലാം നനിയമ നടപടനികേളഭാണട്ട്

സശതീകേരനിചനിട്ടുളവതനലാം ഇതട്ട് സലാംബന്ധമഭായനി ആവരവയഭാവക്ക കേസ്റ്റേഡനിയനിവലടുത്തനിട്ടുവണനലാം

വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ദളനിതട്ട്  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  വപണ്കുടനിയുവട  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്

എവന്തങനിലലാം ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാവയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേര്ണ്ണഭാടകേയനിവല ഗുല്ബര്ഗ്ഗ ജെനിലയനിവല അല് ഖമഭാര് നഴ്സനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജെനില്

മലയഭാളനി  നഴ്സനിലാംഗട്ട്  വെനിദലഭാര്തനിനനിവയ  കഹഭാസ്റ്റേല്  മുറനിയനില്  വെചട്ട്  അതനിക്രൂരമഭായനി

റഭാഗനിലാംഗനിനട്ട്  ഇരയഭാക്കുകേയുലാം  തുടര്നട്ട്  കേര്ണ്ണഭാടകേയനിലള  ആശുപത്രനിയനില്

ചേനികേനിതനിവചങനിലലാം ചേനികേനിത ഫലനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് ഗുരുതരഭാവെസയനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

വമഡനിക്കല് കകേഭാകളജെനില് അഡനിറഭാവകേയുലാം വചേയ്തു.  പസ്തുത വെനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്

ലഭനിച പരഭാതനിയുവട അടനിസഭാനത്തനില് വമഡനിക്കല് കകേഭാകളജെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന്

വവക്രലാം നമ്പര് 650/2016 u/s 341, 560(1), 307 r/w 34 IPC & Sec.3 (II) (V) (X)

2(1) of SC/ST PoA Act and Sec.4 of Kerala Prohibition of Ragging Act

ആയനി കകേസട്ട് രജെനിസ്റ്റേര് വചേയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  എനഭാല് കമല് പറഞ്ഞ പരഭാതനിക്കഭാസദമഭായ

സലാംഭവെലാം നടനനിട്ടുളതട്ട് കേര്ണ്ണഭാടകേയനിവല ഗുല്ബര്ഗ്ഗ ജെനിലയനിവല കറഭാസഭാ കപഭാലതീസട്ട്

കസ്റ്റേഷന് പരനിധനിയനിലഭായതനിനഭാല് പസ്തുത കകേസനിവന്റെ എഫട്ട്.വഎ.ആര്.  ഉളവപവടയുള

വെനിവെരങ്ങള ഗുല്ബര്ഗ്ഗ കപഭാലതീസട്ട് സൂപണനിനട്ട് അയച്ചുവകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്. ഈ വെനിഷയവമഭായനി

ബന്ധപടട്ട്  വകേഭാലലാം  കേരുനഭാഗപളനി  സശകദശനിനനി  ലകനി,  ഇടുക്കനി  കേണനിയഭാര്

സശകദശനിനനി ആതനിര, കകേഭാടയലാം തനിരുവെഞ്ചൂര് സശകദശനിനനി കൃഷ്ണപനിയ എനനിവെവര അറസ്റ്റേട്ട്

വചേയതഭായനി  ബന്ധപട കപഭാലതീസട്ട്  അധനികേഭാരനികേള  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനവപട

പടനികേവെനിഭഭാഗ-പനികനഭാക്ക കക്ഷമ നനിയമ സഭാലാംസഭാരനികേ വെകുപ്പുമനനി കുടനിവയ ആശുപത്രനിയനില്

സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം  ആവെശലവമങനില് കുടനിയുവട തുടര്  പഠനലാം  കകേരളത്തനില് നടത്തുന

തനിനുള  സഹഭായവലാം  നല്കുവെഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  പടനികേജെഭാതനി  വെനികേസന

വെകുപനില് നനിനള ധനസഹഭായമഭായനി 2,00,000 രൂപ കനരനിടട്ട് നല്കുകേയുലാം വചേയ്തു. 
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ഒല്ലൂര് മണ്ഡലത്തനിവല സശയലാം പരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം പദതനി

60 (1846) ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജെന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജെഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില്  'സശയലാം  പരലഭാപ  ഗ്രഭാമലാം  പദതനി'
പകേഭാരലാം ഏവതലഭാലാം കകേഭാളനനികേവളയഭാണട്ട് വതരവഞ്ഞടുത്തനിട്ടുളവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കകേഭാളനനികേളനില്  എവന്തലഭാലാം  പവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  ഏവറടുത്തവതനലാം
അതനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച പവെര്ത്തനികേള ഏവതലഭാവമനമുള വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  പവെര്ത്തനികേള  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല തഭാവഴെപറയുന കകേഭാളനനികേവള 'സശയലാം
പരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം പദതനി'യനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട് :

1. വെനിശശനഭാഥന് നഗര് കകേഭാളനനി, മരത്തഭാക്കര, പുത്തൂര് പഞഭായത്തട്ട്

2. പൂവചടനി മുരനിയന്കുനട്ട് കകേഭാളനനി, നടത്തറ പഞഭായത്തട്ട്

3. കേളഭായനി കകേഭാളനനി, മഭാടക്കത്തറ പഞഭായത്തട്ട്

(ബനി)  പസ്തുത കകേഭാളനനികേളനില് ഏവറടുത്ത പവെര്ത്തനങ്ങളുവടയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച
പവൃത്തനികേളുവടയുലാം വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന.

വെനിശശനഭാഥന് നഗര് കകേഭാളനനി

1. വെതീടുകേളുവട അറകുറപണനി

2. കസ്നേഹമതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം       പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

3. കേനിണര് സലാംരക്ഷണലാം

4. കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാള, വവലബറനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

5. ശ്മശഭാന നനിര്മ്മേഭാണലാം

6. കറഭാഡട്ട് വവസഡട്ട് വകേടല്

7. കുടനിവവെള കേണക്ഷന് നല്കേല്.
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പൂവചടനി മുരനിയന്കുനട്ട് കകേഭാളനനി

1.   കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

2.    കുളത്തനിനട്ട് സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി

3.   വഡയനികനജെട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം                  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

4.   വവസഡട്ട് വെഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം

5.   കക്ഷത്രത്തനിവന്റെ അടനിസഭാന

        സഇൗകേരല നവെതീകേരണലാം - II

6. കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാള പുനരുദഭാരണലാം

7. കക്ഷത്രത്തനിവന്റെ അടനിസഭാന  സഇൗകേരല നവെതീകേരണലാം-I

8. ശ്മശഭാന നനിര്മ്മേഭാണലാം

9. വെതീടട്ട് പുനരുദഭാരണലാം

10. വെഭാടര് ടഭാങട്ട് ആന്റെട്ട് വവെയ്സ്റ്റേട്ട് പനിറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

11. കുടനിവവെള വെനിതരണലാം

12. വവവെദതതതീകേരണലാം

13. അലാംഗനവെഭാടനി വവവെദതതതീകേരണലാം

14. ബുക്കട്ട്, ഫര്ണനിചര് വെനിതരണലാം

15. വപഭാതുകേനിണര്.

കേളഭായനി കകേഭാളനനി :

1. കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാളനിവന്റെ 
സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി                               പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2. കേനഭാലനിനട്ട് സഭാബട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. കേനിണര് പുനരുദഭാരണലാം

4. കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് കറഭാഡട്ട്

5. വവസഡട്ട് വകേടല്
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6. അലാംഗനവെഭാടനി പുനരുദഭാരണലാം

7. വെതീടട്ട് റനിപയര്

8. വെഭാടര് ടഭാങട്ട് ആന്റെട്ട് വവെയ്സ്റ്റേട്ട് പനിറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

9. കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം

10. വതരുവെട്ട് വെനിളക്കട്ട്

11. അലാംഗനവെഭാടനി ടസട്ട് വെര്ക്കട്ട്

12. അലാംഗനവെഭാടനിയുവട മുന്വെശലാം വവടല് പഭാകേല്.

(സനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  പവൃത്തനികേള  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പനികനഭാക്ക സമുദഭായ കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിനട്ട് ലഭനിക്കുന ധനസഹഭായങ്ങള

61 (1847) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനികനഭാക്ക സമുദഭായ കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിനട്ട്  ഏവതലഭാലാം തരത്തനിലള
സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് ലഭനിക്കുനവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത സഭാപനലാം വെഴെനി വെനിദലഭാഭലഭാസ വെഭായ്പ ലഭനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട് വെഭായ്പ  ലഭനിച്ചു എനലാം ആവകേ
എത്ര തുകേ നല്കേനി എനലാം വെഭായ്പ തനിരനിചടവെനിവന്റെ നനിബന്ധനകേള എവന്തലഭാമഭാവണനലാം
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഏവതലഭാലാം കകേഭാഴ്സുകേളക്കഭാണട്ട് വെഭായ്പ നല്കുനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മറ്റു പനികനഭാക്ക/മത നന്യൂനപക്ഷ വെനിഭഭാഗങ്ങളനിവല പഭാവെവപടവെരുവട സമഗ്ര
പുകരഭാഗതനിക്കട്ട്  കവെണനി  വെലഭാവെസഭായനികേലാം,  കേഭാര്ഷനികേലാം,  കസവെനലാം,  ഗതഭാഗതലാം,
കേരകേഇൗശലലാം തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില് വചേറുകേനിട യൂണനിറ്റുകേള തുടങവെഭാനുലാം സശയലാം
വതഭാഴെനില് വെഭായ്പകേളുലാം വെനിവെഭാഹ ധനസഹഭായലാം,  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം തുടങ്ങനിയ ബഹുവെനിധ
ആവെശലങ്ങളക്കുള  വെഭായ്പഭാ  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ
വെനിവെനിധ വെഭായ്പഭാ പദതനികേള തഭാവഴെപറയുന.
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(i)  മറ്റു  പനികനഭാക്ക  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന
പദതനികേള    (  കദശതീയ  പനികനഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരല  വെനികേസന  
കകേഭാര്പകറഷന് പദതനികേള  ) :

(1) സശയലാം വതഭാഴെനില് വെഭായ്പ

(2) വെനനിതകേളക്കഭായുളള പകതലകേ സശയലാം വതഭാഴെനില് വെഭായ്പ

(3) കേഭാര്ഷനികേ വെഭായ്പ

(4) സഭാക്ഷലാം (വപഭാഫഷണല് വെനിദലഭാഭലഭാസകമഭാ പരനിശതീലനകമഭാ
കനടനിയനിട്ടുളവെര്ക്കട്ട്)

(5) വെനിദലഭാഭലഭാസ വെഭായ്പ

(6) ശനില്പ സമ്പദ

(7) ലഘു വെഭായ്പ (NGO/CDS മുകഖന)

(8) മഹനിളഭാ സമൃദനി കയഭാജെന (NGO/CDS മുകഖന)

(9) കൃഷനി സമ്പദ (NGO/CDS മുകഖന).

(ii) നന്യൂനപക്ഷ  മത  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന
പദതനികേള    (  കദശതീയ  നന്യൂനപക്ഷ  വെനികേസന  ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷന്
പദതനികേള  ) :

(1) സശയലാം വതഭാഴെനില് വെഭായ്പ

(2) കേഭാര്ഷനികേ വെഭായ്പ

(3) വെനിദലഭാഭലഭാസ വെഭായ്പ

(4) ലഘു വെഭായ്പ (NGO/CDS മുകഖന).

(iii) കകേരള  സലാംസഭാന  പനികനഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്
പദതനികേള :

(1) വെനികദശത്തട്ട് കജെഭാലനി കനടനി കപഭാകുനവെര്ക്കുളള വെഭായ്പ

(2) വെനിവെഭാഹ ധനസഹഭായ വെഭായ്പ

(3) വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള കേമ്പന്യൂടര് വെഭായ്പ

(4) ഉകദലഭാഗസര്ക്കുള ഇരുചേക്ര വെഭാഹന വെഭായ്പ
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(5) ഉകദലഭാഗസര്ക്കുള കേണ്സന്യൂമര് ഡന്യൂറബനിള വെഭായ്പ

(6) ഉകദലഭാഗസര്ക്കുള സശസഗൃഹ (ഭവെന പുനരുദഭാരണ) വെഭായ്പ

(7) ലഘു വെഭായ്പ (NGO/CDS മുകഖന)

(8) പവെര്ത്തന മൂലധന വെഭായ്പ

(9) ഭവെനശതീ വെഭായ്പ (പരമ്പരഭാഗത വതഭാഴെനിലനില് ഏര്വപടനിരനിക്കുനവെര്ക്കട്ട്)

(10) വെനിദലഭാശതീ വെഭായ്പ

(11) സശയലാം വതഭാഴെനില് വെഭായ്പ

(12) സുവെര്ണ്ണശതീ.

(ബനി)  വെനിദലഭാഭലഭാസ വെഭായ്പ നല്കുനണട്ട്. 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില്
2100  കപര്ക്കട്ട്  24,45,62,800  രൂപ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെഭായ്പ  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
വെഭായ്പയുവട തനിരനിചടവെട്ട് കകേഭാഴ്സട്ട് കേഴെനിഞ്ഞട്ട് 6 മഭാസലാം അവലങനില്  കജെഭാലനി കേനിടനി 3 മഭാസലാം
(ഏതഭാകണഭാ ആദലലാം)  മുതല് അടച്ചു തുടകങ്ങണതഭാണട്ട്.  തനിരനിചടവെട്ട് കേഭാലഭാവെധനി  60
മഭാസലാം.

(സനി)  വെനിദലഭാഭലഭാസ വെഭായ്പ  കദശതീയ പനികനഭാക്ക വെനിഭഭാഗ ധനകേഭാരല വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന് (NBCFDC)പദതനി  പകേഭാരലാം  ഗവെ.  അലാംഗതീകൃത  വപഭാഫഷണല്/
വടകനിക്കല് ബനിരുദ/ബനിരുദഭാനന്തര കകേഭാഴ്സനിനട്ട് പഠനിക്കുനവെര്ക്കുലാം കദശതീയ നന്യൂനപക്ഷ
വെനികേസന ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷന് (NMDFC) പദതനി പകേഭാരലാം ഗവെ. അലാംഗതീകൃത
വടകനിക്കല്/വപഭാഫഷണല് ഡനികപഭാമ/ഡനിഗ്രനി കകേഭാഴ്സനിനട്ട് പഠനിക്കുനവെര്ക്കുലാം ലഭലമഭാണട്ട്.

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുളള
ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

62 (1848) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക വെനിഭഭാഗങ്ങളനിവല
ജെനങ്ങളുവട  ചേനികേനിതക്കഭായനി  എവന്തഭാവക്ക ധനസഹഭായപദതനികേളഭാണട്ട്  നനിലവെനിലളവതനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനികേള ഓകരഭാനലാം ഏവതഭാവക്ക ഉകദലഭാഗസ സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ
നനിയനണത്തനിലഭാവണനലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതട്ട്  എങ്ങവനയഭാവണനലാം
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പടനികേജെഭാതനി വെനികേസന വെകുപനില് നനിനലാം പടനികേജെഭാതനി
വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  ചേനികേനിതക്കഭായനി  ബഹുമഭാനവപട  പടനികേജെഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപ്പുമനനിയുവട
ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  നഭാമകധയത്തനില്  രൂപതീകേരനിച  ദുരനിതഭാശശഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം
9-1-1998 വല സ.ഉ.(വവകേ) നമ്പര് 1/98/പജെപവെവെനിവെ. പകേഭാരലാം 1998 മുതല് ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിച്ചുവെരുന. 20-9-2012 സ.ഉ.(വവകേ) നമ്പര് 128/12/പജെപവെവെനിവെ
പകേഭാരലാം  ടനി  ധനസഹഭായത്തനിവന്റെ വെരുമഭാനപരനിധനിയുലാം ധനസഹഭായ തുകേയുലാം  50,000
രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത കേലഭാന്സര്, ഹൃദയ ശസക്രനിയ, വൃക്ക മഭാറനിവെയല്,
ഡയഭാലനിസനിസട്ട്,  വബയനിന് ടന്യൂമര്,  പക്ഷഭാഘഭാതലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ തുടങ്ങനിയ മഭാരകേ
കരഭാഗങ്ങളുവട ചേനികേനിതക്കഭായനി 1,00,000 രൂപ വെവര ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുന.
ഇപകേഭാരലാം അനുവെദനിക്കുന തുകേ കരഭാഗനി ചേനികേനിതയനില്  ഇരനിക്കുന ആശുപത്രനിയനിവല
കഡഭാക്ടറുവട സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  ചേനികേനിതയട്ട് കവെണനിവെരുന വചേലവ സലാംബന്ധനിചട്ട് ആശുപത്രനി
അധനികൃതര്  നല്കുന  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  എനനിവെയുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  ബന്ധവപട
ആശുപത്രനിക്കട്ട്  നല്കുന.  മറട്ട്  കരഭാഗങ്ങളുവട  ചേനികേനിതക്കഭായനി  ചേനികേനിതനിക്കുന
കഡഭാക്ടറുവട സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പരമഭാവെധനി  50,000  രൂപ വെവര
അകപക്ഷകേനട്ട് നല്കുന.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട ചേനികേനിതക്കഭായനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനികേസന  വെകുപ്പുമനനിയുവട ദുരനിതഭാശശഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന
പദതനി, ജെനനനി ജെനരക്ഷഭാ പദതനി എനതീ ധനസഹഭായ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന.  സലാംസഭാനവത്ത  ഒ.ബനി.സനി.  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായ
വെനികേസന വെകുപ്പു മുകഖന ചേനികേനിതഭാ പദതനികേവളഭാനലാം തവന നടപനിലഭാക്കുനനില.

(ബനി)  അകപക്ഷകേര് തഭാമസനിക്കുന പകദശവത്ത കബഭാക്കട്ട്/നഗരസഭ പടനികേജെഭാതനി
വെനികേസന ഓഫതീസനിലഭാണട്ട്  അകപക്ഷകേള സമര്പനികക്കണതട്ട്.  10,000  രൂപ വെവര
വെകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്ക്കനുവെദനിക്കഭാലാം.  10,000-ത്തനിനട്ട്  മുകേളനിലള  തുകേ  സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്
അനുവെദനിക്കുനതട്ട്.  അകപക്ഷകേരുവട കുടുലാംബ വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാന പരനിധനി  50,000
രൂപയഭാണട്ട്.  അകപക്ഷകേവന്റെ  ജെഭാതനി,  വെരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  ചേനികേനിതനിക്കുന
കഡഭാക്ടറനില് നനിനമുള സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് എനനിവെ സഹനിതലാം അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പുമനനിയുവട   ദുരനിതഭാശശഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം
ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്   പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ  വഎ.റനി.ഡനി.,
കപഭാജെക്ടട്ട്  ഓഫതീസര്/വവടബല്  ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  ഓഫതീസര്  മുകഖന  അകപക്ഷ
നല്കകേണതഭാണട്ട്.  ജെനനതീ ജെനരക്ഷഭാ പദതനി പകേഭാരലാം പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട
ഗര്ഭനിണനികേളഭായ  എലഭാ  സതീകേളക്കുലാം  ഗര്ഭഭാവെസയുവട  മൂനഭാലാം  മഭാസലാം  മുതല്  18
മഭാസലാം പതനിമഭാസലാം 1000 രൂപ വെതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന പദതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ
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വെനികേസന  വെകുപട്ട്  വഎ.റനി.ഡനി.  കപഭാജെക്ടട്ട്  ഓഫതീസട്ട്/വവടബല്  വഡവെലപ്വമന്റെട്ട്
ഓഫതീസട്ട്  എനനിവെ  മുകഖനയഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുനതട്ട്.  നനിശ്ചനിത  അകപക്ഷ
ബന്ധവപട ജൂനനിയര് പബനികേട്ട്  വഹല്ത്തട്ട് നഴ്സട്ട്  സഭാക്ഷലവപടുത്തനി നല്കുനതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ  വഎ.റനി.ഡനി.  കപഭാജെക്ടട്ട്
ഒഭാഫതീസട്ട്/വവടബല്  ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  എനനിവെ  മുകഖനയഭാണട്ട്  പതനിമഭാസഭാനുകൂലലലാം
വെനിതരണലാം വചേയ്തുവെരുനതട്ട്.

വെഭായ്പക്കഭാര്ക്കട്ട് ഇന്ഷശറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ

63 (1849) ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനികനഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  വെഭായ്പയുവട  പലനിശ
നനിരക്കട്ട് മറട്ട്  ബഭാങനിലാംഗട്ട് സഭാപനങ്ങളുവട പലനിശ നനിരക്കനിനനുസൃതമഭായനി കുറയട്ട്നതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാന് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ടനി  കകേഭാര്പകറഷനനിവല വെഭായ്പഭാക്കഭാരനില് മരണമടഞ്ഞവെര്,  മഭാറഭാകരഭാഗലാം
ബഭാധനിചവെര്  എനനിവെര്മൂലമുള  വെഭായ്പഭാ  ബഭാദലത  ഏറനിവെരുനതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ടനി കകേഭാര്പകറഷനനിവല വെഭായ്പക്കഭാര്ക്കട്ട്, ഇന്ഷുറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ വെനിഹനിതലാം
വെഭായ്പകയഭാവടഭാപലാം  സശതീകേരനിചട്ട്  വെഭായ്പക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഉണഭാകുന  ആകേസനികേ  ദുരന്തത്തനില്  നനിനട്ട്
അവെരുവട  കുടുലാംബവത്ത  ബഭാദലതയനില്  നനിനലാം  രക്ഷനിക്കഭാനുള  പദതനി
ആവെനിഷ്കരനിക്കുവെഭാന് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മറട്ട്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സഭാപനങ്ങവള  അകപക്ഷനിചട്ട്  പനികനഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ
വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  നടപനിലഭാക്കുന  വെഭായ്പകേളക്കട്ട്  നനിലവെനില്  കുറഞ്ഞ
പലനിശനനിരക്കഭാണട്ട് ഇഇൗടഭാക്കുനതട്ട്. ഇഇൗ സഭാഹചേരലത്തനില് പലനിശ നനിരക്കട്ട് കുറയന
വെനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  വെഭായ്പക്കഭാര് മരണമടയുകേകയഭാ  മഭാറഭാകരഭാഗലാം  ബഭാധനിക്കുകേകയഭാ  വചേയ്യുന
പക്ഷലാം അത്തരലാം വെഭായ്പക്കഭാരുവട കുടുലാംബവത്ത സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി കകേഭാര്പകറഷന്
നനിലവെനില്  'LDRF'  പദതനി  (Loanees  Distress  Relief  Fund)  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
ഇഇൗ പദതനി പകേഭാരലാം കകേഭാര്പകറഷനനിവല വെഭായ്പക്കഭാരനില് മരണമടഞ്ഞവെര്, മഭാറഭാകരഭാഗലാം
ബഭാധനിചവെര്  എനനിവെര്ക്കുണഭാകുന വെഭായ്പ  ബഭാധലത  ഇളവെട്ട്  വചേയട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്
വെലവെസയുണട്ട്.  ഇഇൗ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇന്ഷശറന്സട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.
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സശയലാംപരലഭാപഗ്രഭാമലാം പദതനി

64 (1850) ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സശയലാംപരലഭാപഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവല
കുറനിചനി പഞഭായത്തനിവല സചേനികവെഭാത്തമപുരലാം,  മഭാടപളനി കകേഭാളനനികേളനില് അനുവെദനിചനിരനിക്കുന
പദതനികേളുവട നനിര്മ്മേഭാണ കജെഭാലനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സശയലാംപരലഭാപഗ്രഭാമലാം പദതനി പകേഭാരലാം ഓകരഭാ കകേഭാളനനിക്കുലാം അനുവെദനിചനിരനിക്കുന
തുകേ എത്രയഭാവണനട്ട് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനികേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണ  കജെഭാലനികേള  തശരനിതവപടുത്തുനതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ
നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സശയലാംപരലഭാപഗ്രഭാമലാം പദതനി പകേഭാരലാം ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല
കുറനിചനി പഞഭായത്തനിവല സചേനികവെഭാത്തമപുരലാം കകേഭാളനനിയനില് സശയലാംവതഭാഴെനില് സലാംരലാംഭങ്ങള
ക്കഭായുള വവെല്ഡനിലാംഗട്ട്  വെര്ക്കട്ട്കഷഭാപട്ട്,  ഗഭാര്വമന്റെട്ട്  യൂണനിറട്ട്,  കേമ്പന്യൂടര്  വടയനിനനിലാംഗട്ട്
വസന്റെര് എനനിവെയുവട വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ പവെര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ടനി
വകേടനിടങ്ങളനില്  വവവെദതതനി  ബന്ധലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  കമല്  പദതനിയുവട
ഭഭാഗമഭായുളകമഭാര്ചറനിക്കട്ട് ആവെശലമഭായ ആലാംബുലന്സുലാം അനുബന്ധ സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം
വെഭാങനതനിനുള നടപടനികേളുലാം സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. മഭാടപളനി കകേഭാളനനിയനില് നടത്തുന
സശയലാംപരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം പദതനി പവെര്ത്തനങ്ങളനില് കുടനിവവെള വെനിതരണത്തനിനഭായുള
കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വെനനിതഭാ  കേളചറല് വസന്റെറനിവന്റെ  വകേടനിടലാം
കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് വചേയ്യുകേയുലാം വസമനികത്തരനിക്കട്ട് ചുറ്റുമതനില് വകേട്ടുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  സശയലാംപരലഭാപ  ഗ്രഭാമലാം  പദതനി  പകേഭാരലാം  വതരവഞ്ഞടുക്കവപട  ഓകരഭാ
കകേഭാളനനിക്കുലാം ഒരു കകേഭാടനി രൂപ വെതീതമുള എസ്റ്റേനികമറട്ട് അലാംഗതീകേരനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
സചേനികവെഭാത്തമപുരലാം  കകേഭാളനനിയുവട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവെര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന
കകേരള  ലഭാന്റെട്ട്  ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  2  ഗഡുക്കളഭായനി  65  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവെദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. മഭാടപളനി കകേഭാളനിനനിയനിവല വെനികേസന പവെര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്  ആദല  ഗഡുവെഭായനി
25 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  പദതനികേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ അവെസഭാന ആറുമഭാസ 

കേഭാലയളവെനില് ഇറക്കനിയ ഉത്തരവകേള

65  (1851)   ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാറനിവന്റെ അവെസഭാന ആറുമഭാസകേഭാലയളവെനില് ഭൂമനി പതനിച്ചു

നല്കേല്, ഭൂപരനിധനി നനിയമത്തനില് ഇളവകേള, വെയല് നനികേത്തല് അനുമതനി, മനിച ഭൂമനി

ഏവറടുക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  നടപടനി,  പഭാടക്കുടനിശ്ശേനികേ  ഇളവ  നല്കേല്,  വെനിവെനിധ  നനികുതനി

കുടനിശ്ശേനികേ റദ്ദേഭാക്കലലാം ഇളവ നലലലാം കസ്റ്റേ അനുവെദനിക്കലലാം തുടങ്ങനി ഓകരഭാ വെകുപ്പുമഭായനി  എത്ര

ഉത്തരവകേള നലനി വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെയനില് മനനിസഭഭാ  കയഭാഗ  അജെണയനില് ഉളവപടുത്തഭാവത പുറവപടുവെനിചവെ,

നനിയമ വെകുപ്പുനിവന്റെ അറനിവെനിലഭാവത പുറവപടുവെനിചവെ, ബന്ധവപട വെകുപ്പു കമലധനികേഭാരനികേവളകയഭാ

വെകുകപഭാ  അറനിയഭാവത  പുറവപടുവെനിചവെ എനതീ വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലളവപട  ഉത്തരവകേള

ഏവതലഭാവമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  വെനിവെനിധ  ഉത്തരവകേളുവട  ഉറവെനിടലാം  കേവണത്തഭാനുലാം,  നനിയമ

സഭാധലത പരനികശഭാധനിചട്ട് ഇവെ റദ്ദേഭാക്കഭാനുലാം അടനിയന്തര നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തസ്തുത എലഭാ ഉത്തരവകേളുലാം നനിയമ വെകുപനിവന്റെ പരനികശഭാധനയട്ട് കശഷലാം

അനധനികൃതമഭായവെ റദ്ദേഭാക്കഭാനുലാം അനഭനിമത പവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയവെര്വക്കതനിവര ഉനത

തല അകനശഷണലാം നടത്തനി കുറക്കഭാവര കേവണത്തഭാനുലാം നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1-1-2016  മുതല്  30-4-2016  കേഭാലയളവെനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം

പുറവപടുവെനിച  ഉത്തരവകേളുവട  നനിയമ  സഭാധുതയുലാം  സഭാകങതനികേപരമഭായ  വെനിഷയങ്ങളുലാം

ബഹുമഭാനവപട  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി കേണ്വെതീനറഭായുള മനനിസഭഭാ

ഉപസമനിതനി  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.  പസ്തുത  ഉപസമനിതനിയുവട  അന്തനിമ

റനികപഭാര്ടനിനനുസൃതമഭായനി തുടര്നടപടനി സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി-ഡനി) മുകേളനില് വെനിവെരനിച വെസ്തുതകേളുവട വവെളനിചത്തനില് പസക്തമല. 
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കകേരളത്തനിവല നനിയമങ്ങള

66 (1852) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനില് പഭാബലലത്തനിലള നനിയമങ്ങള ഏവതലഭാമഭാണട്ട്; വെനിശദമഭായ പടനികേ

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനില്  പഭാബലലത്തനിലള  നനിയമങ്ങളുവട  പടനികേ,  ബുക്കട്ട്  കഫഭാമനില്

അചടനിക്കുലാം പസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുമഭായനി  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്  പസനില് നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

അചടനിചഭാലടന് തവന വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേനിളനിമഭാനൂര് കകേന്ദ്രമഭായനി കകേഭാടതനി

67 (1853) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിളനിമഭാനൂര് കകേന്ദ്രമഭായനി കകേഭാടതനി തുടങനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ആയതനിവന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാവണനട്ട്

വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെനിവെനിധതരലാം കകേഭാടതനികേള അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട് സശതീകേരനിക്കുന മഭാനദണ്ഡലാം

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങവളഭാനലാം സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.  എനഭാല്

വെനിഷയലാം വവഹകക്കഭാടതനിയുവട പരനിഗണനയനിലഭാവണനട്ട് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വെനിവെനിധ  കകേഭാടതനികേളനിവല  തതീര്പഭാകേഭാവത  അവെകശഷനിക്കുന  കകേസ്സുകേളുവട

സനിതനി,  മറട്ട്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുവട  ലഭലത,  ഭൂപകൃതനി  എനനിവെയഭാണട്ട്

കകേഭാടതനി സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് പരനിഗണനിക്കുന ഘടകേങ്ങള.
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സര്ക്കഭാര് അഭനിഭഭാഷകേരുവട കേഭാരലക്ഷമത വെര്ദനിപനിക്കഭാനുള 
നടപടനികേള

68 (1854) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് കേക്ഷനിയഭായ കകേസുകേള തതീര്പഭാക്കുനതനില് സര്ക്കഭാര് അഭനിഭഭാഷകേര്
ഗുരുതരമഭായ അലലാംഭഭാവെലാം  കേഭാണനിക്കുനവവെന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാവയനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  അഭനിഭഭാഷകേരഭായനി  നനിയമനിക്കവപടുനവെരുവട  കേഭാരലക്ഷമത
വെര്ദനിപനിക്കഭാന് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര് കേക്ഷനിയഭായ കകേസ്സുകേള തതീര്പഭാക്കുനതനില് സര്ക്കഭാര് അഭനിഭഭാഷകേര്
ഗുരുതരമഭായ അലലാംഭഭാവെലാം കേഭാണനിക്കുനവവെന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്വപടനിടനില.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  അഭനിഭഭാഷകേരഭായനി  നനിയമനിക്കവപടുനവെരുവട  കേഭാരലക്ഷമത
വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ഉത്തരവെഭാദനിതശകത്തഭാടുകൂടനി  കകേസ്സുകേള  നടത്തുകേ  എന  ലക്ഷലലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനുമഭായനി  കദശതീയ  വെലവെഹഭാര  നയത്തനിവന്റെ  ചുവെടുപനിടനിചട്ട്
3-12-2011-ല്  G.O.(P)  No.  12/2011/Law  നമ്പര് സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെട്ട്  പകേഭാരലാം
സലാംസഭാന  വെലവെഹഭാര  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതുപകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കട്ട്  മതനിയഭായ  ഓഫതീസട്ട്  അനുബന്ധ  സഇൗകേരലങ്ങള,  കേമ്പന്യൂടര്,
ഇന്റെര്വനറട്ട്  കപഭാവലയുള സഇൗകേരലങ്ങള,  കകേസ്സുകേളുവട നടത്തനിപട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
CCMS എന കേമ്പന്യൂടര് കസഭാഫട്ട് വവെയര് എനനിവെ ജെനിലഭാ ഗവെണ്വമന്റെട്ട് പതീഡര്മഭാരുവട
കേഭാരലഭാലയലാം,  സബട്ട്  കകേഭാര്ടട്ട്  വസന്റെറുകേള  എനനിവെനിടങ്ങളനില്  നല്കേനിവെരുനണട്ട്.
കൂടഭാവത  ഇഇൗ  വെലവെഹഭാരനയത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജെനിലഭാ  കേളക്ടകററ്റുകേള  വെഴെനിയുലാം
സര്ക്കഭാര് അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കട്ട് കേമ്പന്യൂടര് നല്കേനിവെരുനണട്ട്.  ഇന് സര്വ്വതീസട്ട് പരനിശതീലനലാം,
വപഭാതുവെഭായ  റനിസര്ചനിനുള  സഇൗകേരലലാം  എനനിവെ  നല്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

കകേഭാടതനി നടപടനികേളനിവല കേഭാലതഭാമസലാം

69 (1855) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി  വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത കകേഭാടതനികേളനില് വകേടനിക്കനിടക്കുന കകേസുകേളുവട എണ്ണലാം
ക്രമഭാതതീതമഭായനി വെര്ദനിക്കുന കേഭാരലലാം ഗഇൗരവെമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ ;

969/2017
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(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത ഒഭാകരഭാ കകേഭാടതനികേളനിലലാം ഓകരഭാ നലഭായഭാധനിപന്മഭാരുലാം
തതീര്പഭാക്കുന  കകേസുകേവള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കൃതലമഭായ  അവെകലഭാകേനലാം  നടത്തഭാറുകണഭാവയന
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ:

(സനി)  കകേസുകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിവല  കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം  നതീതനി  ലഭനിക്കഭാന്
ലവെകുന സഭാഹചേരലവലാം  അതുമൂലലാം  സഭാമൂഹനികേമഭായനി  ഉണഭാകുന പതലഭാഘഭാതവലാം
ഓകരഭാ കകേസുകേളനിലലാം പകതലകേമഭായനി വെനിലയനിരുത്തുനതനിനട്ട്  എവന്തങനിലലാം സലാംവെനിധഭാനലാം
നനിലവെനിലകണഭാ എന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കകേഭാടതനി  നടപടനിക്രമങ്ങള  കവെഗത്തനിലഭാക്കുനതനിനുലാം  അര്ഹതവപട
നതീതനി  ഏറവലാം  കവെഗത്തനിൽ  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  ആവെശലമഭായ  മഭാറങ്ങള  വകേഭാണ്ടു
വെരുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ എന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാടതനികേളുവട  പവെര്ത്തനലാം  അവെകലഭാകേനലാം  വചേയ്യുനതനിനഭായനി
വവഹകക്കഭാടതനിയനില് Monitoring Mechanism നനിലവെനിലണട്ട്.

(സനി)  ഇത്തരത്തനിവലഭാരു സലാംവെനിധഭാനലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് നനിലവെനിലനില.

(ഡനി)  വെനിവെനിധ  കമഖലകേളനിവല  വകേടനിക്കനിടക്കുന  കകേസ്സുകേള  എളുപത്തനില്
തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറവപടുവെനിക്കുനണട്ട്.
കൂടഭാവത,  2016-ല്  കൂടനിയ  ചേതീഫട്ട്  ജെസ്റ്റേനിസുമഭാരുവട  കകേഭാണ്ഫറന്സനിവല   നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുവട
അടനിസഭാനത്തനില് 5 വെര്ഷത്തനില് കൂടുതല് പഴെക്കമുളള കകേസ്സുകേള 2016-ല് തവന
തതീര്പഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള വവഹകക്കഭാടതനിയനില് സശതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്. 

വകേ.പനി.എ.സനി. സുകലഭാചേന സഭാരകേ ഗ്രന്ഥശഭാല

70 (1856) ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്,  കൃഷ്ണപുരലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വെനികനഭാദ  കകേന്ദ്രത്തനില്
പവെര്ത്തനിക്കുന  വകേ.പനി.എ.സനി.  സുകലഭാചേന  സഭാരകേ  ഗ്രന്ഥശഭാല  കേലഭാ-കേഭായനികേ
കകേന്ദ്രത്തനില്,  കേലഭാ  കേഭായനികേ  കമഖലയനിവല  പഗത്ഭവരവക്കഭാണട്ട്  പരനിശതീലനലാം
നടത്തുനതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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കേഭായലാംകുളവത്ത കൃഷ്ണപുരലാം സഭാലാംസഭാരനികേ വെനികനഭാദ  കകേന്ദ്രത്തനില് പവെര്ത്തനിക്കുന
വകേ.പനി.എ.സനി. സുകലഭാചേന സഭാരകേ ഗ്രന്ഥശഭാല കേലഭാകേഭായനികേ കകേന്ദ്രലാം സഭാലാംസഭാരനികേ
വെകുപനിവന്റെ നനിയനണത്തനിലള സഭാപനമല.  പസ്തുത കകേന്ദ്രത്തനില് കേലഭാകേഭായനികേ
കമഖലയനിവല  പഗത്ഭവരവക്കഭാണട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നടത്തുന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള  സഭാലാംസഭാരനികേ
വെകുപനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

പടയണനി എന കേലഭാരൂപലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

71 (1857) ശതീമതനി  വെതീണഭാ  കജെഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആറന്മുള  മണ്ഡലത്തനിവല  കേടമ്മേനനിട,  ഓതറ  ഉളവപവടയുള  പകദശങ്ങളനിവല
കേലഭാരൂപമഭായ  പടയണനി  സലാംരക്ഷനിക്കവപകടണതനിവന്റെ  അനനിവെഭാരലത  ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണഭാ? വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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തനിരുവെനിതഭാലാംകൂറനിവല  നഭാടന്കേലകേളനില്  സുപധഭാനമഭായ  കേലഭാരൂപമഭാണട്ട്
പടയണനി.  പടയണനി ഉളവപവട തനിരുവെനിതഭാലാംകൂറനിവല മുഴുവെന് നഭാടന് കേലകേളുവടയുലാം
സനിരലാം  പദര്ശനലാം,  ഗകവെഷണലാം  എനനിവെയഭായനി  കഫഭാകേട്ട് കലഭാര്  അക്കഭാദമനിയുവട
കനതൃതശത്തനില് തനിരുവെനിതഭാലാംകൂര് കഫഭാകേട്ട്  വെനികലജെട്ട് കകേഭാടയലാം ജെനിലയനിവല വവെളഭാവൂരനില്
മണനിമലയഭാറനിവന്റെ  തതീരത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവെര്ത്തനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വെരുനണട്ട്.
പടയണനിക്കട്ട് വവലവെട്ട് മന്യൂസനിയലാം ഇഇൗ വെനികലജെനില് വെനിഭഭാവെന വചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്
പുതുക്കനിയ ബഡ്ജെറനില്  പടയണനി  കേലഭാകേഭാരനഭാവര  കൂടനി  വപന്ഷന് പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവെനില്  പതനിമഭാസലാം  750  രൂപ  വെതീതമുള  വപന്ഷന്
പുതുക്കനിയ ബഡ്ജെറനില് 1500 രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പരവൂര് ജെനി. കദവെരഭാജെന് മഭാസ്റ്റേര്ക്കട്ട് സഭാരകേലാം

72 (1858) ശതീ  .    ജെനി  .    എസട്ട്  .    ജെയലഭാല് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അന്തരനിച സലാംഗതീത സലാംവെനിധഭായകേന് പരവൂര് ജെനി. കദവെരഭാജെന് മഭാസ്റ്റേര്ക്കട്ട്
പരവൂരനില് ഉചേനിതമഭായ സഭാരകേലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാവയനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് പസ്തുത വെനിഷയത്തനില് എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവവെനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)   അന്തരനിച  പശസ്ത  സലാംഗതീത  സലാംവെനിധഭായകേന്  ജെനി.  കദവെരഭാജെന്

മഭാസ്റ്റേര്ക്കട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ  ജെനനഭാടഭായ  പരവൂരനില്  സഭാരകേലാം  നനിര്മ്മേനിക്കണവമനട്ട്

ശതീ.  ജെനി.  എസട്ട്.  ജെയലഭാല്  എലാം.എല്.എ.  ആവെശലവപടുകേയുലാം  ഇഇൗ  വെനിഷയലാം

പതനിമൂനഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുവട  പതനിവനഭാനഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനില്  ഉനയനിക്കുകേയുലാം

വചേയനിരുന.  ജെനി.  കദവെരഭാജെന്  മഭാസ്റ്റേര്ക്കട്ട്  ജെനനഭാടഭായ  പരവൂരനില്  സഭാരകേലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  സലവലാം  മറടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  ഉറപഭാക്കനി  വെനിശദമഭായ

പഭാനുലാം എസ്റ്റേനികമറ്റുലാം ലഭലമഭാക്കുകേയഭാവണങനില് ഫണനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട് സഭാരകേ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാവണനട്ട്

മറുപടനി നല്കുകേയുണഭായനി.  പസ്തുത മറുപടനി ഉറപഭായനി പരനിഗണനിചതനിനഭാല് സഭാരകേ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  സലലഭലത  സലാംബന്ധനിച  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുവെഭാന്

ബഹു.  എലാം.എല്.എ.-കയഭാടട്ട്  ആവെശലവപടനിരുന.  സഭാരകേ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള

സലവലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  പരവൂര്  നഗരസഭയനില്  ലഭലമഭാവണനലാം

വെനിശദഭാലാംശങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി  അറനിയനിക്കുനതഭാവണനലാം ബഹു.  എലാം.എല്.എ.

അറനിയനിചനിരുനവവെങനിലലാം  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ധനസഹഭായലാം

അനുവെദനിക്കുനതനില്  തുടര്നടപടനി  സശതീകേരനിക്കുവെഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  എനഭാല്

കദവെരഭാജെന്  മഭാസ്റ്റേര്  അന്തലവെനിശമലാം  വകേഭാള്ളുന  പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാലാംസഭാരനികേ  വെകുപട്ട്

അനുവെദനിച 10 ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവെഴെനിചട്ട് നഗരസഭ നവെതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

നൂറനഭാടട്ട് നന്ദനികകേശ ശനില്പ വവപതൃകേ ഗ്രഭാമലാം പദതനി

73 (1859) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജെഷട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജെഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   മഭാകവെലനിക്കര  നൂറനഭാടട്ട്  നന്ദനികകേശ  ശനില്പ  ലപതൃകേ  ഗ്രഭാമലാം  പദതനി

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് സശതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനിയഭായനി ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനി തയഭാറഭാക്കനിയ കപഭാജെക്ടനിവന്റെ

വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)   പസ്തുത  കപഭാജെക്ടട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി

സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 200  വെര്ഷത്തനികലവറ പഴെക്കമുള ശനില്പപഭാരമ്പരലമുള നൂറനഭാടട്ട്  പടനനിലലാം
പരബഹ്മകക്ഷത്ര  പരനിസരപകദശവത്ത  വവപതൃകേ  കകേന്ദ്രമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് ലഭലമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) പസ്തുത പദതനിക്കഭായനി ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനി കപഭാജെക്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില. 

(സനി) ബഭാധകേമല. 

ഒനനില് കൂടുതല് ഭഭാഷകേളുലാം സലാംസഭാരങ്ങളുമുള പകദശങ്ങള

74 (1860) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    വനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് ഒനനില് കൂടുതല് ഭഭാഷകേള സലാംസഭാരനിക്കുന പകദശങ്ങള
ഉകണഭാ;  എങനില്  അവെ  ഏവതലഭാലാം  ഭഭാഷകേളഭാവണനട്ട്  പകദശങ്ങള  കവെര്തനിരനിച്ചു
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒനനില്  കൂടുതല്  ഭഭാഷകേളുലാം  സലാംസഭാരങ്ങളുലാം  വകേഭാണട്ട്  സമ്പനമഭായ
പകദശങ്ങളുവട സഭാലാംസഭാരനികേ വവപതൃകേവലാം പഭാരമ്പരലവലാം കേഭാത്തു സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
സശതീകേരനിച്ചു  വെരുന  നടപടനികേള  എവന്തലഭാമഭാവണനട്ട്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  കേഴെനിഞ്ഞ
കേഭാലങ്ങളനിവല പവെര്ത്തനങ്ങള വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനിലയനില്  കേനഡ,  തുളു,  ബലഭാരനി  ഭഭാഷ
സലാംസഭാരനിക്കുനവെരുലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി,  തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജെനിലകേളനില്  തമനിഴെട്ട്
സലാംസഭാരനിക്കുനവെരുലാം എറണഭാകുളലാം  ജെനിലയനില് ഗുജെറഭാത്തനിയുലാം  വകേഭാങണനിയുലാം  ഭഭാഷ
സലാംസഭാരനിക്കുന ആളുകേളുലാം തഭാമസനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  ഇഇൗ പകദശങ്ങളനില് ഇഇൗ ഭഭാഷഭാ
മഭാധലമ വെനിദലഭാലയങ്ങളുലാം പവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  2007-ല് തുളു സഭാഹനിതല അക്കഭാദമനിയുലാം
എറണഭാകുളലാം  ആസഭാനമഭായനി  2012-ല്  വകേഭാങണനി  സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനിയുലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  വകേഭാങണനി  ഭഭാഷയനിവല  സഭാഹനിതലവലാം  കേലകേളുലാം  കപഭാതഭാഹനിപനി
ക്കുനതനിനഭായനി കേവെനി സകമ്മേളനങ്ങള,  വസമനിനഭാറുകേള,  നഭാകടഭാടനി കേലഭാ പദര്ശനങ്ങള,
പുസ്തകേ പസനിദതീകേരണലാം,  സനിനനിമഭാ കപഭാതഭാഹനലാം എനതീ പദതനികേള വകേഭാങണനി
സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  തമനിഴെനില്നനിനള  പരനിഭഭാഷകേളുലാം
വതരവഞ്ഞടുത്ത വകേഭാങണനി  കേഥകേളുലാം  കകേരള  സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനി  പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
മറട്ട്  ഭഭാഷകേളനില്നനിനള മനികേച വെനിവെര്ത്തന ഗ്രന്ഥങ്ങളക്കട്ട് വെര്ഷലാംകതഭാറുലാം കകേരള
സഭാഹനിതല അക്കഭാദമനി പുരസഭാരലാം നല്കേനിവെരുനണട്ട്. 
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കേലഭാഭവെന് മണനിക്കുലാം  കുഴൂര് നഭാരഭായണമഭാരഭാര്ക്കുലാം സഭാരകേലാം

75 (1861) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ശതീ  കേലഭാഭവെന്  മണനിയലാം,  ശതീ.  കുഴൂര്  നഭാരഭായണ  മഭാരഭാര്ക്കുലാം  അനുകയഭാജെലമഭായ
സഭാരകേങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാന് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ എന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അന്തരനിച  പശസ്ത  നടന്  കേലഭാഭവെന്  മണനിയുവട  സരണഭാര്തലാം  സഭാരകേലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജെറനില്  50
ലക്ഷലാം രൂപ പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലവലാം മറട്ട് അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുലാം ലഭലമഭാകുന
മുറയട്ട്  തുടര്  നടപടനി  സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിവല  വകേഭാരടനിയനില്
പത്മഭൂഷണ് കുഴൂര് നഭാരഭായണമഭാരഭാരുവട സഭാരകേമഭായനി വെഭാദലകേലഭാകകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
കുഴൂര്  നഭാരഭായണമഭാരഭാര്  ഫഇൗകണഷന്  സലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാവമകനറനിരനിക്കുന.  സലവത്ത
സലാംബന്ധനിച  വെനിവെരങ്ങള  സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  നടപടനി
സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

പണ്ഡനിറട്ട് കേറുപന് സഭാരകേലാം

76 (1862) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് പടനികേജെഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിവല നകവെഭാതഭാന നഭായകേരനില് ഒരഭാളുലാം വെഭാഗനിയുമഭായനിരുന പണ്ഡനിറട്ട്
കേറുപവന്റെ  സരണഭാര്തലാം,  അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ കുടനിക്കഭാലലാം  വചേലവെഴെനിച വെതീടട്ട്  സലാംരക്ഷനിചട്ട്
സഭാരകേമഭായനി നനിലനനിര്ത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനിവല നകവെഭാതഭാന നഭായകേനുലാം വെഭാഗനിയുമഭായനിരുന പണ്ഡനിറട്ട് കേറുപന്
കുടനിക്കഭാലലാം വചേലവെഴെനിച വെതീടട്ട് 1868-വല കകേരള പഭാചേതീന സഭാരകേ പുരഭാവെസ്തു സകങത
പുരഭാവെശനിഷ ആക്ടട്ട് പകേഭാരലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭാവനതഭാകണഭാ എന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്
തുടര്നടപടനി  സശതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  പുരഭാവെസ്തു  വെകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുനതഭാണട്ട്.  വചേറഭായനി പണ്ഡനിറട്ട് കേറുപന് വമകമ്മേഭാറനിയലനിനട്ട് പകതലകേ ധനസഹഭായമഭായനി
50  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട്  2016-17-വല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജെറനില്
പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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പളനിപ്പുറലാം തുണനിടപറമ്പനില് സഭാരകേലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്

77 (1864) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് പടനികേജെഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിവന്റെ നകവെഭാതഭാനത്തനില് പമുഖ പങ്കുവെഹനിച മനിശകഭഭാജെനലാം നടന
പളനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തനിവല  തുണനിടപറമ്പനില്  സഭാരകേലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  അതുവെഴെനി
ചേരനിത്രലാം പുതുതലമുറക്കട്ട് പകേര്നട്ട് നല്കുനതനിനുലാം നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനിവന്റെ നകവെഭാതഭാനത്തനില് പമുഖ പങ്കുവെഹനിച മനിശകഭഭാജെനലാം നടന
പളനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തനിവല  തുണനിടപറമ്പനില്  മുസനിരതീസട്ട്  വവപതൃകേ  സലാംരക്ഷണ
പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി മനിശകഭഭാജെന സഭാരകേലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് മൂനട്ട് വസന്റെട്ട്
ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുവെഭാന് ടൂറനിസലാം വെകുപട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ടനി  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുനതനിനുള
നടപടനികേളക്കഭായനി റവെനന്യൂ വെകുപനിവന സമതീപനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്. 

കേനിളനിമഭാനൂര് രഭാജെഭാരവെനിവെര്മ്മേ സഭാരകേ സമുചയ നവെതീകേരണലാം

78 (1865) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂര്  രഭാജെഭാരവെനിവെര്മ്മേ  സഭാരകേ  സമുചയ  നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി
സഭാലാംസഭാരനികേ വെകുപട്ട് കപഭാജെക്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഇതു സലാംബന്ധനിച വെനിശദവെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  സഭാരകേവലാം  കേനിളനിമഭാനൂര്  വകേഭാടഭാരവമുളവപടുന  പകദശലാം
ചേനിത്രകേലഭാ പഠന ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനു കവെണനിയുള നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാവണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചുവെരുന. 

കേഭാര്ട്ടൂണനിസ്റ്റേട്ട് ശങര് കദശതീയ മന്യൂസനിയലാം

79 (1866) ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  കൃഷ്ണപുരത്തട്ട്  പവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള  കേഭാര്ട്ടൂണനിസ്റ്റേട്ട്  ശങര്
കദശതീയ മന്യൂസനിയത്തനിനുലാം, ഇതനികനഭാവടഭാപലാം ഉയര്ന വെരുന സഭാലാംസഭാരനികേ വെനികനഭാദ
കകേന്ദ്രത്തനിനുലാം ചുറ്റുമതനില്, കേവെഭാടലാം എനനിവെ സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ
എനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കേഭാര്ട്ടൂണനിസ്റ്റേട്ട്  ശങര് സഭാരകേ കദശതീയ കേഭാര്ട്ടൂണ് മന്യൂസനിയലാം സനിതനി  വചേയ്യുന
വകേടനിടവലാം  സലവലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  കകേരള  ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  ലഭലമഭായനിട്ടുളളതട്ട്.
കേഭാര്ട്ടൂണ് മന്യൂസനിയത്തനിനട്ട് കേമഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ആവെശലമഭായ തുകേ കേവണത്തു
നതനിനഭായുളള നടപടനി കേഭാര്ട്ടൂണ് അക്കഭാദമനി സശതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്. 

കേഭാര്ട്ടൂണനിസ്റ്റേട്ട് ശങര് സഭാരകേ കദശതീയ മന്യൂസനിയലാം

80 (1867) ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരള ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനിയുവട കമല്കനഭാടത്തനില് കേഭായലാംകുളലാം കൃഷ്ണപുരത്തട്ട്
പവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന കേഭാര്ട്ടൂണനിസ്റ്റേട്ട് ശങര് സഭാരകേ കദശതീയ മന്യൂസനിയത്തനില് എത്തനികചരുന
വെനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കട്ട്  ഓണഭാട്ടുകേരയുവട  ലപതൃകേലാം,  അനുഷ്ഠഭാനകേലകേള
എനനിവെവയക്കുറനിച്ചുലാം ഇവെനിടവത്ത സഭാമൂഹനികേ സഭാലാംസഭാരനികേ കമഖലയനില് പവെര്ത്തനിച
മഹഭാരഥന്മഭാവര പരനിചേയവപടുത്തുനതനിനുകവെണനി ആഡനികയഭാ വെനിഷശല് ക്രമതീകേരണങ്ങള
ഏര്വപടുത്തുനതനിനുള നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനിയഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനലാം  എടുകക്കണതട്ട്.
അക്കഭാദമനിയുമഭായനി ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്.

വെനലാം വെകുപനിവന്റെ ശഭാക്തതീകേരണ പരനിപഭാടനികേള

81 (1868) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   എലാം  .   വെനിന്വസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വെനലാം വെകുപനിവന്റെ ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം പരനിഷ്കരണത്തനിനുലാം
കവെണനി കേര്മ്മേ പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവന്തലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  പസ്തുത  പദതനി  വെഴെനി  ലകേവെരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേവക്കഭാണനിട്ടുവണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വെനലാം  വെകുപനിവന്റെ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  പരനിഷ്കരണത്തനിനുലാം  കവെണനി
വെഭാര്ഷനികേ പദതനി നടപഭാക്കനിവെരുന.  വെഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഉളവപടനിട്ടുള വെനിവെനിധ
സതീമുകേളനില്,  പുതനിയ സതീമുകേളക്കട്ട് സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം
ഭരണഭാനുമതനിയുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  പദതനികേള  നടത്തനിയുലാം  വെരുന.  നടപ്പു
പദതനികേള (ongoing scheme) ബഡ്ജെറനിവല തുകേയുവട ലഭലതയനുസരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന.

(ബനി)  വെനങ്ങളുവട സലാംരക്ഷണലാം,  വെനലജെതീവെനികേളുവട സലാംരക്ഷണലാം,  വെനപകദശങ്ങളുവട
വെനിശനിഷലഭാ  വെനകതഭാടങ്ങളുവട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വെര്ദനിപനിക്കല്,  വമചവപട  വെനിഭവെ
പരനിപഭാലനലാം,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വെനികേസനലാം,  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം,  സഭാമൂഹല
വെനവെല്ക്കരണലാം,  വെനഭാതനിര്ത്തനികേളുവട  സര്കവ്വ,  ജെണകേള,  കേരനിങല്  ഭനിത്തനികേള,
സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനികേള എനനിവെയുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം, ഒഇൗഷധസസലങ്ങള ഉളവപവടയുള
തടനിയനിതര  ഉല്പനങ്ങളുവട  വെനികേസനലാം,  വവജെവെവവവെവെനിദല  സലാംരക്ഷണവലാം  സലാംരക്ഷനിത
പകദശങ്ങളുവട  പരനിപഭാലനവലാം  മഭാനവെകശഷനി  വെനികേസനലാം,  വെനപരനിപഭാലന  വെനിവെര
സമ്പ്രദഭായവലാം  ഭഇൗമവെനിവെരസഭാകങതനികേ  സലാംവെനിധഭാനവലാം  വമചവപടുത്തല്,  വെനിഭവെ
ആസൂത്രണവലാം ഗകവെഷണവലാം മനുഷല-മൃഗ സലാംഘര്ഷലാം ലഘൂകേരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുവട
നടത്തനിപട്ട്,  തൃശ്ശൂര്  ജെനിലയനിവല  പുത്തൂരനില്  സുകവെഭാളജെനിക്കല്  പഭാര്ക്കുലാം  വെനലജെതീവെനി
സലാംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രവലാം  സഭാപനിക്കല്  എനനിവെയഭാണട്ട്  പദതനികേളുവട  നടത്തനിപട്ട്
മുകഖന വവകേവെരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന പധഭാന ലക്ഷലങ്ങള. 

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപനിനട്ട് ആവെശലലാം കവെണ്ടുന ഫണട്ട് സലാംസഭാന ബഡ്ജെറനില്
കൂടനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

വെനലാം വെനലജെതീവെനി സലാംരക്ഷണലാം വെകുപ്പുകേളനില് കജെഭാലനി വചേയ്യുന വതഭാഴെനിലഭാളനികേള

82 (1869) ശതീ  .    ജെനി  .    എസട്ട്  .    ജെയലഭാല് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേഭാലലാം ജെനിലയനില് വെനലാം, വെനലജെതീവെനി സലാംരക്ഷണലാം വെകുപ്പുകേളനില് കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനികലഭാ,  ദനിവെസകവെതന  വെലവെസയനികലഭാ  ജെതീവെനക്കഭാകരഭാ,  വതഭാഴെനിലഭാളനികേകളഭാ
കജെഭാലനി കനഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഏവതലഭാലാം ഓഫതീസുകേളനില് എത്രകപര് കജെഭാലനി കനഭാക്കുനവവെനതനിവന്റെ
തസ്തനികേ തനിരനിച്ചുള വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  വെനലാം  വെകുപനില്  സകതണ്  സര്ക്കനിള  വകേഭാലത്തനിനു  കേതീഴെനില്  കേരഭാര്

അടനിസഭാനത്തനില്  ആരുലാംതവന  കസവെനമനുഷ്ഠനിക്കുനനില.  എനഭാല്  ദനിവെസ

കവെതനഭാടനിസഭാനത്തനില് കസവെനമനുഷ്ഠനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി) 

ഓഫതീസനിവന്റെ കപരട്ട് തസ്തനികേ എണ്ണലാം

സകതണ് സര്ക്കനിള ഡഭാഫട്ട്സഭാന്    1

കകേഭാനനി ഡനിവെനിഷന്

1. വചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേട്ട് 
   ഓപകററര്

   1

2. മുളചങ്ങഭാടലാം കേടത്തട്ട്     1

3. ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട്     1

പുനലൂര്
1. വവഡവെര്     1

2. ഡഭാഫട്ട്സഭാന്     1

വതനല ഡഭാഫട്ട്സഭാന്     1

അചന്കകേഭാവെനില് 1. ഡഭാഫട്ട്സഭാന്     1

2. വവടപനിസ്റ്റേട്ട്     1

ടനിമ്പര് വസയനില്സട്ട്, പുനലൂര്  ഡഭാറഭാ എന്ടനി ഓപകററര്     1

കേടയഭാമണ് തടനി ഡനികപഭാ മസ്ദൂര് വെഭാചര്     1

കകേഭാനനി തടനി ഡനികപഭാ

1. മസ്ദൂര് വെഭാചര്     1

2. പനി.റനി.എസട്ട്     1

3. ഡഭാറഭാ എന്ടനി 
    ഓപകററര്

    1

പത്തനഭാപുരലാം തടനി ഡനികപഭാ മസ്ദൂര് വെഭാചര്     1

അരനിക്കക്കഭാവെട്ട് തടനി ഡനികപഭാ മസ്ദൂര് വെഭാചര്     2

വെനിയപുരലാം തടനി ഡനികപഭാ മസ്ദൂര് വെഭാചര്     2

                                                       ആവകേ    19

അടവെനി ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി
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83 (1870) ശതീ  .    അടൂര് പകേഭാശട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടവെനി  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനി  സന്ദര്ശനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ
സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം  എത്രകപര്  വെനകപഭായനിട്ടുവണനള  കേണക്കുകേള  ലഭലമഭാകണഭാ;
എങനില് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെനിവട  ലഭനിക്കുന  വെരുമഭാനലാം  ഏതുതരത്തനിലഭാണട്ട്  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനതട്ട്;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൂടുതല് സന്ദര്ശകേവര ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി പുതുതഭായനി  എവന്തലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് ഇവെനിവട നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  56552  കപര്  അടവെനി  ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം വസന്റെര് സന്ദര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി. 

(ബനി)  അടവെനി  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസത്തനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  വെരുമഭാനലാം  ടനി
വസന്റെറനിവല കജെഭാലനിക്കഭാരുവട കവെതനലാം നല്കുനതനിനുലാം ടനി  വസന്റെറനിവന്റെ പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം
മറട്ട് വെനിവെനിധ പവെര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന. 

(സനി) അടവെനിയനില് ആറട്ട് ടതീ കടഭാപട്ട് ബഭാലാംബൂ ഹട്ടുകേള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്
ഉടവന സന്ദര്ശകേര്ക്കഭായനി തുറനട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാവത അടവെനിയനിവല ബഇൗള
കബഭാടട്ട് വവറഡുമഭായനി (കുടവെഞനി സവെഭാരനി) ബന്ധവപടുത്തനി ഇകക്കഭാ വഫണട്ട് ലനിയഭായനിട്ടുള
കടഭായട്ട് വലറട്ട്  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  വവസകനജകേളുലാം  ടനിക്കറട്ട്  കേഇൗണറുകേളുലാം  സഭാപനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. 

കകേഭാനനി ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി

84 (1871) ശതീ  .    അടൂര് പകേഭാശട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാനനി  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  എത്ര  ആളുകേള  സന്ദര്ശനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുവണനളതനിവന്റെ
കേണക്കുകേള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കൂടുതല് ആളുകേള വെരുനതനികലക്കഭായനി കകേഭാനനിയനില് കൂടുതല് ആകേര്ഷകേമഭായ
പദതനികേള നടപഭാക്കുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  പകൃതനിക്കട്ട്  കദഭാഷലാം സലാംഭവെനിക്കഭാത്ത തരത്തനില് എവന്തഭാവക്ക പുതനിയ
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് 174486 ആളുകേള കകേഭാനനി ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം വസന്റെറനില് സന്ദര്ശകേരഭായനി എത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കൂടുതല് ആളുകേവള ആകേര്ഷനിക്കുനതനികലക്കഭായനി പരനിസനിതനിക്കനുകയഭാജെലമഭായ
പല പദതനികേളുലാം കകേഭാനനി ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം വസന്റെറനില് നടപനിലഭാക്കനി വെരുനണട്ട്.

(സനി)  കകേഭാനനി  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രത്തനില്  കുടനികേളുവട  പഭാര്ക്കട്ട്
തുടങനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാവത  കകേഭാനനിയനില്  നനിനട്ട്  ഗവെനിയനികലക്കട്ട്  കേണക്ടഡട്ട്  ടൂര്
പദതനിയുലാം  കകേഭാനനിയനില്  നനിനട്ട്  കേഭാടഭാത്തനിപഭാറയനികലക്കട്ട്  ടക്കനിലാംഗട്ട്  പരനിപഭാടനിയുലാം
ഫലപദമഭായനി  നടപഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപനിവല  സഇൗകേരലങ്ങള വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാനുലാം
നനിലവെനിലള കേവഫറതീരനിയയനില് മനില്മയുവട  സഹഭായകത്തഭാവട മനില്മഭാ ഉല്പനങ്ങളുവട
വെനില്പനയലാം സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കുനണട്ട്. 

പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട് മരണവപടുനവെരുവട കുടുലാംബത്തനിനട്ട് 
വെനലാം വെകുപട്ട് നല്കുന ആനുകൂലലങ്ങള

85 (1872) ശതീ  .    ജെനി  .    എസട്ട്  .    ജെയലഭാല് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാമ്പട്ട് കേടനികയറട്ട് മരണവപടുനവെരുവട കുടുലാംബത്തനിനട്ട് വെനലാം വെകുപട്ട് നല്കുന
ആനുകൂലലങ്ങള  എവന്തഭാവക്കയഭാണട്ട്;  ഇതനികലക്കട്ട്  സമര്പനികക്കണ  കരഖകേള
എവന്തഭാവക്കയഭാവണനലാം, ആര്ക്കഭാണട്ട് അകപക്ഷ നല്കകേണവതനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ:

(ബനി) പസ്തുത ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുനതനികലക്കഭായനി ശതീമതനി ജെലജെ.സനി., ജെലജെ
വെനിലഭാസലാം,  ആശഭാരനിമുക്കട്ട്,  പൂതക്കുളലാം,  വകേഭാലലാം എനയഭാളുവട അകപക്ഷ 16-7-2015-നട്ട്
653/VIP/15  എന  നമ്പരനില്  ബന്ധവപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ലഭനിചനിരുനകവെഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) അകപക്ഷകേയുവട മകേന് ആര്. അജെനിത്തട്ട്, പഭാമ്പട്ട് കേടനികയറ്റു മരനിചതുമഭായനി
ബന്ധവപടട്ട് ടനിയഭാള നല്കേനിയ അകപക്ഷയനികനല് കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു വെര്ഷത്തനിനുളനില്
സശതീകേരനിച നടപടനികേള എവന്തഭാവക്കയഭാണട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ കുടുലാംബത്തനിനട്ട് ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കുവെഭാന് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനത്തനിനുളനില്  വെചട്ട്  പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട്  മരണലാം  സലാംഭവെനിക്കുകേയഭാവണങനില്
നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  അനന്തരഭാവെകേഭാശനിക്കട്ട്  അഞട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  വെനത്തനിനു
പുറത്തുവെചട്ട്  പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട്  മരണലാം  സലാംഭവെനിക്കുകേയഭാവണനവണങനില്  നഷപരനിഹഭാരമഭായനി
അനന്തരഭാവെകേഭാശനിക്കട്ട് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വെനലാം വെകുപട്ട് നല്കേനിവെരുന.  ആയതനികലക്കട്ട്
ചുവെവടപറയുന  കരഖകേള  സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.  സലാംഭവെസലത്തനിവന്റെ അധനികേഭാര
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പരനിധനിയനിലള  വറയ്ഞട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  ഓഫതീസര്/അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  വവവെല്ഡട്ട്  വവലഫട്ട്
വെഭാര്ഡനഭാണട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതട്ട്.

1. നനിശ്ചനിത കഫഭാമനിലള അകപക്ഷ.

2. വമഡനിക്കല് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

3. കപഭാസ്റ്റേട്ട്കമഭാര്ടലാം റനികപഭാര്ടട്ട്

4. അകപക്ഷകേവന്റെ തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡനിവന്റെ ശരനിപകേര്പട്ട്

5. പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട് മരണലാം സലാംഭവെനിച വെലക്തനിയുവട മരണസര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

6. അനന്തരഭാവെകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്.

(ബനി)  പസ്തുത  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  ശതീമതനി  ജെലജെ  സനി.,
ആശഭാരനിമുക്കട്ട്, പൂതക്കുളലാം, വകേഭാലലാം എനയഭാളുവട അകപക്ഷ സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.
അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് ആവെശലമഭായ നടപടനി സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി) ഉത്തരലാം (ബനി)-യുവട  അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  അര്ഹത  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനി
സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സുസനിര കകേരളലാം പദതനി

86 (1873) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണലാം ലക്ഷലലാം വെചട്ട് സുസനിര കകേരളലാം എന കപരനില്
ഒരു പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ആയതു നടപനിലഭാക്കഭാന് സശതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേൾ വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  2014-15  വെര്ഷത്തനില്  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള
''ഹരനിതശതീ''  പദതനിയുവട  പധഭാന  ലക്ഷലങ്ങളനില്  ഒനഭാണട്ട്  സുസനിര  കകേരളലാം
(Sustainable  Environment  Plan  for  the  Nature).  പരനിസനിതനി  വെകുപട്ട്,  വെനലാം
വെകുപട്ട്,  ബകയഭാവവഡകവെഴ്സനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്,  കുടുലാംബശതീ,  ജെനശതീ  മനിഷന്,  തകദ്ദേശ
സശയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപട്ട്,  സനദ  സലാംഘടനകേള  എനനിവെയുവട
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സഹകേരണകത്തഭാവട പങഭാളനിത്ത പരനിസനിതനി പവെര്ത്തന പദതനികേളനിലൂവടയഭാണട്ട്
ഇഇൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  ഹരനിതഭാഭ  വെര്ദനിപനിച്ചുലാം  വവജെവെവവവെവെനിദലലാം
പരനികപഭാഷനിപനിച്ചുലാം ആവെഭാസവെലവെസഭാ കസവെനങ്ങള വെര്ദനിച അളവെനില് ജെനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  ഓകരഭാ  വെലക്തനിയുലാം  ഒരു  മരവമങനിലലാം  നടുകേയുലാം  തുടര്നട്ട്
അതനിവന  പരനിപഭാലനിചട്ട്  അതനിവന്റെ  അതനിജെതീവെനലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയുലാം  വചേയ്യുകേ
എനതഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനിയനിലൂവട ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്. 

(സനി)  സഭാമൂഹല വെനവെല്ക്കരണ വെനിഭഭാഗത്തനില് സുസനിര കകേരളലാം പരനിപഭാടനിയനിന്
കേതീഴെനില്  2014  ജൂണ്  5-നട്ട്  ''ഹരനിതശതീ''  എന  പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  രഭാവെനിവല
10.30  മുതല്  11.30  വെവരയുള  ഒരു  മണനിക്കൂര്  ഹരനിതസമയത്തട്ട്  10  ലക്ഷലാം
വൃക്ഷവവത്തകേള നട്ടുപനിടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിരുനതുലാം ടനി ഹരനിതസമയത്തനിനുളനില്
സലാംസഭാനവത്തഭാടഭാവകേ 19.55 ലക്ഷലാം വവതകേള നട്ടുപനിടനിപനിചനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്. 

സഭാമൂഹല വെനവെത്കേരണ പദതനി

87 (1874) ശതീ  .    എലാം  .    സശരഭാജെട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല  വെനവെത്കേരണ  പദതനിയനിലൂവട  പധഭാനമഭായുലാം  ഏവതലഭാലാം
മരങ്ങളഭാണട്ട് വെളര്ത്തുനതട്ട് എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂഗര്ഭ  ജെലലാം  അമനിതമഭായനി  ചൂഷണലാം  വചേയ്യുന അകക്കഷല  കപഭാലള
മരങ്ങളക്കട്ട് പകേരലാം ഫല വൃക്ഷങ്ങളഭായ മഭാവെട്ട്,  പഭാവെട്ട് തുടങ്ങനിയവെ നട്ടുപനിടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാമൂഹല വെനവെത്ക്കരണ പദതനിയനിലൂവട 70-ഓളലാം ഇനലാം വൃക്ഷവവത്തകേള
വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനണട്ട്.  ഇവെയനില്  പധഭാനമഭായുലാം  മഭാവെട്ട്,  പഭാവെട്ട്,  വനലനി,  കപര,
സകപഭാട,  റലാംബൂടഭാന്,  സതീതപഴെലാം,  വഡട്ട്  ആപനിള,  മഭാതളലാം,  കവെപട്ട്,  കേഭാഞ്ഞനിരലാം,
ലകനിതരു,  തഭാനനി തുടങ്ങനിയ ഒഇൗഷധ വവതകേളുലാം കതക്കട്ട്,  മഹഭാഗണനി,  രക്തചേന്ദനലാം
മുതലഭായ വൃക്ഷവവത്തകേളുലാം ഉളവപടുന. 

(ബനി)  അകക്കഷല കപഭാലള മരങ്ങള കസഭാഷലല് കഫഭാറസനി വെനിഭഭാഗലാം മുകഖന
നനിലവെനില് നട്ടുപനിടനിപനിക്കുനനില.  ഇകപഭാള കസഭാഷലല് കഫഭാറസനി വെനിഭഭാഗലാം നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന  പദതനികേളനില്  മഭാവെട്ട്,  പഭാവെട്ട്,  വനലനി,  മഭാതളലാം  തുടങ്ങനിയ  തകദ്ദേശതീയ  ഫല
വൃക്ഷങ്ങള നട്ടുപനിടനിപനിക്കുനണട്ട്. 

ഇടുക്കനി ജെനിലയനിവല ശഭാന്തന്പഭാറ, ചേനിനക്കനഭാല് പകദശങ്ങളനില്
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കേഭാടഭാന ശലലലാം

88 (1875) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി  ജെനിലയനിവല  ശഭാന്തന്പഭാറ,  ചേനിനക്കനഭാല്  പഞഭായത്തുകേളനില്
2011-2016  കേഭാലയളവെനില്  കേഭാടഭാനകേളുവട  ആക്രമണങ്ങളനില്  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്
ജെതീവെഹഭാനനി സലാംഭവെനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  പകദശങ്ങളനില് കേഭാടഭാന ശലലലാം രൂക്ഷമഭായനിട്ടുലാം ആയതട്ട് ഫലപദമഭായനി
തടയുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കഭാനഭാവെഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജെനങ്ങളുവട ജെതീവെനുലാം സശത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണലാം ഉറപട്ട്  വെരുത്തുനതനിനട്ട്
കേഭാടഭാനകേളുവട ശലലലാം ഫലപദമഭായനി തടയുനതനിനട്ട് എവന്തലഭാലാം നടപടനി സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി) ജെതീവെഹഭാനനി സലാംഭവെനിചവെരുവട ആശനിതര്വക്കലഭാലാം വെകുപട്ട് ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എത്രകപര് അകപക്ഷ നല്കേനിയനിരുന;  എത്ര കപര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം
നല്കേനി എനതു സലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ഇ) കേഭാടഭാനകേളുവട ആക്രമണത്തനില് ജെതീവെഹഭാനനി സലാംഭവെനിചവെരുവട ആശനിതര്ക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട് അകപക്ഷ ആര്ക്കഭാണട്ട് നല്കകേണതട്ട്;  എവന്തഭാവക്ക
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം സമര്പനിക്കണലാം; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടുക്കനി ജെനിലയനിവല  ശഭാന്തന്പഭാറ,  ചേനിനക്കനഭാല് പഞഭായത്തുകേളനില്
2011-2016  കേഭാലയളവെനില് കേഭാടഭാനയുവട ആക്രമണത്തനില്  11  കപര്ക്കട്ട് ജെതീവെഹഭാനനി
സലാംഭവെനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ടനി വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 12-2-2016-ല് ഇടുക്കനി ജെനിലഭാ കേളക്ടര്,
മൂനഭാര്  ഡനിവെനിഷണല്  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  ഓഫതീസര്,  ജെനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  പസനിഡന്റെട്ട്
എനനിവെരുവട  കനതൃതശത്തനില്  വെനലാം,  റവെനന്യൂ,  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസ  സലാംഘവലാം
പകദശവത്ത  ജെനപതനിനനിധനികേളുലാം  കചേര്നട്ട്  മൂലത്തുറയനില്  വെച്ചുലാം  16-2-2016-ല്
ശഭാന്തന്പഭാറ പഞഭായത്തട്ട് ഹഭാളനില്വെച്ചുലാം കയഭാഗലാം കചേര്നട്ട് ടനി  വെനിഷയവത്തക്കുറനിചട്ട്
ജെനങ്ങവള  കബഭാധവെല്ക്കരനിക്കുകേയുലാം  ജെനങ്ങളുവട  അഭനിപഭായലാം  കശഖരനിക്കുകേയുലാം
വചേയ്തു. ആയതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ജെനിലഭാ കേളക്ടര് വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേള സശതീകേരനികക്കണ
നടപടനികേള സലാംബന്ധനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കുകേയുണഭായനി. 
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(സനി)  ജെനങ്ങളുവട  ജെതീവെനുലാം  സശത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനട്ട്
കേഭാടഭാനകേളുവട  ശലലലാം  ഫലപദമഭായനി  തടയുനതനിനട്ട്  ചുവെവടപറയുന  നടപടനികേള
സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1. കദവെനികുളലാം  വറയ്ഞട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒരു  റഭാപനിഡട്ട്  വറകസഭാണ്സട്ട്
ടതീലാം രൂപതീകേരനിച്ചു.

2. ഇഇൗ  പശ്നത്തനിവന്റെ  ഗഇൗരവെവലാം  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  ജെനങ്ങവള
കബഭാധലവപടുത്തുനതനിനഭായനി ഒരു ലഘുകലഖ തയഭാറഭാക്കനി വെനിതരണലാം
വചേയ്തു.  കൂടഭാവത  പഭാകദശനികേ  വനറട്ട് വെര്ക്കുകേളനിലൂവടയുലാം  പചേരണലാം
നടത്തനി. 

3. ആനകേവള  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  അവെയുവട  നതീക്കങ്ങള  ജെനങ്ങവള
അറനിയനിക്കുനതനിനുലാം വെഭാചര്മഭാവര നനിയമനിച്ചു. വെനപഭാലകേര് രഭാത്രനികേഭാല
ങ്ങളനില് ഇഇൗ കമഖലകേളനിലൂവട പകടഭാളനിലാംഗട്ട് നടത്തനിവെരുന.

4. എലാം.പനി., എലാം.എല്.എ. ഫണട്ട് എനനിവെ ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി വെനിവെനിധ
സലങ്ങളനില് വെഴെനിവെനിളക്കുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുകവെണ നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് വകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുമഭായനി ബന്ധവപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  കേഭാടഭാനയുവട  ആക്രമണത്തനില്  ജെതീവെഹഭാനനി  സലാംഭവെനിചതനിനട്ട്  നഷ
പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി ലഭനിച  9  അകപക്ഷകേളനികനല് ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഒരു  കകേസനില്  ആശനിതരനിലഭാത്തതനിനഭാല്  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിടനില.  ഒരു  അകപക്ഷയനികനല്
അനന്തരഭാവെകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില.  ആയതട്ട്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ)  കേഭാടഭാനകേളുവട  ആക്രമണത്തനില്  ജെതീവെഹഭാനനി  സലാംഭവെനിച  തതീയതനി  മുതല്
ഒരു വെര്ഷത്തനിനകേലാം അകപക്ഷകേന് നനിശ്ചനിത കഫഭാറത്തനിലള അകപക്ഷ സലവത്ത
അധനികേഭാരപരനിധനിയുള വറയ്ഞട്ട് കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് ഓഫതീസര്/അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് വവവെല്ഡട്ട് വവലഫട്ട്
വെഭാര്ഡനട്ട് സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.  മരണ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  കപഭാസ്റ്റേട്ട്കമഭാര്ടലാം സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,
എഫട്ട്.വഎ.ആര്.,  കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട്,  തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട് എനനിവെയുവട പകേര്പ്പുകേള,
അനന്തരഭാവെകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  100  രൂപയുവട മുദ്രപത്രത്തനില്  തയഭാറഭാക്കനിയ
സതലവെഭാങ്മൂലലാം എനനിവെ അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്. 

സഭാമൂഹല വെനവെല്ക്കരണ പദതനി

89 (1876) ശതീ  .   വകേ  .   വകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല  വെനവെല്ക്കരണ  പദതനി  പകേഭാരലാം  വെചട്ട്  പനിടനിപനിക്കുന
വൃക്ഷലത്തകേള നഷവപട്ടുകപഭാകുനതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത പദതനി പകേഭാരലാം വെചട്ട്  പനിടനിപനിക്കുനതട്ട്  ഫലവൃക്ഷലത്തകേള
ആക്കുന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരലാം  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുന  ലതകേളക്കട്ട്  നനിരന്തരമഭായ
സലാംരക്ഷണവലാം കമല്കനഭാടവലാം ഏര്വപടുത്തുന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന  വൃക്ഷവവത്തകേള  നഷവപട്ടു  കപഭാകുനതഭായനി  ശദ
യനില്വപടനിടനില.  ഏവതങനിലലാം വെനിധത്തനില് വവതകേള നശനിച്ചുകപഭായഭാല് കപഭാക്കുവവതകേള
മഭാറനിവെയനതനികലക്കഭായനി തുടര്നലാം വവതകേള വെനിതരണലാം വചേയഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന  പധഭാന  സഭാമൂഹല  വെനവെല്ക്കരണ
പദതനിയഭായ ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയനില് മഭാവെട്ട്, പഭാവെട്ട്, മഭാതളലാം, ഞഭാവെല് മുതലഭായ
ഫലവൃക്ഷവവത്തകേള വെനിതരണലാം വചേയ്തുവെരുനണട്ട്.

(സനി)  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  'എവന്റെ  മരലാം',   'നമ്മുവട  മരലാം',
'വെഴെനികയഭാരത്തണല്'  എനതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണട്ട്.  ഇതനില്  'എവന്റെ
മരലാം', 'നമ്മുവട മരലാം' പദതനികേളനില് നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന വവതകേളുവട തുടര് പരനിപഭാലനലാം
ബന്ധവപട  വെനിദലഭാര്തനികേള  തവന  നടത്തണലാം  എനതഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളളതട്ട്.
വെനിദലഭാര്തനികേള  നട്ടുവെളര്ത്തുന  വൃക്ഷവവത്തകേളുവട  പരനിപഭാലനലാം  വെനിലയനിരുത്തുനതനിനട്ട്
അതതട്ട്  വെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല  അദലഭാപകേര്,  പനി.റനി.എ.  പസനിഡന്റെട്ട്,  വെനലാം  വെകുപട്ട്
ഉകദലഭാഗസര് എനനിവെര് ഉളവപട കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. വെഴെനികയഭാര
ത്തണല് പദതനി പകേഭാരലാം നട വവതകേള ടതീ ഗഭാര്ഡട്ട് വെചട്ട് സലാംരക്ഷനിക്കു കേയുലാം ചേനില
സലങ്ങളനില് കവെനല്ക്കഭാലത്തട്ട് വവെളളലാം നനചട്ട് പരനിചേരനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുനണട്ട്. 

വെനദതീപനി പദതനി

90 (1877) ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    വകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജെഭാസഫട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെനദതീപനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാവയനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എവന്തലഭാലാം ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവെഴെനി ലകേവെരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചവതനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വെനദതീപനി പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്
എവന്തലഭാലാം നടപടനികേള ലകേക്കഭാണനിടുവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് രണ്ടു സലങ്ങളനില് വെനദതീപനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
വകേഭാലലാം  ജെനിലയനിവല  പുനലൂര്  ഡനിവെനിഷനനില്വപട  പത്തുപറ  എന  സലവത്ത  5
വഹക്ടര് വെനപകദശത്തുലാം തനിരുവെനന്തപുരലാം ഡനിവെനിഷനനില്വപട ഇളലാംബകക്കഭാടട്ട് എന
സലവത്ത  25  വഹക്ടര്  വെനപകദശത്തുലാം  വവപലറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  വെനദതീപനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഏകേവെനിളകത്തഭാടങ്ങള മൂലമുണഭാകുന ദൂഷലഫലങ്ങള ഒഴെനിവെഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി
തകദ്ദേശതീയ വൃക്ഷവവത്തകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സശഭാഭഭാവെനികേ വെനലാം പുനര്ജനനിപനിക്കുകേ,
ടനി പകദശത്തട്ട് വവജെവെവവവെവെനിദല സലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കുകേ, ചുറ്റുപഭാടുമുള പകദശവത്ത
മണ്ണട്ട്  ജെല  സലാംരക്ഷണ  പക്രനിയയട്ട്  സഹഭായകേരമഭാവകേ,  വെനലജെതീവെനികേളക്കട്ട്  കയഭാജെനിച
ആവെഭാസ വെലവെസ ഒരുക്കുകേ,  വപഭാതുജെനങ്ങളക്കട്ട് വെനിശനിഷലഭാ തകദ്ദേശവെഭാസനികേളക്കട്ട്
വെനവത്ത  കനരനിടട്ട്  അറനിയുവെഭാനുലാം  പകൃതനി  പഠനത്തനിനുമുള  അവെസരലാം  ഒരുക്കുകേ,
ഭഭാവെനിയനില് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം വസന്റെറഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ എനനിവെയഭാണട്ട് വെനദതീപനി പദതനിയുവട
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള. 

(സനി) ജെനിലഭാ തലത്തനില് സഭാമൂഹലവെനവെല്ക്കരണ വെനിഭഭാഗത്തനില് നനിലവെനിലള
വസക്ഷന് കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര്, വറയ്ഞട്ട് കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര് എനനിവെരുവട
സഹഭായകത്തഭാവട അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് കേണ്സര്കവെറര് മുകഖനയഭാണട്ട് വടറനികടഭാറനിയല്
ഡനിവെനിഷനുകേളുവട കേതീഴെനില് വെരുന വെനപകദശത്തട്ട് വവപലറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില് ടനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുനതട്ട്. 

കകഭാഷര് പനിരതീഡനില് ഇഇൗറ കശഖരനിക്കുനതനിനുള അനുമതനി

91 (1878) ശതീ  .    കറഭാജെനി  എലാം  .    കജെഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകഭാഷര്  പതീരനിഡനില്  ഈറ കശഖരനിക്കുനതനിനട്ട്  പകതലകേ  അനുവെഭാദലാം
അഭലര്തനിച്ചുള നനികവെദനലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകഭാഷര്  പതീരനിഡനില്  ഈറ  കശഖരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല്
ആദനിവെഭാസനികേള ഉളവപവട ഇതുമഭായനി ബന്ധവപട വതഭാഴെനിലഭാളനികേള അനുഭവെനിക്കുന
ബുദനിമുടട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുന്കേഭാലങ്ങളനില് നല്കുനതുകപഭാവല കകഭാഷര് സമയലാം ഈറ കശഖരനി
ക്കുനതനിനട്ട്  പകതലകേ അനുമതനി നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകഭാഷര് പനിരതീഡനില് ഇഇൗറ വവെട്ടുനതനിനട്ട് അനുവെഭാദലാം കചേഭാദനിചനിട്ടുളളതട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പകറഷന്  മഭാകനജെനിലാംഗട്ട്
ഡയറക്ടറുവട 31-5-2016-വല കേത്തട്ട് പകേഭാരലാം കകഭാഷര് പനിരതീഡഭായ ജൂണ്, ജൂവവല,
ആഗസ്റ്റേട്ട്  മഭാസങ്ങളനില്  ഇഇൗറ  കശഖരനിക്കുനതനിനുളള  അനുമതനി  ഇഇൗ  വെര്ഷവലാം
ആഗസ്റ്റേട്ട് 31 വെവര നതീടനി നല്കേണവമനട്ട് നനികവെദനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇഇൗറ  വവെടഭാന്  കേഴെനിയഭാവത  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ബുദനിമുട്ടുനതട്ട്  ഇഇൗ
കശഖരണ കേഭാലയളവെനില് ശദയനില്വപടനിടനില.  മറ്റു മഭാസങ്ങളനില് ആവെശലമുളത്ര
ഇഇൗറ വവെട്ടുനതനിനട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് അനുമതനി നല്കേഭാറുണട്ട്.  അതട്ട്  സലാംഭരനിക്കഭാവമങനില്
കകഭാഷര്  പനിരതീഡനില്  ഇഇൗറ  വവെടഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതട്ട്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഒരു
ബുദനിമുടഭാവകേയനില. 

(സനി)  കകഭാഷര്  പനിരതീഡനില്  ഇഇൗറ  വവെട്ടുകമ്പഭാള  അതനിവന്റെ  പുതുനഭാമ്പുകേള
നശനിക്കുകേയുലാം ഇഇൗറ സമ്പത്തനിനട്ട് ഉന്മൂലനഭാശലാം സലാംഭവെനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുവമനതനിനഭാല്
കകഭാഷര്  പനിരതീഡട്ട്  ഒഴെനിവകേയുള  ഒന്പതട്ട്  മഭാസവലാം  കവെണത്ര  ഇഇൗറ  വവെട്ടുനതനിനട്ട്
അനുമതനി നല്കേഭാറുണട്ട്. കകഭാഷര് പനിരതീഡനില് മഭാത്രകമ നനിയനണലാം ഏര്വപടുത്തഭാറുളള. 

8-7-2016-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  266/2016/വെനലാം  നമ്പര്  ഉത്തരവെട്ട്  പകേഭാരലാം
നനിലവെനിലള കേരഭാര് വെലവെസകേളക്കട്ട് വെനികധയമഭായനി വെരുലാം വെര്ഷങ്ങളനില് കകഭാഷര്
പനിരതീഡനില് ഇഇൗറ കശഖരണലാം അനുവെദനിക്കുനതല എന വെലവെസയനില് ഇഇൗറയുവട
പുനരുല്പഭാദനവത്ത കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാത്ത വെനിധത്തനില് 2016-വല കകഭാഷര്
പനിരതീഡനില് ഇഇൗറ കശഖരനിക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേളനില് കേഭാടഭാനശലലലാം

92 (1879) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജെന്ദ്രന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകേളനില്  കേഭാടഭാനകേള  ഇറങ്ങനി  വെനിളനഭാശവലാം,  ആളനഭാശവലാം
ഉണഭാക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധവപട  പരഭാതനികേളനിന്കമല്  എന്തു  നടപടനിയഭാണട്ട്  വെനലാം
വെകുപട്ട് സശതീകേരനിചനിട്ടുളവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകേളനില്  കേഭാടഭാനകേള  ഉളവപവടയുള  വെനലജെതീവെനികേളുവട
ആക്രമണത്തനില്  കൃഷനിനഭാശവലാം  ആളനഭാശവലാം  ഉണഭാകുനതുമഭായനി  ബന്ധവപട
പരഭാതനികേളനികനല് 1980-വല കകേരള റളസട്ട് കഫഭാര് കപയ്വമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് കകേഭാമ്പന്കസഷന് 
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ടു  വെനിക്ടനിലാംസട്ട്  ഓഫട്ട്  അറഭാക്കട്ട്  വവബ വവവെല്ഡട്ട്  ആനനിമല്സട്ട്  പകേഭാരലാം  നനിലവെനില്
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിവെരുനണട്ട്.  കൂടഭാവത, പശ്നബഭാധനിത കമഖലകേളനില് ഫണനിവന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  കേഭാടഭാനകേള  നഭാടനികലക്കനിറങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാന് മതനില്,  കേനിടങ്ങട്ട്,
സഇൗകരഭാര്ജ കവെലനി എനനിവെ നനിര്മ്മേനിക്കുനണട്ട്. 

വെനഭാശനിത സമൂഹത്തനിനട്ട് കൂടുതല് വതഭാഴെനില് സഭാദലത

93  (1880) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    വെനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിനട്ട്  കൂടുതല്  വതഭാഴെനില്  സഭാദലത  ലക്ഷലമനിടട്ട്
കേര്മ്മേപദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എവന്തലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവെഴെനി ലകേവെരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേവക്കഭാള്ളുകേയുണഭായനി; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനഭാശനിത സമൂഹങ്ങള അലാംഗങ്ങളഭായ വെന സലാംരക്ഷണ സമനിതനികേള/
ഇകക്കഭാ   ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള  എനനിവെ  വെഴെനി  പങഭാളനിത്ത  വെനപരനിപഭാലന
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിചട്ട്  വെന സലാംരക്ഷണ വെനപരനിപഭാലന പവെര്ത്തനികേളക്കട്ട്
കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുവട  ധനസഹഭായകത്തഭാവടയുള  വെനിവെനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വെരുനണട്ട്.  കദശതീയ വെന വെല്ക്കരണ പരനിപഭാടനി,  കദശതീയ ഔഷധ
സസല കബഭാര്ഡട്ട്, ബഭാലാംബൂ മനിഷന് എനനിവെ വെഴെനിയുള പദതനികേളനിവല വെനവെല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള  ആദനിവെഭാസനികേള ഉളവപവടയുള വെനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിവല അലാംഗങ്ങളുവട
പങഭാളനിത്തകത്തഭാവടയഭാണട്ട്  നടപഭാക്കുനതട്ട്.  ഈ  പദതനികേള  വെഴെനി  കൂടുതല്
വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങളുലാം കക്ഷമപവെര്ത്തനങ്ങളുലാം വെനഭാശനിത സമൂഹത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുനണട്ട്.
അതുകപഭാവല  സലാംസഭാന  പദതനി  വെനിഹനിതത്തനിലൂവടയുലാം   ടൂറനിസലാം  വെകുപനിവന്റെയുലാം
ധനസഹഭായകത്തഭാവട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കുന  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  പദതനികേള
വെഴെനിയുലാം വെനഭാശനിത സമൂഹത്തനിവല യുവെതതീ-യുവെഭാക്കളക്കട്ട് ധഭാരഭാളലാം വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള
ലഭനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാവത പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിവന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാവടയുള
പദതനികേള മുകഖന വെനികേസന പവെര്ത്തനങ്ങള വെഴെനിയുലാം കൂടുതല് വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങളുലാം
കക്ഷമപവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  ആദനിവെഭാസനികേള  ഉളവപവടയുള  വെനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിനട്ട്
ലഭനിക്കുനണട്ട്.
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(ബനി)  വെനവെല്ക്കരണ,  വെനസലാംരക്ഷണ പവെര്ത്തനികേളനില് പങഭാളനികേളഭാക്കുകേ
വെഴെനി വെനഭാശനിത സമൂഹത്തനിനട്ട്  കൂടുതല് വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള നല്കുകേ,  അവെരുവട
ജെതീവെനിത നനിലവെഭാരലാം  ഉയര്ത്തുകേ,  അവെരനില് സശഭാശയതശലാം  വെളര്ത്തുകേ,  അവെകരയുലാം
സമൂഹത്തനിവന്റെ  മുഖലധഭാരയനില്  വകേഭാണ്ടുവെരനികേ  എനനിവെയഭാണട്ട്  പധഭാനമഭായുലാം
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്.  വെനഭാശനിത സമൂഹത്തനിവന്റെ ജെതീവെനിത നനിലവെഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിലൂവട
അവെര്ക്കട്ട് വെനകത്തഭാടുള ആശനിതതശലാം കുറയകേ,  വെനത്തനികനഭാടട്ട് ടനി വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
കൂടുതല്  ആഭനിമുഖലലാം  വെളര്ത്തുകേ,  അതനിലൂവട  വെനസലാംരക്ഷണലാം   ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ
എനനിവെയുലാം പധഭാന ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്.

(സനി)   വെനലാം  വെകുപഭാസഭാനവത്ത  ഇകക്കഭാ-ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലടബല്
വവെല്വഫയര്  വെനിഭഭാഗത്തനില്  പവെര്ത്തനിക്കുന  സലാംസഭാനവത്ത  മുപത്തനിയഭാറട്ട്
വെനവെനികേഭാസ ഏജെന്സനികേളുവട അവപകട്ട് കബഭാഡനിയഭായ  സലാംസഭാന വെന വെനികേസന
ഏജെന്സനി  വെഴെനിയഭാണട്ട്  കമല്പറഞ്ഞ പദതനികേള   നടപഭാക്കനി  വെരുനതട്ട്.   കകേന്ദ്ര
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുവട  ധനസഹഭായകത്തഭാവടയുള  കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേളുവട
അലാംഗതീകേഭാരലാം,  ഫണട്ട് ലഭലത എനനിവെ ഉറപഭാക്കുകേ,  ഫതീല്ഡട്ട് തലത്തനിവല പദതനി
നടത്തനിപട്ട്,  ധന വെനിനനികയഭാഗലാം എനനിവെ അവെകലഭാകേനലാം വചേയ്യുകേ,  പദതനി നടത്തപനില്
വെനഭാശനിത സമൂഹത്തനിവന്റെ പങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കുകേ,  കൂടുതല് കേര്മ്മേ പദതനികേള
ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള ഭരണതലത്തനില് ലകേവക്കഭാണ്ടുവെരുന.

കേഭാട്ടുതതീ പതനികരഭാധനിക്കഭാന് നടപടനി

94 (1881) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഒരു  വെര്ഷലാം  ശരഭാശരനി  എത്ര വഹക്ടര് വെനഭൂമനിയഭാണട്ട്
കേത്തനിനശനിക്കുനതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം ഇതനിവന്റെ കേണക്കട്ട് എത്രവെതീതമഭാവണനട്ട് വെനിശകേലനലാം
വചേയഭാറുകണഭാ;

(സനി)  വെനഭൂമനി കേത്തനിനശനിചതുമൂലലാം എത്ര രൂപയുവട നഷമഭാണട്ട് കേഴെനിഞ്ഞവെര്ഷലാം
കേണക്കഭാക്കവപടനിട്ടുളവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കേഭാട്ടുതതീ പതനികരഭാധപവെര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് നനിലവെനില് അനുവെദനിക്കുന തുകേ
പരലഭാപമഭാവണനട്ട് സര്ക്കഭാര് കേരുതുനകണഭാ;

(ഇ)  കേഭാട്ടുതതീ പതനികരഭാധപവെര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?      
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ഉത്തരലാം

(എ)  2013  മുതലളള  നഭാലട്ട്  വെര്ഷവത്ത  കേണവക്കടുത്തഭാല്  ഒരു  വെര്ഷലാം
ശരഭാശരനി  1690.7 വഹക്ടര് സലത്തട്ട് കേഭാട്ടുതതീ ഉണഭാകുനതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  

2013 - 1740.53 വഹക്ടര്

2014 - 1637.54 വഹക്ടര്

2015 - 1415.51 വഹക്ടര്

2016 - 1969.08 വഹക്ടര്

(സനി) കേഴെനിഞ്ഞവെര്ഷലാം (2015) 35,420 രൂപയുവട നഷലാം കേണക്കഭാക്കവപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇല.

(ഇ) എലഭാ ഡനിവെനിഷനുകേളനിവലയുലാം  അലാംഗതീകൃത ഹയര് മഭാകനജവമന്റെട്ട് പഭാനനില്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള  പകേഭാരലാം  കേഭാട്ടുതതീ  പതനികരഭാധ  പവെര്ത്തനങ്ങള  ചേനിടയഭായനി
നടത്തനിവെരുനണട്ട്.  ഇതനില്  ഫയര്ലലന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഫയര്  വെഭാചര്മഭാവര  നനിയമനിക്കല്,
കേണ്കടഭാള  കബണനിലാംഗട്ട്  എനതീ  പവെര്ത്തനങ്ങള  ഫണനിവന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്
വചേയ്തുവെരുനണട്ട്. ആദനിവെഭാസനി സമൂഹത്തനില്വപടവെവരയുലാം വെനഭാശനിത സമൂഹത്തനില്
വപടവെവരയുലാം ഫയര് വെഭാചര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കഭാന് പകതലകേ ശദ വകേഭാടുക്കുനണട്ട്.
കൂടഭാവത വപഭാതുജെന പങഭാളനിത്തകത്തഭാവടയുള അഗനി പതനികരഭാധ പവെര്ത്തനങ്ങള,
കബഭാധവെല്ക്കരണ പവെര്ത്തനങ്ങള എനനിവെയുലാം നടത്തനിവെരുനണട്ട്.

ഇടപളനി കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് ഓഫതീസട്ട്

95 (1882) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃക്കഭാക്കര  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില്വപട  ഇടപളനി  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്
ഓഫതീസനിനട്ട് സശന്തമഭായനി എത്ര സലമുവണനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത ഓഫതീസനില് എത്ര ജെതീവെനക്കഭാരഭാണുളവതനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് വെകുപനിവന്റെ ലകേവെശമുള ഈ ഭൂമനിയനില് ലകേകയറവമവന്തങനിലലാം
നടനനിട്ടുകണഭാ; ആയതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?     
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ഉത്തരലാം
(എ)  തൃക്കഭാക്കര  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില്വപട  ഇടപളനി  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്

ഓഫതീസനിനട്ട് സശന്തമഭായനി വതഭാണ്ണൂറനിവയടട്ട് വസന്റെട്ട് സലമുണട്ട്.

(ബനി)  ഇടപളളനി കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് കകേഭാലാംപകനില് കസഭാഷലല് കഫഭാറസനി സര്ക്കനിള ഓഫതീസട്ട്,
എകട്ട്റന്ഷന്  ഓഫതീസട്ട്,  എറണഭാകുളലാം  ഡനിവെനിഷണല്  ഓഫതീസട്ട്,   എറണഭാകുളലാം
വറയ്ഞട്ട് ഓഫതീസട്ട്,  ഇടപളനി ഐ.ബനി.  എനനിവെനിടങ്ങളനിലഭായനി  അഞട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ജെതീവെനക്കഭാരടക്കലാം നഭാല്പത്തനിയഭാറട്ട് ജെതീവെനക്കഭാര് ഇകപഭാള കജെഭാലനി വചേയ്യുനണട്ട്.

(സനി)  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് ഓഫതീസനിവന്റെ ലകേവെശമുള ഭൂമനിയുവട വതഭാടടുത്ത ഭൂമനിയുവട
ഉടമയുമഭായനി ഒരു അതനിര്ത്തനി തര്ക്കലാം നനിലവെനിലണട്ട്.  ബഹു.കകേരള ലഹകക്കഭാടതനിയുവട
8-7-2014-വല വെനിധനിനലഭായത്തനിന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് റവെനന്യൂ അധനികൃതര് ഭൂമനിയുവട
അതനിര്ത്തനി തനിടവപടുത്തുനതനിനുള നടപടനി സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ആനവക്കഭാമ്പട്ട് കകേസനിവല അകനശഷണങ്ങള

96 (1883) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അജെനിലബറട്ട് അടക്കമുള ആനവക്കഭാമ്പട്ട് കകേസനിവല പതനികേവള മര്ദ്ദേനിചതുമഭായനി
ബന്ധവപടട്ട് വെനലാം വെകുപട്ട് ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര നഭാളനിതുവെവര എത്ര പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുവണനലാം  ഇതനില്  ഏവതലഭാലാം  പരഭാതനികേളനികനല്  അകനശഷണലാം  പൂര്ത്തനി
യഭായനിട്ടുവണനലാം ഓകരഭാ പരഭാതനിയനികനലള അകനശഷണ പുകരഭാഗതനിയുലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  വെനലാം വെകുപലഭാവത ഇതുമഭായനി ബന്ധപട കകേസ്സുകേള കവെവറ ഏവതലഭാലാം
ഏജെന്സനികേളഭാണട്ട് അകനശഷനിക്കുനവതനട്ട് വെലക്തഭാമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി ബന്ധവപടട്ട് ബഹു.  വെനലാം വെകുപ്പുനനി പഖലഭാപനിച അകനശഷ
ണത്തനിവന്റെ തല്സനിതനി എന്തഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  അജെനിലബറട്ട്  അടക്കമുള  ആനവക്കഭാമ്പട്ട്  കകേസനിവല  പതനികേവള
മര്ദ്ദേനിചതുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  വെനലാംവെകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര  വെനലാം  വെകുപനില്
ഒരു പരഭാതനിയുലാം വെനലാംവെകുപ്പുമനനി മുമ്പഭാവകേ ഒരു പരഭാതനിയുലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത
മന്യൂസനിയലാം കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനനില്   1026/2015 എന നമ്പരനില് ഒരു ലക്രലാം കകേസ്സുലാം
രജെനിസ്റ്റേര്  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  വെനലാം  വെകുപനിനട്ട്  ലഭനിച  പരഭാതനിയനില്  അകനശഷണലാം  നടത്തനിയതനില്
ആകരഭാപണങ്ങള അടനിസഭാനരഹനിതമഭായനി കേവണത്തനിയതനിനഭാല് തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.
വെനലാം  വെകുപട്ട്  മനനി  മുമ്പഭാവകേ  ശതീ.  അജെനിലബറനിവന്റെ  മഭാതഭാവെട്ട്  ശതീമതനി  ലതീല
സമര്പനിച ടനി പരഭാതനിയനികനല് അകനശഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  
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(ബനി)  സലാംസഭാന മനുഷലഭാവെകേഭാശ കേമ്മേതീഷന്,  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  എനനിവെരുലാം
ബന്ധവപട കകേസ്സുകേള അകനശഷനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജെനിലയനില് വെനത്തനിനുളനിലൂവട കേടനകപഭാകുന 
കറഭാഡുകേള

97 (1884) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    വനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനിലയനില് വെനത്തനിനുളനിലൂവട കേടനകപഭാകുന കറഭാ ഡുകേള
എത്രയുവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെ നനിര്മ്മേനിചതട്ട് ഏതു വെകുപഭാവണനലാം അവെയുവട അറകുറപണനികേള
നടത്തുനതഭാരഭാവണനലാം  ഓകരഭാ  കറഭാഡനിവന്റെയുലാം  അറകുറപണനി  ഏറവലാം  ഒടുവെനില്
വചേയതട്ട് എനഭാവണനലാം അതനിനട്ട് എന്തു തുകേ വചേലവെഴെനിച്ചു എനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജെനിലയനില് വെനത്തനിനുളനിലൂവട  54  കറഭാഡുകേള കേടന
കപഭാകുനണട്ട്.

(ബനി)  വെനത്തനിനുളനിലൂവടയുള കൂപട്ട്  കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിചതട്ട്  വെനലാം  വെകുപഭാണട്ട്.
അറകുറപണനികേള പഞഭായത്തുലാം വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വെകുപ്പുലാം വെനലാം വെകുപ്പുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഈ കറഭാഡുകേളുവട അറകുറപണനി ഏറവലാം ഒടുവെനില് വചേയതട്ട് എനഭാവണനലാം അതനിനട്ട് എന്തട്ട്
തുകേ വചേലവെഴെനിച്ചു എനമുള വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചുവെരുന.

അടകത്തഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര് ലടബല് സ്കൂളനിനട്ട് സലലാം

98 (1885) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിച അടകത്തഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര് ലടബല് സ്കൂളനിനട്ട്  വെനലാം
വെകുപട്ട്, സലലാം വെനിട്ടു നല്കേണവമന ആവെശലലാം ഉനയനിക്കവപടനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില്
ആരഭാവണനലാം എത്ര സലമഭാണട്ട് ആവെശലവപടനിരനിക്കുനവതനട്ട് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  അടകത്തഭാടട്ട്  ലടബല് സ്ക്കൂളനിനഭായനി വെനഭൂമനി വെനിട്ടു നല്കേഭാന് എവന്തങനിലലാം
നതീക്കലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്  എത്ര  സലലാം  വെനിട്ടു  നല്കേഭാനഭാണട്ട്
നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുനവതനലാം  ഇതുസലാംബന്ധനിച  ഫയല്  ഇകപഭാള  ആരുവട  പക്കലഭാണട്ട്
ഉളവതനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) വെനകമഖലയനില് ഒറവപട്ടു കേഴെനിയുന ആദനിവെഭാസനി കുടനികേളക്കട്ട് വെനിദലഭാഭലഭാസലാം
ഉറപഭാക്കുന അടകത്തഭാടട്ട് ലടബല് സ്ക്കൂളനിനട്ട് സലലാം വെനിട്ടു നല്കേഭാനഭായനി എവന്തഭാവക്ക
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  റഭാനനി വെനലാം ഡനിവെനിഷവന്റെ പരനിധനിയനില് വെരുന അടകത്തഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര്
ലടബല്  സ്കൂളനിനട്ട്  വെനലാം  വെകുപട്ട്  സലലാം  വെനിട്ടുനല്കേണവമന  ആവെശലലാം  ജെനിലഭാ
വെനികേസന സമനിതനി കയഭാഗങ്ങളനില് ബഹുമഭാനവപട റഭാനനി എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  രഭാജ
എബഹഭാലാം ഉനയനിചനിട്ടുളതുലാം അതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വെനഭാവെകേഭാശ നനിയമപകേഭാരമുള
അകപക്ഷ  യൂസര്  ഏജെന്സനിയഭായ  പത്തനലാംതനിട  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്
സമര്പനിചനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്.  ഈ അകപക്ഷയനില്  ഒരു വഹക്ടര് സലമഭാണട്ട്  ആവെശല
വപടനിട്ടുളളതട്ട്.

(ബനി&സനി)  അടകത്തഭാടട്ട്  ലടബല് സ്കൂളനിവന്റെ (ലപമറനി) വെനികേസനത്തനിനഭായനി
0.5  വഹക്ടര് സലലാം  16-2-2016-ല് റഭാനനി ഡനിവെനിഷണല് കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  ഓഫതീസര്
യൂസര് ഏജെന്സനിക്കട്ട്  വെനിടട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച ഫയല് റഭാനനി ഡനിവെനിഷണല്
കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് ഓഫതീസറുവട പക്കലഭാണുളതട്ട്.

നഗരങ്ങളനിവല കറഭാഡുകേളക്കനിരുവെശവലാം വൃക്ഷങ്ങള നട്ടുപനിടനിപനിക്കുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്

99 (1886) ശതീ  .    എലാം  .    സശരഭാജെട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരങ്ങളനിവല  കറഭാഡുകേളക്കനിരുവെശവലാം  വൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് സശതീകേരനിച്ചു വെരുനകണഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വപഭാതുജെന പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  പസ്തുത പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന്
തയഭാറഭാകുകമഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  വെഴെനികയഭാരത്തണല്,  അര്ബന് കഫഭാറസനി  തുടങ്ങനിയ പദതനികേള പകേഭാരലാം
നഗരങ്ങളനിവല കറഭാഡുകേളക്കനിരുവെശവലാം വൃക്ഷങ്ങള നട്ടുപനിടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സശതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്.

(ബനി)  വപഭാതുജെനങ്ങളുവടയുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഇതര  സലാംഘടനകേളുവടയുലാം
പങഭാളനിത്തകത്തഭാവടയഭാണട്ട് പസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുനതട്ട്.
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ശലാംഖുകുളങ്ങര കേഭാവെട്ട് സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി

100 (T*1887) ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ലടസണ്  മഭാസ്റ്റേര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വെനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) പകൃതനിദത്തമഭായ കേഭാവകേവള സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള പദതനികേള നനിലവെനിലകണഭാ;

(ബനി)  കേയ്പമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിവല ശതീനഭാരഭായണപുരലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല
ശലാംഖുകുളങ്ങര കേഭാവെട്ട് സലാംരക്ഷനിക്കുവെഭാന് നടപടനിവയടുക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  12-9-2013  വല  ജെനി.ഒ.(ആര്റനി.)  354/13/വെനലാം  പകേഭാരമുള
സര്ക്കഭാര്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം  കേഭാവെട്ട്  സലാംരക്ഷണ  പദതനി  വെനലാം  വെകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വെരുനണട്ട്. കേഭാവെട്ട് സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി ഓകരഭാ
ജെനിലയനിലലാം  വെനലാം  വെകുപനിവന്റെ  കസഭാഷലല്  കഫഭാറസനി  വെനിഭഭാഗലാം  അതഭാതട്ട്  വെര്ഷലാം
അകപക്ഷകേള  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  ടനി  അകപക്ഷ  വെനിദഗട്ട് ദസമനിതനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്
വതരവഞ്ഞടുക്കവപട കേഭാവകേളക്കട്ട് ധനസഹഭായവലാം നല്കേനി വെരുന.

(ബനി) 19-1-2016-ല് കൂടനിയ കസ്റ്റേറട്ട് വലവെല് എകട്ട്വപര്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി വതരവഞ്ഞടുത്ത
കേഭാവകേളനില് ഒനഭായ തൃശ്ശൂര് ജെനിലയനിവല കേയ്പമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിവല ശതീനഭാരഭായണപുരലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല ശലാംഖുകുളങ്ങര കേഭാവെനിനട്ട്  ലമകക്രഭാ പഭാന് അനുസരനിചട്ട്  തൃശ്ശൂര്
കസഭാഷലല് കഫഭാറസനി  ഡനിവെനിഷനനില്നനിനലാം  2015-16  വെര്ഷത്തനില് 17000  രൂപ
കേഭാവെട്ട് സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനവത്ത വെനഭൂമനി

101 (1888) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  ഭൂവെനിസ്തൃതനിയുവട  എത്ര  ശതമഭാനലാം  വെനമുവണനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത വെനഭൂമനി  രഭാജെലവത്ത വെനവെനിസ്തൃതനിയുവട  എത്ര ശതമഭാനലാം
വെരുവമനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ ഭൂവെനിസ്തൃതനിയുവട  29.1%  വെനമുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  വെനഭൂമനി  രഭാജെലവത്ത  വെനവെനിസ്തൃതനിയുവട  1.479%  ആവണനട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

* T മഭാറനി വെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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വെനലമൃഗങ്ങള ജെനവെഭാസ കമഖലകേളനില് കേടക്കുനതുമൂലമുള വെനിപത്തുകേള

102 (1889) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015  ഏപനില്  മുതല്  2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വെവര  എത്ര  വെനലമൃഗങ്ങള
ജെനവെഭാസ കമഖലകേളനില് കേടനട്ട് നഭാശനഷമുണഭാക്കനിയനിട്ടുവണനലാം അവെ ഏവതഭാവക്ക
യഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജെനവെഭാസ കമഖലയനിൽ  വെനലമൃഗങ്ങളുവട ആക്രമണത്തനില് എത്ര കപർ
വകേഭാലവപട്ടു എന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വെനലമൃഗങ്ങള നഭാടനിലനിറങനതട്ട് തടയുനതനിനഭായനി എവന്തലഭാലാം നടപടനി
സശതീകേരനിച്ചുവവെനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  2015 ഏപനില്  മുതല് 2016  മഭാര്ചട്ട്  31 വെവര 6355  വെനലമൃഗങ്ങള ജെനവെഭാസ
കമഖലയനില് കേടനട്ട് നഭാശനഷലാം ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേടുവെ, പുലനി, ആന, പനനി, മഭാന്
എനതീ വെന ലമ മൃഗങ്ങളഭാണട്ട് പധഭാനമഭായുലാം നഭാശനഷലാം ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.

(ബനി)   ജെനവെഭാസ  കമഖലയനില്  വെനലമൃഗങ്ങളുവട  ആക്രമണത്തനില്  2015
ഏപനില് മുതല്  2016 മഭാര്ചട്ട് 31 വെവര  41 കപര് വകേഭാലവപട്ടു.

(സനി)  വെനലമൃഗങ്ങള  നഭാടനിലനിറങനതട്ട്  തടയുനതനിനഭായനി  തഭാവഴെ  പറയുന
നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന :

1. സഇൗകരഭാര്ജ കേമ്പനികവെലനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാണ്ടുളള പതനികരഭാധലാം

2. ആനപതനികരഭാധ കേനിടങകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

3.   ആനപതനികരഭാധ മതനിലകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. റഭാപനിഡട്ട്  വറകസഭാണ്സട്ട്  ടതീമുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  വെനത്തനിനട്ട്
വവെളനിയനില് വെരുന മൃഗങ്ങവള  തനിരനിചട്ട് വെനത്തനിനുളനികലക്കട്ട്
വതളനിച്ചുവെനിടുനതനിനുള നടപടനികേള.

5. പശ്നക്കഭാരഭായ  ആനകേവള  കറഡനികയഭാ  കകേഭാളര്  ഘടനിപനിചട്ട്
നനിരതീക്ഷനിചട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  മുനറനിയനിപട്ട്  വകേഭാടുക്കുനതനിനുള
സലാംവെനിധഭാനലാം.

6. വെനലജെതീവെനികേവള  ആകേര്ഷനിക്കുന  കൃഷനിരതീതനികേള  ഒഴെനിവെഭാക്കു
നതനിനഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില്  അവെകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന
തനിനുള നടപടനികേള.
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7. പശ്നക്കഭാരഭായ  ആനകേവള  പനിടനിച്ചുമഭാറ്റുനതനിനുള  എലനിഫന്റെട്ട്
സശഭാഡുകേളുവട പവെര്ത്തനലാം.

8. ആനത്തഭാരകേളുവട കക്രഭാഡതീകേരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സശകേഭാരല
സലങ്ങള ഏവറടുക്കുന നടപടനികേള.

9. വെനത്തനിനകേത്തട്ട് വെനലമൃഗങ്ങളക്കട്ട് ജെലവലാം ഭക്ഷണവലാം ലഭലമഭാ
ക്കുനതനിനട്ട് ജെലസലാംഭരണനികേളുലാം വചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കു
നതനിനുലാം വെനവെല്ക്കരണലാം നടത്തുനതനിനുമുള നടപടനികേള.

10. വെനത്തനിനകേത്തട്ട്  വെനലമ മൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷണലഭലത  ഉറപ്പു
വെരുത്തുനതനിനഭായനി ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവെളര്ത്തുകേ.

വെനഭൂമനി സലാംരക്ഷണ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള

103 (1890) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജെഭാര്ജെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഓകരഭാ ജെനിലയനിലലാം എത്ര ഏക്കര് വെതീതലാം വെനഭൂമനിയുണട്ട്;
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജെനിലയനിലലാം  എത്ര ഏക്കര് വെനഭൂമനിവെതീതലാം  ആളക്കഭാര് കേകയറനിയനിട്ടുണട്ട്;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?      

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഓകരഭാ ജെനിലയനിലമുള വെനഭൂമനിയുവട വെനിവെരലാം ചുവെവട
കചേര്ക്കുന :

ക്രമ

നമ്പര്

ജെനില വെനിസ്തതീര്ണ്ണലാം

ഏക്കറനില് വഹക്ടറനില്

(1) (2) (3) (4)

1 തനിരുവെനന്തപുരലാം 114615.73 46383.41

2 വകേഭാലലാം 207708.36 84056.72

3 പത്തനലാംതനിട 379008.09 153379.37

4 കകേഭാടയലാം 24919.3       10084.5
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(1) (2) (3) (4)

5 എറണഭാകുളലാം 203572.56 82383.02

6 ഇടുക്കനി 670574.42 271372.26

7 തൃശ്ശൂര് 252727.06 102275.17

8 പഭാലക്കഭാടട്ട് 377417.4 152735.64

9 മലപ്പുറലാം 178883.78         72391.81

10 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 71771.99          29045.14

11 വെയനഭാടട്ട് 224135.28 90704.47

12 കേണ്ണൂര് 59693.55 24157.16

13 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 29585.98 11973.04

ആവകേ 2794613.5 1130941.71

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജെനിലയനിലലാം  അനധനികൃതമഭായനി  കേകയറനിയതഭായനി  കേവണത്തനിയ
വെനഭൂമനിയുവട 31-3-2016 വെവരയുള വെനിവെരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

വെനലജെതീവെനികേളുവട ആക്രമണങ്ങളനില് മരണവപടുനവെരുവട ആശനിതര്ക്കട്ട്
സഹഭായങ്ങള

 104 (1891) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വെനലജെതീവെനികേളുവട  ആക്രമണങ്ങളനില്  മരണവപടുനവെരുവട  ആശനിതര്ക്കട്ട്
സഹഭായങ്ങള ലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനിക്രമലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

വെനലജെതീവെനികേളുവട ആക്രമണലാംമൂലലാം മരണവപടുന വെലക്തനികേളുവട ആശനിതര്ക്കട്ട്
1980 - വല കകേരളഭാ റളസട്ട്  കഫഭാര് കപവമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് കകേഭാമ്പന്കസഷന് ടു വെനിക്ടനിലാംസട്ട്
ഓഫട്ട്  അറഭാക്കട്ട്  ലബ  ലവെല്  ഡട്ട്  അനനിമല്സട്ട്  പകേഭാരലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കേനിവെരുന. ജെനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര് 96/2014/വെനലാം തതീയതനി 17-11-2014  പകേഭാരലാം
വെനലജെതീവെനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  ജെതീവെഹഭാനനി  ഉണഭായഭാല്  ആശനിതര്ക്കട്ട്  5  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  കേഭാടനിനുപുറത്തുവെചട്ട്  പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട്  മരണവപടുനവെരുവട  ആശനിതര്ക്കട്ട്

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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1 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുനണട്ട്. ഈ നഷപരനിഹഭാരലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
പകരതവന്റെ  ആശനിതര്  നനിശ്ചനിത  കഫഭാമനില്,  റവെനന്യൂ  അധനികേഭാരനിയനില്  നനിനള
അന്തരഭാവെകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  പകരതവന്റെ  മരണ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  സഹനിതലാം
ബന്ധവപട കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് വറയ്ഞഭാഫതീസനില് സലാംഭവെലാം നടനട്ട് ഒരു വെര്ഷത്തനിനുളനില്
അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.  വറയ്ഞട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റേഭാഫതീസര്  അകനശഷണലാം
നടത്തനി ഡനിവെനിഷണല് കഫഭാറസ്റ്റേഭാഫതീസര്ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന.
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്  നനിയമഭാനുസൃതലാം  അര്ഹതവപട  തുകേ നല്കുനതനിനഭായുള
നടപടനി ഉത്തരവെട്ട്  ഡനിവെനിഷണല് കഫഭാറസ്റ്റേഭാഫതീസര് പുറവപടുവെനിക്കുന.

വകേഭാക്കഭാകത്തഭാടട്ട് കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് കസ്റ്റേഷന് കറഭാഡട്ട്

105 (1892) ശതീ  .    അടൂര് പകേഭാശട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലാംതനിട  ജെനിലയനില് വകേഭാക്കഭാകത്തഭാടട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  കസ്റ്റേഷവന്റെ മുന്ഭഭാഗത്തുള
കറഭാഡട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം തകേര്നട്ട് കേനിടക്കുനതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡനിവന്റെ  തകേര്ന  കേനിടക്കുന  ഇഇൗ  ഭഭാഗത്തട്ട്  ഒരു  പഭാലത്തനിവന്റ
ആവെശലലാം ഉളതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാവയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത പഭാലലാം പണനിയുനതനിനട്ട് ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  പശ്നത്തനില്  നഭാളനിതുവെവര  വവകേവക്കഭാണനിട്ടുള  നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേഭാക്കഭാകത്തഭാടട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  കസ്റ്റേഷനു  മുനനിവല   കറഭാഡട്ട്  തകേര്നതട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   കസ്റ്റേഷനു  മുനനിവല  ഭഭാഗത്തട്ട്  ഒരു  പഭാലത്തനിവന്റെ  ആവെശലമുളതഭായനി
ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനിവല  Annual Plan of  Operation-ല്
ഉളവപടുത്തനി ഫണട്ട് ലഭലമഭാകുന മുറയലാം 1980- വല വെനസലാംരക്ഷണ നനിയമപകേഭാരലാം
കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  കനിയറന്സട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയലാം മഭാത്രവമ പഭാലലാം പണനിയുന കേഭാരലത്തനില്
നടപടനി സശതീകേരനിക്കുവെഭാന് കേഴെനിയുകേയുള്ളു..

(ഡനി)   പസ്തുത  കറഭാഡനിവന്റെ  വമറലനിലാംഗട്ട്  കജെഭാലനികേള  മൂനട്ട്  റതീചഭായനി  തഭാവഴെ
പറയുലാം പകേഭാരലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.
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സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം വചേലവെഭായ തുകേ

2007-08 3,98,236

2008-09 3,58,850

2009-10 4,44,570

വെനലാം വെകുപനിവന്റെ ആധുനനികേവെല്ക്കരണത്തനിനട്ട് കകേന്ദ്രസഹഭായലാം

106 (1893) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനലാംവെകുപനിവന്റെ  ആധുനനികേവെലരണത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം
ധനസഹഭായലാം  കതടനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്  ഏവതലഭാലാം  പദതനികേളക്കട്ട്  എത്രകകേഭാടനിയുവട
വെതീതലാം സഹഭായമഭാണട്ട് ആവെശലവപടനിട്ടുളതട്ട്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെനവെഭാസനികേളഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗവെനിഭഭാഗങ്ങളുവട പുനരധനിവെഭാസത്തനിനഭായനി
എവന്തങനിലലാം പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനലാം  വെകുപനിവന്റെ ആധുനനികേവെല്ക്കരണത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
ധനസഹഭായലാം  കതടനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇ-ഗകവെണന്സട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  2015-16
മുതല്  2019-20  വെവരയുള  കേഭാലയളവെനികലക്കട്ട്   1642.50  ലക്ഷലാം  രൂപ  14-ാം
ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷനനില് ആവെശലവപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വെയനഭാടട്ട്  വെനലജെതീവെനി സകങതത്തനില് നനിനലാം പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗക്കഭാരുളവപട
അര്ഹതവപട  800  കുടുലാംബങ്ങവള മഭാറനി പഭാര്പനിക്കുനതനിനഭായനി 80  കകേഭാടനി രൂപയുവട
ഒരു പദതനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് തതശത്തനില് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ പദതനിയനില്
2011-12,  2012-13,  2014-15  എനതീ  വെര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  17.80  കകേഭാടനി  രൂപ
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് അനുവെദനിക്കുകേയുലാം ടനി തുകേ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  185 കുടുലാംബങ്ങവള വെനലജെതീവെനി
സകങതത്തനിനട്ട് പുറകത്തക്കട്ട് മഭാറനി പഭാര്പനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തു.  പുനരധനിവെസനിപനിക്കവപടുന
ഓകരഭാ  കുടുലാംബത്തനിനുലാം  10  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  നല്കേനിവെരുനതട്ട്.  പദതനിയുവട
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ബഭാക്കനി  വെനിഹനിതമഭായ  62.20 കകേഭാടനി രൂപ ഒരു തവെണയഭായനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം
തവന ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ബഹു.  മുഖലമനനിയുവട  6-4-2015-വല  12829/D2/2014-
F&WLD  നമ്പര്  അര്ദ  ഔകദലഭാഗനികേ  കേത്തട്ട്  പകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്
ആവെശലവപടനിട്ടുണട്ട്.  കഗഭാളര്,  അമ്മേവെയല്,  വകേഭാടങര,  അരക്കുഞനി,  വവെളകക്കഭാടട്ട്,
കുറനിചനിയഭാടട്ട്  എനതീ വസറനില്വമന്റുകേളനില് നനിനട്ട് യഥഭാക്രമലാം  29, 20, 64, 4, 2, 66
കുടുലാംബങ്ങവള പുനരധനിവെസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആവകേ  185  കുടുലാംബങ്ങളനില് 167 കപര്ക്കട്ട്
10  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെതീതവലാം   18  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ആദലഗഡുവെഭായനി  6  ലക്ഷലാം  രൂപ
വെതീതവലാം നല്കേനിയതനിലൂവട 17.78 കകേഭാടനി രൂപ ആവകേ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 17-7-2015-വല
ഉത്തവെട്ട് പകേഭാരലാം പടനികേജെഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനില് നനിനലാം കേടമഭായനി ലഭനിച
7.4  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കുറനിചനിയഭാടട്ട്,  ഈശശരവക്കഭാലനി,  നരനിമഭാന്തനിവക്കഭാലനി
വസറനില്വമന്റുകേളനിവല   ആദനിവെഭാസനികേവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുവെഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
2015-16-ല് ലഭനിച  2.7  കകേഭാടനി രൂപ ഉളവപവട ആവകേ 20.5 കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം നഭാളനിതുവെവര ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേള,  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  100  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  വെനവെഭാസനികേളഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട ജെതീവെനിത സഭാഹചേരലങ്ങള
വമചവപടുത്തുനതനിനഭായനി 100 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വെനലജെതീവെനികേളുവട ആക്രമണങ്ങളനില്
നനിനട്ട്  ജെനങ്ങവള  രക്ഷനിക്കുനതനിനുള  പദതനികേള  കൂടുതല്  ഫലപദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  200 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കകേന്ദ്ര സഹഭായമഭായനി ലഭലമഭാക്കണവമനട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവെശലവപടനിട്ടുണട്ട്.  അതുകൂടഭാവത വെനത്തനിനുളനില് വെസനിക്കുന
ജെനങ്ങളുവട പുനരധനിവെഭാസ പവെര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് നനിലവെനിലള പഭാകക്കജെനില് കൂടുതല്
തുകേ അനുവെദനിക്കണവമനലാം കകേന്ദ്രകത്തഭാടട്ട് ആവെശലവപടനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള നഭാടനിലനിറങനതട്ട് തടയഭാന് നടപടനി

 107 (1894)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള നഭാടനിലനിറങ്ങനി കൃഷനിക്കുലാം മനുഷലര്ക്കുലാം വെളര്ത്തുമൃഗങ്ങളക്കുലാം
ഉപദ്രവെലാം  വചേയ  എത്ര  കകേസുകേള  കേഴെനിഞ്ഞ  വെര്ഷലാം  രജെനിസ്റ്റേര്  വചേയനിട്ടുണട്ട്;  ജെനില
തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് നല്കുകമഭാ  ;  എത്ര രൂപ നഷപരനിഹഭാരമഭായനി നല്കേനി എനതനിവന്റെ
ജെനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി) കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള നഭാടനികലക്കട്ട് ഇറങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാന് വെനഭാതനിര്ത്തനിയനില് എവന്തങനിലലാം
സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തഭാന് വെനലാം വെകുപട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; ഉവണങനില് എവന്തഭാവക്ക
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്വപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള  നഭാടനിലനിറങനതട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  തടയഭാന്  നടപടനി
സശതീകേരനിക്കുകമഭാ ?    
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള നഭാടനിലനിറങ്ങനി കൃഷനിക്കുലാം മനുഷലര്ക്കുലാം വെളര്ത്തുമൃ ഗങ്ങളക്കുലാം
ഉപദ്രവെലാം  വചേയതുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  കകേസ്സുകേള രജെനിസ്റ്റേര് വചേയഭാറനില.   നഷപരനിഹഭാരമഭായനി
നല്കേനിയ തുകേയുവട ജെനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

ജെനില
നഷപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി

ലഭനിച അകപക്ഷകേളുവട എണ്ണലാം
നഷപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി

അനുവെദനിച തുകേ

തനിരുവെനന്തപുരലാം 138 15,93,540

വകേഭാലലാം 217 20,65,311

പത്തനലാംതനിട 84 11,58,311

ആലപ്പുഴെ 5 4,47,760

കകേഭാടയലാം 28 11,51,732

ഇടുക്കനി 415 39,69,479

എറണഭാകുളലാം 83 31,07,426

തൃശ്ശൂര് 169 11,44,610

പഭാലക്കഭാടട്ട് 436 77,43,703

മലപ്പുറലാം 213 29,18,000

വെയനഭാടട്ട് 3840 1,94,39,111

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 165 12,40,937

കേണ്ണൂര് 572 39,41,577

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 404 82,15,445

(ബനി)   കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള നഭാടനികലക്കട്ട്  ഇറങനതട്ട് തടയഭാന് പശ്നലാം രൂക്ഷമഭായനി
അനുഭവെവപടുന കമഖലകേളനില് ഫണനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട്   വെനഭാതനിര്ത്തനിയനില്
നനിലവെനില് തഭാവഴെ പറയുന നടപടനികേള സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് :

1. സഇൗകരഭാര്ജ കേമ്പനികവെലനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള പതനികരഭാധലാം

2. ആനപതനികരഭാധ കേനിടങകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. ആനപതനികരഭാധ മതനിലകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം
969/2017
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4. റഭാപനിഡട്ട്  വറകസഭാണ്സട്ട്  ടതീമുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  വെനത്തനിനട്ട്
വവെളനിയനില്  വെരുന  മൃഗങ്ങവള   തനിരനിചട്ട്  വെനത്തനിനുളനികലക്കട്ട്
വതളനിച്ചുവെനിടുനതനിനുള നടപടനികേള.

5. പശ്നക്കഭാരഭായ ആനകേവള കറഡനികയഭാ കകേഭാളര് ഘടനിപനിചട്ട് നനിരതീക്ഷനിചട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് മുനറനിയനിപട്ട് വകേഭാടുക്കുനതനിനുള സലാംവെനിധഭാനലാം.

6. വെനലജെതീവെനികേവള ആകേര്ഷനിക്കുന കൃഷനിരതീതനികേള ഒഴെനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില് അവെകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള

7. പശ്നക്കഭാരഭായ  ആനകേവള  പനിടനിച്ചുമഭാറ്റുനതനിനുള  എലനിഫന്റെട്ട്
സശഭാഡുകേളുവട പവെര്ത്തനലാം.

8. ആനത്തഭാരകേളുവട കക്രഭാഡതീകേരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സശകേഭാരല
സലങ്ങള ഏവറടുക്കുന നടപടനികേള.

9. വെനത്തനിനകേത്തട്ട് വെനലമൃഗങ്ങളക്കട്ട് ജെലവലാം ഭക്ഷണവലാം  ലഭലമഭാ
ക്കുനതനിനട്ട്  ജെലസലാംഭരണനികേളുലാം  വചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കു
നതനിനുലാം വെനവെല്ക്കരണലാം നടത്തുനതനിനുമുള നടപടനികേള.

10. വെനത്തനിനകേത്തട്ട് വെനലമ മൃഗങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷണലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തു
നതനിനഭായനി ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവെളര്ത്തുകേ.

കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള  നഭാടനികലക്കനിറങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാന്  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന  കമല്നടപടനികേള
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമതകയഭാവട തുടര്നലാം നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള  നഭാടനിലനിറങനതട്ട്  തടയഭാന്  സഭാധലമഭായ  നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

വെനലാം വെകുപട്ട് സൂക്ഷനിചനിട്ടുള ആനവക്കഭാമ്പട്ട് 

108 (1895) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വെനലാം വെകുപട്ട് സൂക്ഷനിചനിട്ടുള ആനവക്കഭാമ്പനിവന്റെ ഏകേകദശ
അളവെട്ട് എത്രയഭാവണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവെ സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ഏതട്ട് രതീതനിയനിലള സലാംവെനിധഭാനമഭാണട്ട് നനിലവെനില്
ഏർവപടുത്തനിയനിട്ടുളവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  വെനലാം വെകുപട്ട് സൂക്ഷനിചനിട്ടുള ആനവക്കഭാമ്പുകേള ലകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് എവന്തങനിലലാം നനിര്കദ്ദേശലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാർ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനിൽ
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആനവക്കഭാമ്പട്ട്  കേത്തനിച്ചുകേളയഭാനഭാകണഭാ  മന്യൂസനിയത്തനില്  സൂക്ഷനിക്കഭാനഭാകണഭാ
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളവതന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെനലാം  വെകുപട്ട്  സൂക്ഷനിചനിട്ടുള  ആനവക്കഭാമ്പനിവന്റെ  ഏകേകദശ
അളവെട്ട് ഒമ്പതട്ട് ടണ് ആണട്ട്.

(ബനി)  വെനലാം വെകുപട്ട് ആസഭാനത്തുള കസഭാലാംഗട്ട് റമനിലലാം ജെനിലഭാ ടഷറനികേളനിലലാം
വെനലാം വറയ്ഞട്ട് ഓഫതീസുകേളനിവല കസഭാലാംഗട്ട് റമനിലമഭാണട്ട് ആനവക്കഭാമ്പുകേള സൂക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  വെനലാംവെകുപട്ട് സൂക്ഷനിചനിട്ടുള ആനവക്കഭാമ്പുകേള ലകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് നഭാളനിതുവെവര നനിര്കദ്ദേശങ്ങവളഭാനലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിടനില.

(ഡനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടനില.

വപരനിയഭാര് കേടുവെ സലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രത്തനില് ആനകേളുവട ജെഡങ്ങള

109 (1896) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപരനിയഭാര്  കേടുവെ  സലാംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രത്തനില്  ആനകേളുവട  ജെഡങ്ങള
കേവണത്തനിയ കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഏവതഭാവക്ക വറയനിഞകേളനിലഭാണട്ട്  ഈ വെനിധലാം  ജെഡങ്ങള കേവണത്തനിയവതനലാം
എത്ര ജെഡങ്ങള ഇതനിനകേലാം കേവണത്തനിവയനലാം വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി) സലാംഭവെവത്തക്കുറനിചട്ട് ഏവതങനിലലാം തലത്തനിലള അകനശഷണലാം നടക്കുനകണഭാ ;

(ഡനി)  എങനില്  ആരഭാണട്ട്  അകനശഷണത്തനിനട്ട്  ഉത്തരവെനിടവതനലാം  അകനശഷണലാം
ഇകപഭാള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ) അകനശഷണത്തനില് ഇതനിനകേലാം കേവണത്തനിയ കേഭാരലങ്ങള എവന്തഭാവക്കയഭാവണനട്ട്
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  വപരനിയഭാര്  കേടുവെ  സലാംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രത്തനില്  ആനകേളുവട  ജെഡങ്ങള
കേവണത്തനിയ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  വപരനിയഭാര്  കേടുവെ സലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രത്തനിവന്റെ  ഈസ്റ്റേട്ട്  ഡനിവെനിഷനനില്വപട
കതക്കടനി, വപരനിയഭാര്, വെളക്കടവെട്ട് വറയ്ഞകേളനിലഭായനി 2016 ജെനുവെരനി 1 മുതല്  2016
ജൂലല   12  വെവര  7  എണ്ണവലാം  വപരനിയഭാര്  വവെസ്റ്റേട്ട്  ഡനിവെനിഷനനില്വപട  അഴുത,  പമ്പ
വറയ്ഞകേളനിലഭായനി  2015-16  വെര്ഷങ്ങളനില്  6  എണ്ണവലാം  നഭാളനിതുവെവര  കേവണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇവെവയലഭാലാം സശഭാഭഭാവെനികേ മരണലാം സലാംഭവെനിച പനിടനിയഭാനകേളഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഭവെങ്ങള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  വെകുപട്ട്  തലത്തനില്  പഭാഥമനികേ
അകനശഷണലാം  നടത്തനി  കേഭാരണലാം  കേവണത്തനിയതനിനുകശഷലാം  തുടര്നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട് വചേയ്തുവെരുനതട്ട്. കമല് സൂചേനിപനിച കകേസ്സുകേവളലഭാലാം തവന സശഭാഭഭാവെനികേ
മരണമഭാവണനട്ട്  കേവണത്തുകേയുലാം  കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം  ഉളവപവടയുള  നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

(ഡനി &ഇ)  ഉത്തരലാം (സനി)യുവട വവെളനിചത്തനില്  ബഭാധകേമല.

പക്ഷനികേളുവട ആവെഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളുവട സലാംരക്ഷണലാം

110 (1897) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കദശഭാടപക്ഷനികേളുവടയുലാം  മറട്ട്  പക്ഷനികേളുവടയുലാം  ആവെഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  മഭാറുന  സലങ്ങള  കേവണത്തുനതനിനട്ട്  ഏവതങനിലലാം  തരത്തനിലള
സര്കവ്വകേള നടത്തഭാറുകണഭാ; ഇവലങനില് ആയതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കദശഭാടന  പക്ഷനികേളുവടയുലാം  മറട്ട്  അപൂര്വ്വ  ഇനലാം  പക്ഷനികേളുവടയുലാം
ആവെഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാകുന  പകദശങ്ങളുവട  പകതലകേതകേള  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുലാം
ഇവെയഭാവെശലമഭായ അനുകൂല സഭാഹചേരലവമഭാരുക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പകദശങ്ങളുവട  സലാംരക്ഷണലാം  ഏവറടുക്കുനതനിനട്ട്  എവന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സശതീകേരനിച്ചു വെരുനവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കദശഭാടനപക്ഷനികേളുവടയുലാം മറട്ട് പക്ഷനികേളുവടയുലാം ആവെഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി മഭാറുന സലങ്ങള കേവണത്തുനതനിനട്ട് പക്ഷനി സര്കവ്വകേള നടത്തഭാറുണട്ട്.
പഭാലക്കഭാടട്ട്  കസഭാഷലല് കഫഭാറസനി ഡനിവെനിഷനുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്   വവെളഭാണനിക്കര
കഫഭാറസനി കകേഭാകളജെട്ട് പക്ഷനിസര്കവ്വയുലാം നഭാട്ടുപക്ഷനി നനിരതീക്ഷണവലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
എറണഭാകുളലാം കസഭാഷലല് കഫഭാറസനി ഡനിവെനിഷനനില് കദശഭാടന പക്ഷനികേളുവടയുലാം മറ്റു
പക്ഷനികേളുവടയുലാം  സര്കവ്വകേള  വകേഭാചനിന്  നഭാചേശറല്  ഹനിസ്റ്റേറനി  വസഭാലസറനിയുവട
സഹഭായകത്തഭാവട നടത്തഭാറുണട്ട്. ഇടുക്കനി ലവെല്ഡട്ട് ലലഫട്ട് ഡനിവെനിഷന്, വപരനിയഭാര്
വവെസ്റ്റേട്ട് ഡനിവെനിഷന് എനനിവെനിടങ്ങളനിലലാം ഇത്തരലാം സര്കവ്വ നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  കദശഭാടനപക്ഷനികേളുലാം  മറട്ട്  അപൂര്വ്വയനിനലാം  പക്ഷനികേളുലാം  മനിക്കവെഭാറുലാം
നതീര്ത്തടങ്ങളനിലലാം  കേണല്  പകദശങ്ങളനിലമഭാണട്ട്  കേഭാണവപടുനതട്ട്.  നനിലവെനിവല
നനിയമങ്ങളുവട   അടനിസഭാനത്തനില് പക്ഷനികേവള  കവെടയഭാടുനതുലാം  ഉപദ്രവെനിക്കുനതുലാം
തടയുനതനിനഭായുലാം  അതനിവന്റെ ആവെഭാസ വെലവെസ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിവന്റെ പഭാധഭാനല
വത്തക്കുറനിച്ചുലാം  തകദ്ദേശ വെഭാസനികേളക്കട്ട്  ആവെശലമഭായ കബഭാധവെല്ക്കരണലാം നല്കുനണട്ട്.
കദശഭാടന പക്ഷനികേളുവടയുലാം മറട്ട് അപൂര്വ്വ ഇനലാം പക്ഷനികേളുവടയുലാം ആവെഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാകുന
പകദശങ്ങളുവട  പകതലകേതകേള  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുലാം  ഇവെയഭാവെശലമഭായ അനുകൂല
സഭാഹചേരലവമഭാരുക്കുനതനിനുലാം  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന  ഇത്തരലാം  നടപടനികേള  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമതകയഭാവട  തുടരുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  സശകേഭാരല വെലക്തനികേളുവടയുലാം മറട്ട് സര്ക്കഭാര് വെകുപ്പുകേളുവടയുലാം അധതീനതയനിലള
ഇത്തരലാം പകദശങ്ങളുവട സലാംരക്ഷണലാം വെനലാം വെകുപനിനട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഏവറടുക്കഭാന്
സഭാകങതനികേ  തടസങ്ങള  ഉവണങനിലലാം  ഇതനിനഭായനി  സഭാധലമഭായ  നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കുലാം.  വെനലാം വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനില് തകടക്കഭാടട്ട് പക്ഷനി സകങതത്തനിലലാം കുമരകേത്തുലാം
പക്ഷനികേളുവട ആവെഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങള സലാംരക്ഷനിച്ചുവെരുന.

കേഭാട്ടുപനനി ആക്രമണത്തനിനട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം

111 (1898) ശതീ  .    കജെഭാര്ജെട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിവല  കേഭാരകശ്ശേരനി  പഞഭായത്തനില്  കേഭാട്ടുപനനി
ആക്രമണത്തനില്  മരണവപട  കേതീലത്തട്ട്  അബ്ദുസലഭാമനിവന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്  മുന്
സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിച നഷപരനിഹഭാരലാം ലഭലക്കഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത നഷപരനിഹഭാരലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് ഫണനിവന്റെ അപരലഭാപതമൂലമഭാണട്ട്
കേഭാട്ടുപനനി  ആക്രമണത്തനില്  മരനിച  കേതീലത്തട്ട്  അബ്ദുസലഭാമനിവന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്
മുന്സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിച നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാന് കേഴെനിയഭാതനിരുനതട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഡനിവെനിഷണല് കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് ഓഫതീസറുവട  4-7-2016-വല
ജെനി2-1892/15 നമ്പര് ഉത്തരവപകേഭാരലാം നഷപരനിഹഭാരലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ
അനന്തരഭാവെകേഭാശനിക്കട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജെനിലഭാ ടഷറനി മുഖഭാന്തരലാം അകപക്ഷകേയുവട
അക്കഇൗണനികലക്കട്ട് നല്കുനതനിനുള നടപടനികേള സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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വെനലമൃഗങ്ങളുവട ആക്രമണലാം - നഷപരനിഹഭാരലാം

112 (1899) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    വനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനലമൃഗങ്ങള ജെനവെഭാസ കമഖലകേളനില് ഇറങനതട്ട് ഒഴെനിവെഭാക്കുനതനിനട്ട്
എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സശതീകേരനിച്ചു  വെരുനതട്ട്;  ഇകപഭാഴെവത്ത  നടപടനികേള
ഉകദ്ദേശനിച  ഫലലാം  വചേയ്യുനകണഭാ;  ഇവലങനില്  മവറവന്തങനിലലാം  നടപടനികേവളക്കുറനിചട്ട്
ചേനിന്തനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  വെനലജെതീവെനികേളുവട  ആക്രമണമുണഭായഭാലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവെനിചഭാലലാം
എത്ര  ദനിവെസത്തനിനുളനിലഭാണട്ട്  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനതട്ട്;  കേഴെനിഞ്ഞ
അഞട്ട്  വെര്ഷലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ  നഷപരനിഹഭാരങ്ങളുവട  കേണക്കട്ട്  ജെനില  തനിരനിചട്ട്
നല്കേഭാകമഭാ;  ഈ  ഇനത്തനില്  ആര്വക്കങനിലലാം  തുകേ  നല്കേഭാന്  ബഭാക്കനിയുകണഭാ;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട്  മരനിക്കുനവെരുവട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്
നല്കേനിവെരുനതട്ട്;  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വെര്ഷലാം  നല്കേനിയ  തുകേയുവട  കേണക്കട്ട്  ജെനില
തനിരനിചട്ട്  നല്കേഭാകമഭാ;  ഈ ഇനത്തനില് ആര്വക്കങനിലലാം തുകേ നല്കേഭാന് ബഭാക്കനിയുകണഭാ
എനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആനയുവട  കുകത്തറട്ട്  മരനിക്കുനവെര്ക്കട്ട്  നല്കുന  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ
എത്രയഭാണട്ട്;  കേഴെനിഞ്ഞ അഞട്ട് വെര്ഷലാം നല്കേനിയ തുകേയുവട കേണക്കട്ട് ജെനില തനിരനിചട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ ഇനത്തനില് ആര്വക്കങനിലലാം തുകേ നല്കേഭാന് ബഭാക്കനിയുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ) വെനലമ മൃഗങ്ങള ജെനവെഭാസ കമഖലകേളനില് ഇറങനതട്ട് ഒഴെനിവെഭാക്കുനതനിനട്ട്
തഭാവഴെ പറയുന നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന :

1. സഇൗകരഭാര്ജ കേമ്പനികവെലനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള പതനികരഭാധലാം.

2. ആനപതനികരഭാധ കേനിടങകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. ആനപതനികരഭാധ മതനിലകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. റഭാപനിഡട്ട് വറകസഭാണ്സട്ട് ടതീമുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് വെനത്തനിനട്ട് വവെളനിയനില്
വെരുന മൃഗങ്ങവള  തനിരനിചട്ട് വെനത്തനിനുളനികലക്കട്ട് വതളനിച്ചുവെനിടുനതനിനുള
നടപടനികേള.
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5. പശ്നക്കഭാരഭായ ആനകേവള കറഡനികയഭാ  കകേഭാളര് ഘടനിപനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷനിചട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് മുനറനിയനിപട്ട് വകേഭാടുക്കുനതനിനുളള സലാംവെനിധഭാനലാം.

6. വെനലജെതീവെനികേവള  ആകേര്ഷനിക്കുന  കൃഷനിരതീതനികേള  ഒഴെനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില് അവെകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള

7. പശ്നക്കഭാരഭായ ആനകേവള പനിടനിച്ചുമഭാറ്റുനതനിനുളള എലനിഫന്റെട്ട് സശഭാഡുകേളുവട
പവെര്ത്തനലാം.

8. ആനത്തഭാരകേളുവട  കക്രഭാഡതീകേരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സശകേഭാരല
സലങ്ങള ഏവറടുക്കുന നടപടനികേള.

9. വെനത്തനിനകേത്തട്ട്  വെനലമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ജെലവലാം  ഭക്ഷണവലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ജെലസലാംഭരണനികേളുലാം വചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം വെനവെല്ക്കരണലാം
നടത്തുനതനിനുമുള നടപടനികേള.

10. വെനത്തനിനകേത്തട്ട്  വെനലമ മൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷണലഭലത  ഉറപ്പു  വെരുത്തു
നതനിനഭായനി ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവെളര്ത്തുകേ.

ഈ നടപടനികേള സശതീകേരനിച പകദശങ്ങളനില് ഉകദ്ദേശനിച ഫലലാം  ലഭനിക്കുനണട്ട്.
കൂടഭാവത  വറയനില്  വഫന്സനിലാംഗട്ട്,  വെനലമൃഗങ്ങള  നഭാടനികലക്കനിറങനതട്ട് അറനിഞ്ഞഭാല്
പകദശവെഭാസനികേവള  അറനിയനിക്കുനതനിനുള  മുനറനിയനിപട്ട്  സലാംവെനിധഭാനലാം  എനനിവെ
നടപനിലഭാക്കുനതനിവന്റെ സഭാധലത പഠനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)   അകപക്ഷ ലഭനിചഭാല്  30  ദനിവെസത്തനിനകേലാം അകപക്ഷ തതീര്പഭാക്കുലാം.
കേഴെനിഞ്ഞ  5  വെര്ഷലാം വെനിതരണലാം വചേയ നഷപരനിഹഭാരങ്ങളുവട കേണക്കട്ട് ജെനില തനിരനിച്ചുള
വെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

ജെനില
നഷപരനിഹഭാരമഭായനി അനുവെദനിച

 തുകേ (രൂപയനില്)

(1) (2)

തനിരുവെനന്തപുരലാം 35,60,604

വകേഭാലലാം 66,87,730

പത്തനലാംതനിട 48,44,512

ആലപ്പുഴെ 25,13,240

കകേഭാടയലാം 28,00,171

ഇടുക്കനി 2,03,88,648



168   കകേരള നനിയമസഭ ജൂലല 15, 2016

(1) (2)

എറണഭാകുളലാം 91,27,935

തൃശ്ശൂര് 82,70,589

പഭാലക്കഭാടട്ട് 3,24,32,766

മലപ്പുറലാം 1,92,76,822

വെയനഭാടട്ട് 10,86,80,314

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 98,38,340

കേണ്ണൂര് 3,77,47,209

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 1,02,74,626

ഈ ഇനത്തനില് 411 കപര്ക്കട്ട് തുകേ നല്കേഭാന് ബഭാക്കനിയുണട്ട്.

(സനി)   ജെനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  96/2014  /വെനലാം തതീയതനി   17-11-2014  പകേഭാരലാം
വെനലജെതീവെനികേളുവട ആക്രമണലാംമൂലലാം മരണമടയുനവെരുവട ആശനിതര്ക്കട്ട് അഞട്ട് ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  വെനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുവെചട്ട്  പഭാമ്പട്ട്  കേടനികയറട്ട്  മരണമടയുനവെരുവട
ആശനിതര്ക്കട്ട് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയുമഭാണട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിവെരുനതട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ
5  വെര്ഷലാം  നല്കേനിയ  തുകേയുവട  കേണക്കനിവന്റെ  ജെനില  തനിരനിച്ചുള  വെനിവെരവലാം  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന :

ജെനില വെനിതരണലാം വചേയ തുകേ (രൂപയനില്) 

(1) (2)

തനിരുവെനന്തപുരലാം 88,00,000

വകേഭാലലാം 41,00,000

പത്തനലാംതനിട 18,70,000

ആലപ്പുഴെ 14,00,000

കകേഭാടയലാം 13,00,000

ഇടുക്കനി 20,00,000

എറണഭാകുളലാം 22,00,000



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            169

(1) (2)

തൃശ്ശൂര് 93,00,000

പഭാലക്കഭാടട്ട് 79,00,000

മലപ്പുറലാം 44,00,000

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 24,00,000

വെയനഭാടട്ട് 6,00,000

കേണ്ണൂര് 62,00,000

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 17,00,000

ഈ ഇനത്തനില് എണ്പതട്ട് കപര്ക്കട്ട് തുകേ നല്കേഭാന് ബഭാക്കനിയുണട്ട്.

(ഡനി) കേഭാടഭാനയുവട ആക്രമണലാംമൂലലാം മരണമടയുനവെരുവട ആശനിതര്ക്കട്ട് ജെനി.ഒ.

(എലാംഎസട്ട്.)96/2014/  വെനലാം   തതീയതനി   17-11-2014  പകേഭാരലാം  5  ലക്ഷലാം  രൂപ

നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനി വെരുന.  കേഴെനിഞ്ഞ  5  വെര്ഷലാം നല്കേനിയ തുകേയുവട കേണക്കനിവന്റെ

ജെനില തനിരനിച്ചുള വെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

ജെനില വെനിതരണലാം വചേയ തുകേ (രൂപയനില്)

(1) (2)

തനിരുവെനന്തപുരലാം 3,00,000

വകേഭാലലാം 11,00,000

പത്തനലാംതനിട 5,00,000

ആലപ്പുഴെ --

കകേഭാടയലാം --

ഇടുക്കനി 53,87,400

എറണഭാകുളലാം 4,00,000

തൃശ്ശൂര് 6,00,000
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(1) (2)

പഭാലക്കഭാടട്ട് 51,35,000

മലപ്പുറലാം 25,00,000

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് --

വെയനഭാടട്ട് 47,00,000 

കേണ്ണൂര് 8,00,000

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് --

ഈ ഇനത്തനില് പത്തട്ട് കപര്ക്കട്ട് തുകേ നല്കേഭാന് ബഭാക്കനിയുണട്ട്.

ആടട്ട് വെളര്ത്തലനിനട്ട് സബ്സനിഡനി

113 (1900) ശതീമതനി  വെതീണഭാ കജെഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആടട്ട്  വെളര്ത്തല്  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുള  നടപടനികേള  എവന്തനട്ട്

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ആടട്ട് വെളര്ത്തലനിനട്ട് സബ്സനിഡനി നല്കേഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ ?   

ഉത്തരലാം

(എ) ആടട്ട് വെളര്ത്തല് കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപനിവന്റെ

കേതീഴെനില് മൂനട്ട്  ആടട്ട്  ഫഭാമുകേളുലാം രണട്ട് ആടുവെളര്ത്തല് യൂണനിറ്റുകേളുലാം പവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.

ആയവെ ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

ആടട്ട് ഫഭാലാം

1. കഗഭാടട്ട് ഫഭാലാം, പഭാറശ്ശേഭാല

2. കഗഭാടട്ട് ഫഭാലാം, അടപഭാടനി

3. കഗഭാടട്ട് ഫഭാലാം, വകേഭാകമരനി.
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ആടട്ട് വെളര്ത്തല് യൂണനിറ്റുകേള

1. ജെനിലഭാ കേനകേഭാലനി വെളര്ത്തല് കകേന്ദ്രലാം, കുടപനക്കുനട്ട് 

2. ബഫകലഭാ ബതീഡനിലാംഗട്ട് ഫഭാലാം, കുരനികയഭാട്ടുമല.

ആടുകേളനില്  കൃത്രനിമ  ബതീജെസങലനത്തനിനുള  സഇൗകേരലലാം  മൃഗഭാശുപത്രനികേളനില്
ലഭലമഭാണട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  ആടുവെളര്ത്തല്  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന പദതനിക്കഭായനി  1.7 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആടട്ട്  വെളര്ത്തലനിനട്ട്  സബ്സനിഡനി  സഹഭായലാം  മ മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപട്ട്
നല്കുനണട്ട്.  അഞട്ട്  വപണ് ആടുലാം ഒരു ആണ് ആടുലാം  ഉളവപടുന ഒരു യൂണനിറട്ട്
സഭാപനിക്കഭാന് കേര്ഷകേനട്ട്   25000  രൂപ സബ്സനിഡനി  സഹഭായമഭായനി  നല്കുന.
2016-17-ല്  ഇത്തരലാം  680  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുവെഭാനഭായനി  1.7  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇറചനികക്കഭാഴെനി ഉല്പഭാദന സലാംസരണ വെനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള

114(1901) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  പഇൗളടനി  ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  നനിയനണത്തനില്
കകേഭാഴെനിയനിറചനി വെനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള എവെനിവടവയലഭാമഭാണുളവതന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  ജെനിലകേളനിലലാം  സലാംസരണ  വെനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങളുകണഭാ  എന
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവലങനിൽ  എലഭാ  ജെനിലകേളനിലലാം  അവെ  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കകേരളത്തനിവല ഇറചനികക്കഭാഴെനി കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം മനികേച വെനില നല്കേനി
കകേഭാഴെനിയനിറചനി വെഭാങനതനിനുള നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ എന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  എലഭാ  ജെനിലകേളനിലലാം  പഇൗളടനി  ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ ഉടമസതയനില്
ഇറചനികക്കഭാഴെനി ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാന പഇൗളടനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റെ ആസഭാന കകേന്ദ്രമഭായ
കപടയനില് പധഭാന വെനിപണനശഭാല പവെര്ത്തനിക്കുന.  അതനിനട്ട് പുറകമ തനിരുവെനന്തപുരലാം
ജെനിലയനിവല തഭാവഴെപറയുന സലങ്ങളനില് പവെര്ത്തനിക്കുന വകേപ്കകേഭാ  ഏജെന്സനികേളുലാം
വകേപ്കകേഭാ കകേഭാഴെനിയനിറചനിയുവട വെനിപണനകകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട്.  കപരൂര്ക്കട,  പടലാം,  ശതീകേഭാരലലാം,



172   കകേരള നനിയമസഭ ജൂലല 15, 2016

നഭാലഭാഞനിറ  കേനിളനിമഭാനൂര്,  കേരമന,  വമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജെട്ട്, വെര്ക്കല,  വവെട്ടുകേഭാടട്ട്,
കപയഭാടട്ട്,  വെഭാളനികക്കഭാടട്ട്,  വെടനിയൂര്ക്കഭാവെട്ട്,  കേലമ്പലലാം,  മുടട,  ഏണനിക്കര,  ആയൂര്കവെദ
കകേഭാകളജെട്ട്,  ആറനിങ്ങള,  കുമഭാരപുരലാം,  ചേനിറയനിന്കേതീഴെട്ട്,  കസ്റ്റേഷന്  കേടവെട്ട്,  മണ്ണന്തല,
വനയഭാറനിന്കേര, വവെട്ടുകേഭാടട്ട് എലാം.ആര്.ജെലാംഗ്ഷന്,കേഭാഞ്ഞനിരലാംപഭാറ.

(ബനി)  ഇകപഭാള  തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജെനിലയനില്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  സലാംസരണ  വെനിപണന
കകേന്ദ്രങ്ങള പവെര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  വകേപ്കകേഭായുവട കേതീഴെനില് മറട്ട് ജെനിലകേളനില് ഇറചനികക്കഭാഴെനികേളുവട ഉല്പഭാദനലാം
ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  അവെനിവട  സലാംസരണ  വെനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഇന്റെകഗ്രഷന്  വെലവെസയനില്,  കേര്ഷകേരുവട  സശന്തലാം  ഫഭാമുകേളനില്
വെളര്ത്തനിവയടുക്കുന കകേഭാഴെനികേവളയഭാണട്ട് വകേപ്കകേഭാ കകേഭാഴെനിയനിറചനിക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.
ഇപകേഭാരലാം  കകേഭാഴെനികേള  മതനിയഭാകേഭാവത  വെരുന  സന്ദര്ഭത്തനില്  ഇറചനികക്കഭാഴെനി
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് അവെരുവട പക്കലളള കകേഭാഴെനികേവള വകേപ്കകേഭായട്ട് വെനില്ക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ഇ)  എലഭാ ജെനിലകേളനിലലാം ഇറചനികക്കഭാഴെനി  ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുനതട്ട്
പഭാകയഭാഗനികേമല.

കകേഭാഴെനിത്തതീറ ഫഭാക്ടറനിയുവട പതനിദനിന ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം പതനിദനിനലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന തതീറയുവട അളവലാം

115(1902) ശതീ  .    ജെനി  .    എസട്ട്  .    ജെയലഭാല് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപനിവന്റെ  ചുമതലയനില്  വകേഭാടനിയലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
സഭാപനിചനിട്ടുള കകേഭാഴെനിത്തതീറ ഫഭാക്ടറനിയുവട പതനിദനിന ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം ഇകപഭാള
പതനിദനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന തതീറയുവട അളവലാം എത്രയഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാപനത്തനില്  ആവകേ  എത്ര  ജെതീവെനക്കഭാരഭാണുളതട്ട്;  ഇതനില്
സനിര  നനിയമനലാം  ലഭനിചവെര്  ഏവതഭാവക്ക  തസ്തനികേകേളനില്  കജെഭാലനി  വചേയ്യുനവവെനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ദനിവെസകവെതന  അടനിസഭാനത്തനികലഭാ,  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനികലഭാ
കജെഭാലനി വചേയ്യുന ജെതീവെനക്കഭാര് എത്ര കപര് ഉവണനലാം,  ഏവതഭാവക്ക തസ്തനികേകേളനില്
എന മുതല് കജെഭാലനി വചേയ്യുനവവെനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സഭാപനലാം  ഇകപഭാള  ലഭാഭകേരമഭായനിടഭാകണഭാ  പവെര്ത്തനിക്കുനതട്ട്;
ഇവലങനില് കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?     



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            173

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാന പഇൗളടനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റെ കേതീഴെനില് വകേഭാടനിയത്തട്ട്
സഭാപനിചനിരനിക്കുന കകേഭാഴെനിത്തതീറ ഫഭാക്ടറനിയുവട പതനിദനിന ഉല്പഭാദനക്ഷമത പത്തട്ട്
ടണലാം ഇകപഭാഴെവത്ത പതനിദനിന ശരഭാശരനി ഉല്പഭാദനലാം ഏഴെട്ട് ടണമഭാണട്ട്.

(ബനി) ഈ സഭാപനത്തനില് ഇരുപത്തനിവയടട്ട് കപര് കജെഭാലനി വചേയ്യുന.  ഇതനില്
ഹഭാചറനി  വെര്ക്കര്  തസ്തനികേയനില്  കജെഭാലനി  വചേയ്യുന  രണ്ടുകപര്  സനിര  നനിയമനലാം
ലഭനിചവെരഭാണട്ട്.

(സനി)  വകേഭാടനിയലാം  പഇൗളടനി  കകേഭാലാംപകനില്  ദനിവെസ  കവെതനഭാടനിസഭാനത്തനില്
ഇരുപത്തനിനഭാലകപരുലാം  രണട്ട്  കപര്  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  കജെഭാലനി  വചേയ്യുന.
തസ്തനികേകേളുവടയുലാം എനമുതല് കജെഭാലനി വചേയ്യുനവയനള വെനിശദഭാലാംശവലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  സലാംസഭാന പഇൗളടനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് നടപഭാക്കുന വെനിവെനിധ
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  പദതനികേളക്കട്ട്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനതനിനട്ട്  കവെണനിയുലാം  ഈ
കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  കേതീഴെനിലള  വകേപ്കകേഭാ  ഇന്റെകഗ്രഷന്  ഫഭാമുകേളനില്  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുനതനിനട്ട് കവെണനിയുമഭാണട്ട് ഈ സഭാപനത്തനില് കകേഭാഴെനിത്തതീറ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതട്ട്.
ഇവെനിവട  തതീറ  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതട്ട്  വെഭാണനിജെലഭാടനിസഭാനത്തനികലഭാ  ലഭാഭനഷഭാടനി
സഭാനത്തനികലഭാ അല.

വചേങ്ങന്നൂര് വസന്ടല് ഹഭാചറനിയുവട കശഭാചേലഭാവെസ

116 (1903) ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വെനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വചേങ്ങന്നൂര്  വസന്ടല്  ഹഭാചറനിയുവട  നനിലവെനിവല  കശഭാചേലഭാവെസ
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വചേങ്ങന്നൂര്  വസന്ടല്  ഹഭാചറനിയുവട  പുകരഭാഗതനിക്കഭാവെശലമഭായ
റനികവെഭാളവെനിലാംഗട്ട് ഫണട്ട്, ജെതീവെനക്കഭാര്, മറട്ട് ഘടകേങ്ങള എനനിവെ സജതീകേരനിചട്ട് പസ്തുത
ഹഭാചറനിവയ കശഭാചേലഭാവെസയനില് നനിനട്ട് കേരകേയറ്റുനതനിനുള നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) വചേങ്ങന്നൂര് വസന്ടല് ഹഭാചറനിയനില് ഇകപഭാള പവെര്ത്തന കയഭാഗലമലഭാത്ത
വകേടനിടങ്ങളുലാം  സലങ്ങളുലാം  പകയഭാജെനവപടുത്തനി  വവെററനിനറനി  കകേഭാകളജെട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന
കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?    

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  വചേങ്ങന്നൂര് വസന്ടല് ഹഭാചറനിയുവട കശഭാചേലഭാവെസ ശദയനില്വപടനിടനില.
അതനിവന്റെ പവെര്ത്തനലാം ഇകപഭാള തൃപനികേരമഭാണട്ട്.

(ബനി)  വചേങ്ങന്നൂര്  വസന്ടല്  ഹഭാചറനിയനിവല  ഫതീഡട്ട്  കകേഭാമ്പഇൗണനിലാംഗട്ട്
ഫഭാക്ടറനിയുവട  പവെര്ത്തനത്തനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ  റനികവെഭാളവെനിലാംഗട്ട്  ഫണട്ട്  അക്കഇൗണട്ട്
ഓപകററട്ട്  വചേയ്യുനതനിനട്ട്  2006-07  വെര്ഷത്തനിനുകശഷലാം അക്കഇൗണന്റെട്ട് ജെനറലനിവന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് ഓപകററട്ട് വചേയ്യുവെഭാന് സഭാധനിചനിടനില.  ഇക്കഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.  ഫതീഡട്ട്  കകേഭാമ്പഇൗണനിലാംഗട്ട്  ഫഭാക്ടറനിയുവട  പവെര്ത്തനത്തനിനട്ട്
ആവെശലമഭായ തതീറ ഘടകേ പദഭാര്തങ്ങള കകേരളഭാ കസ്റ്റേറട്ട്  പഇൗളടനി ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്
കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം  വെഭാങനതനിനുള  നടപടനികേള  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.
ആവെശലത്തനിനുള ജെതീവെനക്കഭാര് ഇകപഭാള വസന്ടല് ഹഭാചറനിയനില് ലഭലമഭാണട്ട്.

(സനി)  വചേങ്ങന്നൂര് വസന്ടല് ഹഭാചറനിയനില് ഇകപഭാള പവെര്ത്തന കയഭാഗലമലഭാത്ത
വകേടനിടങ്ങളനില.  അവെനിവട  വവെററനിനറനി  കകേഭാകളജെട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ശനിപഭാര്ശകേവളഭാനലാം നനിലവെനിലനില. 

കകേരളഭാ ലലവ്സകറഭാക്കട്ട് ആക്ടട്ട് 1961

117 (1904) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജെകഗഭാപഭാലന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ലലവെട്ട് കസ്റ്റേഭാക്കട്ട് ആകട്ട് 1961, പകേഭാരലാം നഭാടന് പശുക്കവള ബതീഡട്ട്
വചേയഭാന് പഭാടനില എന നനിയമലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവെനിലകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഭാടന് പശുക്കവള ബതീഡട്ട് വചേയഭാന് പഭാടനിവലനലാം നനിയമവെനിരുദമഭായനി
ബതീഡു വചേയ്യുകേയഭാവണങനില് 3 മഭാസലാം വെവര ശനിക്ഷ നല്കേഭാവനതഭാവണനലാം നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില് ഈ നനിയമലാംമൂലലാം നഭാടന് പശുക്കള,  വെലാംശനഭാശ ഭതീഷണനിയനി
ലഭാകുനതനിനഭാല്  1961  വല ലലവ്കസ്റ്റേക്കട്ട് ആകട്ട്  കഭദഗതനി വചേയട്ട് ഇവെയുവട സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ) നഭാടന് പശുക്കവള ബതീഡട്ട് വചേയഭാന് പഭാടനിലഭാവയന നനിയമലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
നനിലവെനിലനില.
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(ബനി)  നഭാടന്  പശുക്കവള  ബതീഡട്ട്  വചേയനിക്കുനതനിനട്ട്  ശനിക്ഷ  നല്കുന
തരത്തനില് യഭാവതഭാരു നനിയമവലാം നനിലവെനിലനില.  എനഭാല് കകേരളത്തനിവന്റെ കേനകേഭാലനി
പജെനന നയത്തനിനട്ട് വെനിരുദമഭായനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപനിവന്റെ ലലസന്സനിലഭാവത
വെനിത്തുകേഭാളവയ പജെനനത്തനിനുപകയഭാഗനിചഭാല് പനിഴെ ശനിക്ഷ ഈടഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  നഭാടന്  പശുക്കവള  വെളര്ത്തുനതനിനട്ട്  നനിയമതടസമനില.  നഭാടന്
പശുക്കളുവട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനട്ട് നനിലവെനിലള ലലവ്കസ്റ്റേഭാക്കട്ട് ആക്ടട്ട്
കഭദഗതനി  വചേകയണതനില.  നഭാടന്  പശുക്കളുവട  വെലാംശനഭാശഭതീഷണനി  ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനഭായനി
വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനില് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജെനിലയനില് ബദനിയഡുക്കയനില് നഭാടന് പശുക്കളുവട
ഒരു  ഫഭാലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവെനിവട  വെലാംശനഭാശലാം  സലാംഭവെനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന  നഭാടന്
ജെനുസ്സുകേവള  സലാംരക്ഷനിച്ചുവെരുന.  കകേരളത്തനിവന്റെ  തനതട്ട്  നഭാടന്  ജെനുസ്സുകേളഭായ
വവെച്ചൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കുളന് എനനിവെയുവട വെലാംശ വെര്ദനവെനിനുകവെണനി ഇവെയുവട
ഗഭാഢശതീതതീകേരനിച  ബതീജെലാം  ആവെശലമുള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വകേ.എല്.ഡനി.  കബഭാര്ഡട്ട്,
മൃഗഭാശുപത്രനികേള  വെഴെനി  ലഭലമഭാക്കനി  വെരുന.  കൂടഭാവത  വകേ.എല്.ഡനി.  കബഭാര്ഡട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന പദതനിപകേഭാരലാം ഈ ഇനലാം പശുക്കളുവട സലാംരക്ഷണത്തനിനുകവെണനി
ഇവെവയ  പരനിപഭാലനിക്കുന  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഒറത്തവെണ  സഹഭായധനമഭായനി  പതനിനഭായനിരലാം
രൂപ വെതീതലാം നല്കേനിവെരുന.

വെനിതുര വചേറചല് ജെഴ്സനി ഫഭാമനിവല ഡയറനി സയന്സട്ട് 
കകേഭാകളജെനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

118 (1905) ശതീ  .    വകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വെനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനിതുര പഞഭായത്തനില് ആരലാംഭനിക്കുന ഡയറനി സയന്സട്ട് കകേഭാകളജെനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുളതട്ട്.
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഡയറനി  സയന്സട്ട്  കകേഭാകളജെനിവന്റെ  നനി ര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവെശലമഭായ  ഭൂമനി
ഏവറടുക്കുനതുമഭായനി ബന്ധവപട നടപടനികേളുവട പുകരഭാഗതനി വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഡയറനി  സയന്സട്ട്  കകേഭാകളജെനിവന്റെ പവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവെശലമഭായ തസ്തനികേകേള
സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇവലങനില് ഇതനിനുള സതശര നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനിതുര പഞഭായത്തനില് ആരലാംഭനിക്കുന ഡയറനി സയന്സട്ട് കകേഭാകളജെനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  എടുത്തുവെരുന.
അതനിനനിടയനില്ത്തവന ഈ കകേഭാകളജെനിവന്റെ പവെര്ത്തനലാം കേരകുളലാം പഞഭായത്തനിവല
വകേല്കടഭാണ് എകേതപ്വമന്റെട്ട് കകേഭാലാംപകനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  ഡയറനി  സയന്സട്ട്  കകേഭാകളജെനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവെശലമഭായ  ഭൂമനി
ഏവറടുക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപനിവലയുലാം  വവെററനിനറനി
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിവലയുലാം ഉകദലഭാഗസര് അടങ്ങനിയ ലസറട്ട് വസലക്ഷന് കേമ്മേനിറനിയുവട
നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം  പത്തട്ട്  ഏക്കര് സലലാം  ജെഴ്സനി  ഫഭാമനില്നനിനട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയട്ട്
ലകേമഭാറുവെഭാന് നടപടനികേള എടുത്തുവെരുന.

(സനി) തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കുനതനിനുള നനിര്കദ്ദേശത്തനികനല് നടപടനി എടുത്തുവെരുന.

വകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിവല തനിരുവെണ്ടൂരനില് സഭാപനിച 
കേഭാലനിത്തതീറ ഫഭാക്ടറനി

119 (1906) ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിവല തനിരുവെണ്ടൂരനില് സഭാപനിച കേഭാലനിത്തതീറ
ഫഭാക്ടറനി ഉത്ഘഭാടനലാം കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം പവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്തതട്ട് ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത സഭാപനത്തനിനട്ട് ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് നമ്പരുലാം, ലവെദതതനി കേണക്ഷനുലാം
ലഭനിചനിടനില എനതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാവയനട്ട് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത കേഭാലനിത്തതീറ ഫഭാക്ടറനി അടനിയന്തരമഭായനി തുറനട്ട് പവെര്ത്തനിപനിക്കഭാന്
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ലവെദതതനി കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുനതനിനുകവെണ വകേടനിട വപര്മനിറട്ട്
പഞഭായത്തനില്നനിനട്ട്  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  ഉദ്ഘഭാടനത്തനിനുകശഷലാം  ഡതീസല്  ജെനകററര്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണട്ട് പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് ഉത്പഭാദനലാം നടനവെരുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി) പഞഭായത്തനില്നനിനലാം വകേടനിട വപര്മനിറട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള
സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയട്ട് പൂര്ണ്ണ കതഭാതനിലള ഉത്പഭാദനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പഭാലനിവന്റെയുലാം പഭാലല്പനങ്ങളുവടയുലാം ഗുണകമന

120 (1907) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാല്,  പഭാലല്പനങ്ങള എനനിവെയുവട ഗുണകമന പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്
എവന്തലഭാലാം സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവെനിലളതട്ട്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഗുണകമന  പരനികശഭാധന  കൃതലമഭായ  ഇടകവെളകേളനില്  നടത്തഭാറുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പരനികശഭാധനകേളനില് ഗുണകമന കുറഞ്ഞതുലാം മഭായലാം കേലര്നതുമഭായ
ഉല്പനങ്ങള  കേവണത്തനിയനിട്ടുകണഭാവയനലാം;  ഉവണങനില്  ഏവതലഭാലാം  കേമ്പനനികേളുവട
ഏവതലഭാലാം ഉല്പനങ്ങളഭാവണനലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവെയുവട  വെനില്പന  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനികരഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഏവതലഭാലാം
കേമ്പനനികേളവക്കതനിവര നനിയമ നടപടനി സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വെനിശദഭാലാംശലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപനില് പഭാലനിവന്റെയുലാം പഭാലല്പനങ്ങളുവടയുലാം ഗുണനനിലവെഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് സലാംസഭാന തലത്തനില്  NABLഅലാംഗതീകേഭാരമുള തനിരുവെനന്തപുരലാം
കസ്റ്റേറട്ട്  ഡയറനി  ലഭാബുലാം  ആലത്തൂരനില്  ഡയറനി  ലഭാബുലാം  നനിലവെനിലണട്ട്.   കൂടഭാവത
ജെനിലഭാതലത്തനില് പവെര്ത്തനിക്കുന കേശഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള ലഭാബുലാം ഉണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,
കകേഭാടയലാം  ജെനിലകേളനില്  കമഖലഭാ  ലഭാബുകേള  സഭാപനിച്ചുവെരുന.   മനില്മ  പഭാലനിവന്റെ
ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി  സുസജമഭായ  ഗുണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധനഭാ
ലഭാബുകേള മനില്മയുവട കേതീഴെനിലളള എലഭാ ഡയറനികേളനിലലാം  സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത
ലകബഭാറടറനികേളനില്  ആന്റെനിബകയഭാടനികേട്ട്  വടസ്റ്റേട്ട്,  അഡല്കടഷന് വടസ്റ്റേട്ട്,  പനിസര്കവെറതീവെട്ട്
വടസ്റ്റേട്ട്,  ബഭാക്ടതീരനികയഭാളജെനിക്കല്  വടസ്റ്റേട്ട്  എനനിവെ  നടത്തനി  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപ്പു
വെരുത്തുന.   കൂടഭാവത  വഹവെനി  വമറല്സട്ട്,  ആന്റെനിബകയഭാടനികട്ട്  വപസ്റ്റേനിലസഡ്സട്ട്
തുടങ്ങനിയവെയുവട പരനികശഭാധനയുലാം മനില്മ നടത്തനിവെരുന.

(ബനി)  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപനിവല  കേശഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ഓഫതീസര്മഭാര്
അതഭാതു  ജെനിലകേളനില്  മഭാര്ക്കറനില്  ലഭലമഭാകുന  എലഭാ  വെനിധ  ബഭാന്ഡട്ട്  പഭാല്
സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട് കേശഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള ലഭാബനില് പരനികശഭാധനിക്കുന.  ഓകരഭാ
മഭാസവലാം  ടനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപട്ട്  ഡയറക്ടകററനില്  നല്കുകേയുലാം
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  കേമ്മേതീഷണര്ക്കുലാം
നല്കുന.  മനില്മ കേ മൃതലമഭായ ഇടകവെളകേളനില് മനില്മയുവട ലഭാബുകേളനിലലാം ഗവെണ്വമന്റെട്ട്
ലഭാബട്ട്/ഗവെണ്വമന്റെട്ട് അലാംഗതീകൃത ലഭാബുകേളനിലൂവടയുലാം പഭാലനിവന്റെയുലാം പഭാലല്പനങ്ങളുവടയുലാം
ഗുണനനിലവെഭാര പരനികശഭാധന നടത്തുനണട്ട്.

(സനി) ഗുണനനിലവെഭാരലാം കുറഞ്ഞ ബഭാന്ഡുകേള കേവണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മഭാത്രവമല
വഹറനികറജെട്ട്,  കജെഷ്മെ,  ലയ തുടങ്ങനിയ ബഭാന്ഡുകേളനിലള പഭാലകേളനില് ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ
ഉകദലഭാഗസരുവട  പരനികശഭാധനയനില്  കഫഭാര്മഭാലനിന്  ഉളവപവടയുള  രഭാസപദഭാര്തങ്ങളുവട
സഭാനനിദലലാം  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  പനിനതീടട്ട്  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  ഈ
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ബഭാന്റെനിവല  പഭാല്  സലാംസരനിക്കുന  പഭാന്റുകേളനില്  പരനികശഭാധനിചട്ട്,  കഫഭാര്മഭാലനിന്
ഉളവപവടയുള രഭാസപദഭാര്തങ്ങളുവട സഭാനനിദലലാം ഇലഭാവയനട്ട് ഉറപ്പുവെരുത്തനിയകശഷലാം
പസ്തുത ബഭാന്റുകേളുവട   പഭാലനിവന്റെ നനികരഭാധനലാം സലാംസഭാന വെലഭാപകേമഭായനി പനിന്വെലനിക്കുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  വഹറനികറജെട്ട്,  കജെഷ്മെ,  ലയ തുടങ്ങനിയ ബഭാന്ഡുകേളനിലള പഭാലകേളക്കട്ട്
സലാംസഭാന  വെലഭാപകേമഭായനി  നനികരഭാധനലാം   ഏര്വപടുത്തുകേയുലാം  പനിഴെ  ഈടഭാക്കുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്നട്ട്   ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് ടനി യൂണനിറ്റുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഈ ബഭാന്റുകേളനിവല പഭാലകേളനില്  കഫഭാര്മഭാലനിന് ഉളവപവടയുളള രഭാസപദഭാര്തങ്ങളുവട
സഭാനനിദലലാം ഇലഭാവയനട്ട് ഉറപ്പുവെരുത്തനിയകശഷലാം ഇവെയുവട നനികരഭാധനലാം സലാംസഭാന
വെലഭാപകേമഭായനി പനിന്വെലനിചനിട്ടുണട്ട്.

ചേഭാത്തന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിവല ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

121 (1908) ശതീ  .    ജെനി  .    എസട്ട്  .    ജെയലഭാല് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില്  അഡനിനനികസറര്/കേമ്മേനിറനിയുവട
നനിയനണത്തനില് പവെര്ത്തനിക്കുന ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘങ്ങള നനിലവെനിലകണഭാ;
എങനില് ആയതട്ട് ഏവതഭാവക്കയഭാവണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  വതരവഞ്ഞടുപട്ട്
നടത്തുവെഭാന് സനദമഭാകുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില്  അഡനിനനികസറതീവെട്ട് കേമ്മേനിറനിയുവട
നനിയനണത്തനില് വചേങ്കുളലാം  ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘലാം കനിപലാം നലാം.കേന്യൂ. 225  (ഡനി)
ആപ്കകേഭാസുലാം പഭാര്ടട്ട്  ലടലാം അഡനിനനികസററുവട  നനിയനണത്തനില് മൂനട്ട്  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുലാം
പവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ആയതട്ട് ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

1. കൂനയനില് ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘലാം കനിപലാം നമ്പര് കേന്യൂ. 182 (ഡനി)
ആപ്കകേഭാസട്ട്

2. പരവൂര് ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘലാം കനിപലാം നമ്പര് കേന്യൂ.109 (ഡനി)

3. കുണ്ടുമണ് ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘലാം കനിപലാം നമ്പര് കേന്യൂ. 244  
(ഡനി) ആപ്കകേഭാസട്ട്.
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(ബനി)  വതരവഞ്ഞടുപട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.   വചേങ്കുളലാം  പരവൂര്  ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്  ലബലഭാ
കഭദഗതനിക്കുളള  നടപടനികേള  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കൂനയനില്,  കുണ്ടുമണ്  സലാംഘങ്ങളനിലലാം
ലബലഭാ കഭദഗതനി നടത്തുനതനിനുളള നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  കുണ്ടുമണ്
ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘത്തനില്   3-9-2016-  ല് ഭരണസമനിതനി വതരവഞ്ഞടുപട്ട് നടത്തുവെഭാന്
പഭാര്ടട്ട്  ലടലാം  അഡനിനനികസറര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   മറട്ട്  സലാംഘങ്ങളനില്  ലബലഭാ
കഭദഗതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന മുറയട്ട് ഭരണ സമനിതനി വതരവഞ്ഞടുപട്ട് നടത്തുനതഭാണട്ട്.

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ കമഖല

122 (*T 1909)    ശതീ  .    എന്  .   എ  .   വനലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള :
ശതീ  .    വകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജെനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഭലസ്തവെനിദലരഭായ  വചേറുപക്കഭാവര  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ  കമഖലയനികലക്കട്ട്
ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത കമഖലയനികലക്കട്ട് കൂടുതല് കേര്ഷകേര് കേടനവെരഭാന് മടനിക്കുനതനിവന്റെ
കേഭാരണങ്ങള വെനിശകേലനലാം വചേയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഉവണങനില്  ഇതനിനട്ട്  ശഭാശശത  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കനി,  വചേറുപക്കഭാവര
ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ  കമഖലയനികലക്കട്ട്  കൂടുതലഭായനി  ആകേര്ഷനിക്കഭാനുലാം  വതഭാഴെനില്
ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാനുലാം നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  അഭലസ്തവെനിദലരഭായ  വചേറുപക്കഭാവര  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ  കമഖലയനികലക്കട്ട്
ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  പകതലകേ  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.
എനഭാല്  വെകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  മനില്ക്കട്ട്  വഷഡട്ട്  ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  പദതനിയനിവല
ഘടകേങ്ങളഭായ  ഡയറനി  യൂണനിറ്റുകേള,  ഡയറനി  ഫഭാമനിവന്റെ  ആധുനനികേവെല്ക്കരണലാം,
കേഭാലനിവത്തഭാഴുത്തട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയ പദതനികേള അഭലസ്തവെനിദലരഭായ വചേറുപക്കഭാവര
ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ കമഖലയനികലക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭാണട്ട്.  പത്തട്ട്
പശു യൂണനിറനിനട്ട്   3,50,000 രൂപയുലാം അഞട്ട് പശു യൂണനിറനിനട്ട്  1,75, 000 രൂപയുലാം
പത്തട്ട് കേനിടഭാരനി യൂണനിറനിനട്ട്  1,81,200  രൂപയുലാം സബ്സനിഡനിയഭായനി  നല്കേനിവെരുന.

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കൂടഭാവത  പുതനിയ  ഫഭാമുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കപഭാജെക്ടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതട്ട്
മുതല്  പശു  വെഭാങ്ങല്വെവര  നടത്തനിവക്കഭാടുക്കുന  രതീതനിയനില്  മലബഭാര്  കമഖലഭാ
യൂണനിയവന്റെ കേതീഴെനില് മലബഭാര് ററല് ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  ഫഇൗകണഷന്  (MRDF)എന
സഭാപനലാം പവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  ആധുനനികേ ഡയറനി ഫഭാമുകേളനികലക്കട്ട് ആവെശലമഭായ
യകനഭാപകേരണങ്ങള മുതല് വചേലവെട്ട്  കുറഞ്ഞ കേഭാലനിവത്തഭാഴുത്തട്ട്  വെവര  നനിര്മ്മേനിച്ചു
വകേഭാടുക്കുനതനിനട്ട്  MRDF  സഹഭായനിക്കുന.  മലബഭാര്  യൂണനിയവന്റെ  പകതലകേ
സബ്സനിഡനി  25,000  രൂപ ഓകരഭാ  പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേനുലാം നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്  അനുസരനിചട്ട്
ലഭലമഭാണട്ട്.  മനില്മ വടയനിനനിലാംഗട്ട്  വസന്റെറുകേളനിലൂവടയുലാം ക്ഷതീരകമഖലയനികലക്കട്ട് വെരഭാന്
തഭാല്പരലമുള  പുതു  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  കവെണ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശവലാം  പരനിശതീലനവലാം
നല്കേനിവെരുനണട്ട്.

(ബനി&സനി) ഉണട്ട്.  വചേറുപക്കഭാവര ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ കമഖലയനികലക്കട്ട് കൂടുതലഭായനി
ആകേര്ഷനിക്കഭാനുലാം  വതഭാഴെനില്  ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാനുലാം  ഫണനിവന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്
പുതനിയ പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഗവെവണ്മെന്റെട്ട് നല്കുന സബ്സനിഡനികേളുലാം
ഗ്രഭാന്റുകേളുലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  പലകപഭാഴുലാം  സഭാധനിക്കഭാവത
വെരുനതനിനഭാല്  കുറഞ്ഞ  പലനിശയട്ട്  ബഭാങട്ട്  വെഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കുകേ  മഭാത്രമഭാണട്ട്
പഭാകയഭാഗനികേലാം.  ഇക്കഭാരലത്തനിനുള ശമങ്ങള നടനവെരുന.

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

123 (1910)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ക്ഷതീരവെനികേസന
വെകുപട്ട് എവന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വെരുനതട്ട്;

(ബനി)  വചേറുകേനിട  ക്ഷതീര കേര്ഷകേര് ഇകപഭാള ഏവറ നഷലാം സഹനിചഭാണട്ട്  ഈ
കമഖലയനില്  തുടരുനതട്ട്  എനതട്ട്  കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്,  അവെര്ക്കഭായനി  എവന്തലഭാലാം
സഹഭായ നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനില്ക്കട്ട്  വഷഡട്ട്  ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  കപഭാഗ്രഭാലാം  കപഭാലള  പദതനികേളനില്
അനലസലാംസഭാനത്തു  നനിനലാം  പശുക്കവള  വകേഭാണ്ടുവെരണവമന  നനിയമലാം  വചേറുകേനിട
കേര്ഷകേര് ഈ രലാംഗകത്തക്കട്ട് വെരുനതനിവന നനിരുതഭാഹവപടുത്തുന എന വെസ്തുത
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  വകേ.എല്.ഡനി.  കബഭാര്ഡട്ട്  കപഭാലള  സഭാപനങ്ങളുവട
സഹഭായകത്തഭാവട ഉല്പഭാദന കമനയുള പശുക്കവള കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാനഭാവെശലമഭായ
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?    
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ഉത്തരലാം

(എ)  തതീറപ്പുല്കൃഷനി വെനികേസന പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി,  മനില്ക്കട്ട്
വഷഡട്ട്  ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  കപഭാഗ്രഭാലാം,  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള  ധനസഹഭായലാം,  പഭാല്
ഗുണനനിലവെഭാരലാം വമചവപടുത്തുനതനിനുള പദതനി,  ആവെശലഭാധനിഷ്ഠനിത ധനസഹഭായലാം
എനതീ  പദതനികേളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപട്ട് പധഭാനമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുനതട്ട്.

(ബനി)  വചേറുകേനിട  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേവര  ക്ഷതീരകമഖലയനില്  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനട്ട്
കവെണനി കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി,  മനില്ക്കട്ട് വഷഡട്ട് വെനികേസന പദതനി,  പുല്കൃഷനി
വെനികേസന പദതനി  എനനിവെയനില് ഉളവപടുത്തനി ധനസഹഭായലാം നല്കുവെഭാന് കേഴെനിയുനതഭാണട്ട്.
മനില്ക്കട്ട് വഷഡ ട്ട് ഡവെലപ്വമന്റെട്ട് പദതനിയനിവല രണട്ട് പശു യൂണനിറട്ട്,  കഗഭാദഭാനലാം  ( 1
പശു യൂണനിറട്ട്)  എനതീ ഘടകേങ്ങള ഇത്തരലാം കേര്ഷകേവര ഉകദ്ദേശനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന
പദതനിയഭാണട്ട്.

(സനി)  അനല സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിനലാം പശുക്കവള വകേഭാണ്ടുവെരുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്
ചേനില പരഭാതനികേള ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന
രലാംഗകത്തക്കട്ട്  വെരുനതനിനട്ട്  ഇതട്ട്  തടസമല.  വകേ.എല്.ഡനി.കബഭാര്ഡട്ട്  കപഭാലള
സഭാപനങ്ങളുവട സഹഭായകത്തഭാവട  ഉല്പഭാദനകമനയുളള പശുക്കവള കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പഭാലല്പഭാദനത്തനില് സശയലാംപരലഭാപത

124 (1911)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത പഭാലല്പഭാദനത്തനില് സശയലാം പരലഭാപത ലകേവെരനിക്കുനതനിനട്ട്
എവന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സശതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനികേളനില്  ജെനകേതീയ  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന്
നടപടനികേള സശതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)   സലാംസഭാനത്തട്ട് പഭാലനിവന്റെ ഇറക്കുമതനി  കുറയനതനിനട്ട്  നനിലവെനില് നടപടനി
സശതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  പഭാലല്പഭാദനത്തനില്  സശയലാംപരലഭാപട്ട്ത  ലകേവെരനിക്കുനതനിനട്ട്
വെകുപട്ട് വെനിവെനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ഉല്പഭാദനവചലവെട്ട്  കുറചട്ട്  പഭാലല്പഭാദനലാം
ലഭാഭകേരമഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  തതീറപ്പുല്കൃഷനി  വെനികേസന  പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ
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സബ്സനിഡനി എനതീ പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കൂടഭാവത മനില്ക്കട്ട് വഷഡട്ട്
ഡവെലപ്വമന്റെട്ട് പദതനി,  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുവട നവെതീകേരണത്തനിനുള പദതനി,  പഭാലനിവന്റെ
ഗുണനനിലവെഭാരലാം വമചവപടുത്തുനതനിനുള പദതനി തുടങ്ങനിയ ഒകടവറ പവെര്ത്തനങ്ങളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. ക്ഷതീരകമഖലവയ സശയലാംപരലഭാപതയനികലക്കട്ട് എത്തനിക്കഭാന് മനില്മയുവട
കേതീഴെനിലള  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  നനിരവെധനി   പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
കകേരള കകേഭാ-ഓപകററതീവെട്ട്  മനില്ക്കട്ട്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  വഫഡകറഷന് ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
കേഭാലനിത്തതീറയട്ട് സബ്സനിഡനിയഭായനി ഏകേകദശലാം പത്തട്ട് കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വെകുപനിവന്റെ പദതനികേള ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള വെഴെനി നടപനിലഭാക്കുനതുമൂലലാം
ജെനകേതീയപങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാവത,  ഗ്രഭാമ,  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേള,
വെഭാര്ത്തഭാമഭാധലമങ്ങള,  ക്ഷതീരവെനികേസന  ഓഫതീസുകേള  എനനിവെ  വെഴെനി  ആവെശലമഭായ
പരസലലാം  നല്കേനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  വതര വഞ്ഞടുക്കുനതുവെഴെനി  ജെനകേതീയപങഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുനണട്ട്.  

(സനി)  പഭാലല്പഭാദനത്തനില്  സശയലാംപരലഭാപത  ലകേവെരനിക്കുനതനിനുകവെണനിയുളള
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സശതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  മനില്മയുവട  പതനിദനിന  പഭാല്  ഉപകഭഭാഗലാം
12,66,000 ലനിററഭാണട്ട്.   അതനില്  മനില്മയുവട  ആഭലന്തര  സലാംഭരണലാം  10,77,000
ലനിറര്  പഭാലഭാണട്ട്.  തുടര്ചയഭായ  പവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂവട  പഭാല്  സലാംഭരണലാം  വെര്ദനി
പനിക്കുനതനിനഭായുളള നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്. 

ഒരു പഞഭായത്തനിനട്ട് ഒരു കുളലാം പദതനി

125 (1912) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിളനി :
ശതീ  .   അന്വെര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    വെനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  'ഒരു പഞഭായത്തനിനട്ട്  ഒരു കുളലാം'  പദതനി ആസൂത്രണലാം
വചേയ്തു നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി വെഴെനി എവന്തലഭാലാം ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ലകേവെരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേവക്കഭാണവതനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?     
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  പസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  354  കുളങ്ങള  നവെതീകേരനി
ക്കുനതനിനഭായനി സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 318/2013/ജെവെനിവെ. തതീയതനി 23-3-2013- പകേഭാരലാം
72.758 കകേഭാടനി രൂപയുവട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് 209 കുളങ്ങളുവട
നവെതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ബഭാക്കനിയുളതനില്  43  കുളങ്ങളുവട  നവെതീകേരണ
പവൃത്തനികേള വെനിവെനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  മഴെക്കഭാലത്തട്ട് ലഭലമഭാകുന അധനികേജെലലാം സലാംഭരനിചട്ട് ജെലലഭലത കുറഞ്ഞ
സമയങ്ങളനില്  കൃഷനിക്കുലാം  മറട്ട്  ആവെശലങ്ങളക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ,  ഭൂഗര്ഭ  ജെലകശഭാഷണലാം
തടഞ്ഞട്ട് ഭൂഗര്ഭ ജെലവെനിതഭാനലാം ഉയര്ത്തുകേ,  ഉളനഭാടന് മതലകൃഷനി കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ
എന  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണട്ട്  ഒരു  പഞഭായത്തനില്  ഒരു  കുളലാം  പദതനി
ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതട്ട്.

(സനി) പസ്തുത പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി 354 കുളങ്ങള നവെതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  318/2013/ജെവെനിവെ. തതീയതനി  23-3-2013  പകേഭാരലാം  72.758
കകേഭാടനി  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  209  കുളങ്ങളുവട
നവെതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ബഭാക്കനിയുളളതനില്  43  കുളങ്ങളുവട  നവെതീകേരണ
പവൃത്തനികേള വെനിവെനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്.

കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല ജെലനനിധനി പദതനി

126 (1913) വപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില് കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുവട
കനതൃതശത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന ജെലനനിധനി പദതനിയുവട പവൃത്തനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  എകപഭാള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  വചേയഭാനഭാകുവമനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിന്കമല് അടനിയന്തര നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല  കുറനിപ്പുറലാം ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തനില്
രണട്ട്  ജെലനനിധനി  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
നല്കുന ശുദതീകേരനിച ജെലലാം ജെലനനിധനി മുകഖന വെനിതരണ ശലാംഖലയുലാം വെതീട്ടുകേണക്ഷനുലാം
നല്കേഭാനഭാണട്ട് പദതനി. 125.50 കേനി.മതീ. വെനിതരണ ശലാംഖല സഭാപനിക്കുവെഭാനുളതനില്
65% പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 2016 ഡനിസലാംബര് മഭാസലാം കേമ്മേതീഷന് വചേയഭാന് ലക്ഷലമനിടുന.
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അണവക്കട്ടുകേളുവട സുരക്ഷ

127 (1914) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തുള  അണവക്കട്ടുകേളുവട  സുരക്ഷ  സലാംബന്ധനിച  പരനികശഭാധന
നടത്തുനതനിനട്ട് നനിലവെനിലള സലാംവെനിധഭാനങ്ങള എവന്തലഭാമഭാവണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതലഭാലാം തരത്തനിലള പരനികശഭാധനകേള ഇതുവെവര നടത്തനിയനിട്ടുവണനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരനികശഭാധനഭാ  സമനിതനിയനിവല  വെനിദഗ്ദ്ധവര  നനിയമനിക്കുന  ഘടന
എപകേഭാരമഭാവണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  സുരക്ഷഭാ  പരനികശഭാധനയനില്  കകേരളത്തനിവല  ഏവതങനിലലാം
അണവക്കട്ടുകേളക്കട്ട് സുരക്ഷഭാ പശ്നമുവണനട്ട് കേവണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  നനിലവെനിലള സുരക്ഷഭാ പരനികശഭാധനഭാ വെനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് പുറകമ അന്തഭാരഭാഷ
തലത്തനില്  പശസ്തരഭായവെവരവക്കഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുവെഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ
എനലാം ഉവണങനില് അതനിവന്റെ കേഭാരണങ്ങളുലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  അണവക്കട്ടുകേളുവട നവെതീകേരണത്തനിനുലാം അറകുറപണനികേളക്കുലാം കലഭാകേ
ബഭാകങഭാ  മറട്ട്  ഏവതങനിലലാം  ഏജെന്സനികേകളഭാ  പണലാം  അനുവെദനിക്കുനകണഭാ  എനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ) ഡഭാലാം കസഫനി റനിവെന്യൂ പഭാനല്, ഡഭാലാം കസഫനി ഓര്ഗലനകസഷന്, കകേരള
ഡഭാലാം കസഫനി അകതഭാറനിറനി എനനിവെ ഡഭാമുകേളുവട സുരക്ഷ സലാംബന്ധനിച പരനികശഭാധന
നടത്തുനതനിനഭായനി നനിലവെനിലണട്ട്.  ബഹു. സുപതീലാംകകേഭാടതനിയുവട  OS No.3/2006-വല
വെനിധനി  പകേഭാരലാം  കകേരള  ഡഭാലാം  കസഫനി  അകതഭാറനിറനിവയ  മുലവപരനിയഭാര്  ഡഭാമനിവന
സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള ലകേവക്കഭാള്ളുനതനില് നനിനലാം വെനിലക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി) DRIP-വന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ജെലകസചേന വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനിലള 16  ഡഭാമുകേളനില്
ഡഭാലാം  കസഫനി  റനിവെന്യൂ  പഭാനല്  പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   മലമ്പുഴെ,  ചേനിമ്മേനിനനി,
കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴെ, ചുളനിയഭാര്, മതീന്കേര, കപഭാത്തുണനി, മലാംഗലലാം, വെഭാഴെഭാനനി, കുറനിയഭാടനി, പഴെശ്ശേനി
ബഭാകരജെട്ട്,  മൂലത്തറ  വറഗുകലറര്,  കേലട,  ശനിരുവെഭാണനി  എനതീ  അണവക്കട്ടുകേളനില്
പഭാനല് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം പുനരുദഭാരണത്തനിനു കവെണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണട്ട്.  ജെലകസചേന  വെകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള അണവക്കട്ടുകേളുവട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
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എലഭാ വെര്ഷവലാം ഡഭാലാം  കസഫനി  ഓര്ഗലനകസഷവന്റെ  കനതൃതശത്തനില്   ഡഭാമുകേളുവട
പരനികശഭാധന  നടത്തനി  കവെണ  നടപടനികേള  സശതീകേരനിക്കഭാനുലാം അറകുറപണനികേള
നടത്തുവെഭാനുമുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാവത  കകേരള  ഡഭാലാം  കസഫനി
അകതഭാറനിറനിയുലാം അണവക്കട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേഭാറുണട്ട്.  

(സനി)  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  867/2012/  ജെവെനിവെ തതീയതനി  19-7-2012  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ) നമ്പര് 749/13 /ജെവെനിവെ തതീയതനി  2-7-2013  എനതീ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള
പകേഭാരമഭാണട്ട്  ഡഭാലാം  കസഫനി  റനിവെന്യൂ  പഭാനലനിവല  അലാംഗങ്ങവള നനിയമനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഡഭാലാം കസഫനി റനിവെന്യൂ പഭാനലനിവന്റെ വചേയര്മഭാന്, സനി.ഡബത.സനി.-യുവട മുന് വചേയര്മഭാനഭായ
ശതീ. ആര്.സനി. ഝഭാ ആണട്ട്.  ബനി. എലാം. ഉപഭാദലഭായ (റനിട.ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്, ഡഭാലാം
കസഫനി സനി.ഡബത.സനി.) ശതീ.ടനി.പനി.സനിലാംഗട്ട് (ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്, റനിട., ഡനിലസന്സട്ട്,
സനി.ഡബത.സനി.), ശതീ.എസട്ട്.ആര്.കടഭാളനി (റനിട.ചേതീഫട്ട് എ ഞനിനതീയര്, സനി.ഡബത.സനി),
കഡഭാ.  എ.  കകേഭാമളവെലനി അമ്മേ  (ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്,  റനിട.),  ശതീ.  രഭാജെകഗഭാപഭാലന്
(റനിട.ഡയറക്ടര്, ജെനികയഭാളജെനിക്കല് സര്കവ്വ ഓഫട്ട് ഇന്തല), ശതീ. എലാം.വകേ. പരകമശശരന്
നഭായര്  (വമമ്പര്,  റനിട.സനിവെനില്  വകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി)  എനനിവെര്  ഡഭാലാം  കസഫനി  റനിവെന്യൂ
പഭാനലനിവന്റെ  അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്.  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  503/2012/ജെ.വെനി.വെ  തതീയതനി
24/4/12  പകേഭാരമഭാണട്ട്  ഡഭാലാം  കസഫനി  ഓര്ഗലനകസഷനനിവല  അലാംഗങ്ങവള
നനിയമനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. ഡഭാലാം കസഫനി ഓര്ഗലനകസഷവന്റെ വചേയര്മഭാന് ഐ.ഡനി.ആര്.ബനി.
ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറഭാണട്ട്.  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  (കപഭാജെക്ടട്ട്-1),  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്
(കപഭാജെക്ടട്ട്-  2),  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  (വമക്കഭാനനിക്കല്),  ഡയറക്ടര്,  ഐ.ഡനി.ആര്.ബനി.
എനനിവെര്  വമമ്പര്മഭാരഭായ ഡഭാലാം  കസഫനി  ഓര്ഗലനകസഷവന്റെ  കേണ്വെതീനര്  കജെഭായനിന്റെട്ട്
ഡയറക്ടര്,   ഡഭാലാം കസഫനി ഐ.ഡനി.ആര്.ബനി.ആണട്ട്. കകേരള ഇറനികഗഷന് ആന്റെട്ട് വെഭാടര്
കേണ്സര്കവെഷന് ആക്ടട്ട്  2003  പകേഭാരമഭാണട്ട്  കകേരള  ഡഭാലാം കസഫനി അകതഭാറനിറനിയനിവല
അലാംഗങ്ങവള നനിയമനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  കകേരള ഡഭാലാം കസഫനി അകതഭാറനിറനിയുവട വചേയര്മഭാനഭായനി
റനിടകയര്ഡ ട്ട് ലഹകക്കഭാടതനി ജെഡ്ജെനിയുലാം വമമ്പര് വസക്രടറനിയഭായനി ഐ.ഡനി.ആര്.ബനി.
ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുലാം  ജെലവെനിഭവെ  വെകുപട്ട്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്  വസക്രടറനി,
പനിന്സനിപല് ചേതീഫട്ട് കേണ്സര്കവെറര് ഓഫട്ട് കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്,  ഡയറക്ടര്,  വസന്റെര് കഫഭാര്
എര്ത്തട്ട്  സയന്സട്ട്  സ്റ്റേഡതീസട്ട്,  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്,  ജെലകസചേനവലാം  ഭരണവലാം,
വചേയര്മഭാന്,  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണകബഭാര്  ഡട്ട്,  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്,  വമക്കഭാനനിക്കല്,  ജെലകസചേന വെകുപട്ട്,  ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്,  സനിവെനില്
ഡഭാലാം  കസഫനി,  വകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി  എനനിവെര്  എകട്ട്  ഒഫനികഷലഭാ  വമമ്പര്മഭാരുലാം
ജെലസലാംരക്ഷണവലാം  അണവക്കട്ടുകേളുവമന  കമഖലയനിവല  രണട്ട്  വെനിദഗ്ദ്ധര്,  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര് (CWC), ഒരു വെനിദഗ്ദ്ധ ജെനികയഭാളജെനിസ്റ്റേട്ട് എനനിവെര് വമമ്പര്മഭാരുമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  അണവക്കട്ടുകേളക്കട്ട് ഗുരുതരമഭായ സുരക്ഷഭാപശ്നലാം കേവണത്തനിയനിടനില.
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(ഇ)  മുലവപരനിയഭാര് ഡഭാമനിവന്റെ ബലക്ഷയലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് കകേരളലാം ഉനയനിച
ആശങകേള  സുപതീലാം  കകേഭാടതനിയനില്  സശതീകേരനിക്കവപടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  കൂടുതല്
പരനികശഭാധന കവെണതുകണഭാവയന സലാംഗതനി പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്)  സലാംസഭാന ജെലകസചേന വെകുപനിവന്റെ നനിയനണത്തനിലള അണവക്കട്ടുകേളുവട
നവെതീകേരണത്തനിനുലാം പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി ഡഭാലാം റതീഹഭാബനിലനികറഷന് ആന്റെട്ട് ഇലാംപ്രൂവ്വമന്റെട്ട്
കപഭാഗ്രഭാമനിനട്ട്  (DRIP) കലഭാകേബഭാങട്ട് വെഭായ്പ ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ജെലകസചേന വെകുപനിവന്റെ
നനിയനണത്തനിലള അണവക്കട്ടുകേള/ബഭാകരജകേള/വറഗുകലററുകേള ഉളവപവട  16  പദതനികേളഭാണട്ട്
ഇതനില് ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഡഭാമുകേളുവട അടനിസഭാന സഇൗകേരല വെനികേസനലാം,
ഡഭാമുകേളുവടയുലാം അനുബന്ധ ഭഭാഗങ്ങളുവടയുലാം കേഭാരലക്ഷമത പരമഭാവെധനി സുരക്ഷനിതമഭായനി
പുനനഃസഭാപനിചട്ട് സുരക്ഷനിതമഭായനി നനിലനനിര്ത്തുകേ എനനിവെയഭാണട്ട് പദതനിയുവട പധഭാന
ഉകദ്ദേശലലാം.  അണവക്കടട്ട്  സുരക്ഷഭാ  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  ശഭാക്തതീകേരണവലാം  ഈ  പദതനി
വെനിഭഭാവെന വചേയ്യുനണട്ട്.  DRIPപദതനിക്കഭായനി ജെലകസചേന വെകുപനിനട്ട്   16  ഡഭാമുകേളക്കുലാം
ഡഭാലാം കസഫനി വഹഡട്ട് കേശഭാര്കടഴ്സനിനുമഭായനി 360 കകേഭാടനി രൂപയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

നദതീ സലാംരക്ഷണലാം

128 (1915) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തുള പധഭാന നദനികേളനില് മണല് വെഭാരൽ,നദതീതടങ്ങളനിവല
ലകേകയറലാം,  ഫഭാക്ടറനി  മഭാലനിനലങ്ങള  ഉളവപവടയുള  മലനിനതീകേരണലാം  എനനിവെ
നനിയനനിക്കഭാനുലാം നദനികേവള സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം മുൻ സര്ക്കഭാര് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേള
സശതീകേരനിച്ചുവവെനലാം  അതു  ഫലപദമഭായനിരുകനഭാ  എനലാം  അതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ
വചേലവെഭാക്കനി എനലാം ഇത്തരലാം പവൃത്തനിമൂലലാം ഏവതലഭാലാം പഭാലങ്ങൾക്കട്ട് ബലക്ഷയലാം
ഉണഭായനിട്ടുണട്ട് എനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത പധഭാന നദനികേവള മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കഭാനുലാം വെരളചകയയുലാം,
വവെളവപഭാക്കകത്തയുലാം  അതനിജെതീവെനിക്കഭാനുലാം  മതലസമ്പത്തട്ട്  നനിലനനിറുത്തുവെഭാനുലാം
മുൻ സര്ക്കഭാര് എന്തു നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചു എനലാം എത്ര തുകേ ഇതനിനഭായനി വചേലവെഭാക്കനി
എനമുള വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെരളചയനില്  നനിനലാം  വവെളവപഭാക്കത്തനിൽ  നനിനലാം  ജെനങ്ങവള
സലാംരക്ഷനിക്കുവെഭാനുലാം  സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം  യഥഭാസമയലാം  ജെലലാം  ലഭലമഭാക്കുവെഭാനുലാം
സശതീകേരനികക്കണ നടപടനികേൾ  സലാംബന്ധനിച ഒരു പഠനലാം നടത്തഭാൻ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ
എനലാം ഇതനിനഭായനി എന്തു നടപടനികേൾ സശതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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(എ)  നദനികേളനിവല മണല് വെഭാരല്,  നദനികേളുവട കേകയറലാം  എനനിവെ ശദയനില്വപടുന
സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  പസ്തുത  വെനിവെരലാം  റവെനന്യൂ  വെകുപനിവന  അറനിയനിക്കഭാറുണട്ട്.  റവെനന്യൂ
വെകുപഭാണട്ട് ഇവെ നനിയനനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സശതീകേരനികക്കണതട്ട്.  നദനികേവള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് കസ്റ്റേറട്ട് ഫണട്ട്,  RMF  എനനിവെ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നദനികേളുവട തതീര
സലാംരക്ഷണ പവൃത്തനികേള നടത്തനിവെരുന. State  fund-ല്  Flood  control,  Flood
damage  എനതീ ശതീര്ഷകേങ്ങളനില് കേഴെനിഞ്ഞ അഞട്ട് വെര്ഷക്കഭാലമഭായനി ഏകേകദശലാം  89
കകേഭാടനി  രൂപ  വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചേമ്രവെടലാം  ആര്.സനി.ബനി.-ക്കട്ട്  മണല്വെഭാരല്മൂലലാം
ബലക്ഷയലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) മണ്സൂണ് കേഭാലത്തട്ട് ലഭലമഭാകുന ജെലലാം ഒഴുകേനികപഭാകേഭാവത അനുകയഭാജെലമഭായ
സലങ്ങളനില് തടയണ നനിര്മ്മേനിചട്ട് സലാംഭരനിക്കുനതനിനഭായനി പുഴെകേളനിലലാം മറ്റുലാം മണല്
ചേഭാക്കനിടട്ട്  തഭാത്കേഭാലനികേ  തടയണ  വകേടനിയുലാം  കുളങ്ങളുവട  പുനരുദഭാരണലാം  വെഴെനിയുലാം
കേനഭാലകേളനില് അടനിഞ്ഞനിട്ടുള വചേളനി നതീക്കലാം വചേയ്തുലാം കേനഭാലകേള നവെതീകേരനിച്ചുലാം മഴെവവെളലാം
പരമഭാവെധനി സലാംഭരനിക്കുനതനിനഭായനി നടപടനികേള സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുവെഴെനി ഭൂജെല
വെനിതരണലാം  തഭാഴെഭാവത  നനിലനനിര്ത്തനി  കേഭാര്ഷനികേ  ഗഭാര്ഹനികേ  ആവെശലങ്ങളക്കട്ട്  ജെലലാം
ലഭലമഭാക്കുകേ,  മതലകൃഷനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  പഭാരനിസനിതനികേ  പവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവെശലമഭായ
ജെലലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എനനിവെയഭാണട്ട് വചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേള വെഴെനി ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. കുളങ്ങളുവട
പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായുലാം വചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമഭായനി RRR of ponds,
ഒരു പഞഭായത്തനില്  ഒരു കുളലാം,  13-ാം ധനകേഭാരലകേമ്മേതീഷന്,  നബഭാര്ഡട്ട്  പദതനി,
സലാംസഭാന ഫണട്ട് എനനിവെ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വവെളലാം കശഖരനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കൂടഭാവത  ദതീര്ഘകേഭാല  പദതനികേളഭായ  വചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം വെഴെനി പരമഭാവെധനി ജെലലാം സലാംഭരനിചട്ട്  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനഭായുലാം
നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് എലാം.എല്.എ. ഫണനില് 
നനിനലാം വെനികേസന പവെര്ത്തനങ്ങള

129 (1916) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജെനിലയനില്  2006  മുതല്  2015  വെവരയുള കേഭാലഘടത്തനില് കകേരള
വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് വെനികേസന പവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി എലാം.എല്.എ.-മഭാരുവട
പഭാകദശനികേ  വെനികേസന  ഫണനില്  നനിനലാം  ഒഭാകരഭാ  മണ്ഡലത്തനിനുലാം  എത്ര  രൂപ
വെതീതമഭാണട്ട് ഓകരഭാ പവൃത്തനിക്കുലാം അനുവെദനിചവതനലാം എത്ര രൂപ വചേലവെഴെനിച്ചുവവെനലാം
എത്ര തുകേ ബഭാക്കനിയുവണനലാം മണ്ഡലലാം തരനിചട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

130 (1917) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവെനില് തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജെനിലയനില് നനിര്മ്മേനിച കേടല്
ഭനിത്തനി എത്രവയനലാം  എവെനിവടവയഭാവക്കയഭാവണനലാം  അടങല്  തുകേ  എത്രവയനലാം
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാര്വെഭാള  വചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എവെനിവടവയഭാവക്കയഭാവണനലാം  എത്ര
മതീറര് ദൂരത്തനിവലനലാം അടങല് തുകേവയത്രവയനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വടണര് വെനിളനിചട്ട് നനിരതദ്രവെലലാം വെച കശഷലാം പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാത്തവെ
ഉകണഭാ; കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വടണര്  പകേഭാരലാം  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന  സലത്തലഭാവത  പണനി  മഭാറനി
വചേയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എവെനിവടവയഭാവക്കവയനലാം തുകേ എഎ്രതവയനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2011-16  കേഭാലയളവെനില്  തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജെനിലയനില്  രണട്ട്  കേടല്ഭനിത്തനികേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടപനിലഭാക്കനി.

(1) 13th  FC -കവെളനി വപഭാഴെനിക്കട്ട് വെടക്കട്ട് 35.971  കേനികലഭാമതീററനിനുലാം 36.461
കേനികലഭാമതീററനിനുലാം ഇടയട്ട്  400 മതീറര് നതീളത്തനില് കേടല്ഭനിത്തനിയുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം

അ ടങല് തുകേ - 146.734 ലക്ഷലാം 

(2) 13th FC-കവെളനി വപഭാഴെനിക്കട്ട് വെടക്കട്ട് 36.971 കേനികലഭാമതീററനിനുലാം  37.571
കേനികലഭാമതീററനിനുലാം ഇടയട്ട്  480 മതീറര് നതീളത്തനില് കേടല്ഭനിത്തനിയുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

അടങല്തുകേ - 58.38 ലക്ഷലാം

(480 മതീററനില് 160 മതീറര് മഭാത്രകമ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളു.)

(ബനി) കകേഭാളവെഭാള വചേയനിട്ടുണട്ട്. വെനിശദവെനിവെരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന *.

(സനി)  ഉണട്ട്. വെനിശദവെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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(1) ASE-ബതീമഭാപളളനിയനില്  CP0087  നനിനലാം വെടകക്കഭാടട്ട്   40  മതീറര്
ദൂരത്തനില് കേടല്ഭനിത്തനി ബലവപടുത്തല് -അ ടങല് തുകേ-25 ലക്ഷലാം രൂപ

കേശഭാറനി  സമരലാംമൂലമുള  പഭാറയുവട   ദഇൗര്ലഭലലാം  കേഭാരണലാം   പവൃത്തനി
ആരലാംഭനിചനിടനില.

(2) ASE  Work-ബതീമഭാപളനിയനില്  CP0086-നുലാം  0087-നുലാം  മകദല
40 മതീറര് ദൂരത്തനില് കേടല്ഭനിത്തനി ബലവപടുത്തല് - അടങല് തുകേ -
25 ലക്ഷലാം രൂപ  കേശഭാറനി സമരലാംമൂലമുള പഭാറയുവട  ദഇൗര്ലഭലലാം കേഭാരണലാം
പവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിടനില.

(3) ASE Work-CESCP 69.00 KM ഓടയത്തനില് 20 മതീറര് മുതല്
600 മതീറര്  വതക്കട്ട്  വെവര  കേടല്ഭനിത്തനി ബലവപടുത്തലലാം  വെര്ക്കല
ഇറനികഗഷന് ഓഫതീസട്ട് കകേഭാമ്പഇൗണനില് കവെ ബനിഡ്ജെട്ട് നനിര്മ്മേഭാണവലാം  -
അടങല്  തുകേ-22.78  ലക്ഷലാം  രൂപ.   വടണര്  നടപടനികേള
സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(4) ASE Work- CESCP 69.00 KM ഓടയത്തനില് 30 മതീറര് മുതല്
480 മതീറര് വതക്കട്ട് വെവര കേടല്ഭനിത്തനി ബലവപടുത്തല്

അടങല്  തുകേ  -24.04  ലക്ഷലാം  രൂപ.  വടണര്  നടപടനികേള
സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി)  വടണര് പകേഭാരലാം പറഞ്ഞനിരനിക്കുന സലത്തലഭാവത പണനി മഭാറനി വചേയനിടനില.

പമ്പഭാ ആക്ഷന് പഭാന്

131 (1918) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പമ്പഭാ  നദനിയുവട  ശുദതീകേരണത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പമ്പഭാ  ആക്ഷന്
പഭാനനിവന്റെ നനിലവെനിവല സനിതനി എന്തഭാവണന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പഭാനനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുള  ഏവതലഭാലാം  പദതനികേൾ
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുവണന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏവതങനിലലാം പദതനികേൾ നനിലവെനിലകണഭാവയന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പമ്പഭാ ആക്ഷന് പഭാനനിനു കവെണനി ഇതുവെവര കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് എത്ര തുകേ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുവണനലാം എത്ര തുകേ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുവണനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഇ) പമ്പഭാ ആക്ഷന് പഭാനനിവന്റെ തുടർ പവെർത്തനങ്ങൾ എകപഭാൾ ആരലാംഭനിക്കുലാം
എനലാം  ആയതനിനു  കവെണ  പദതനി  രൂപതീകേരണത്തനിനുള  നടപടനി  സശതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(എഫട്ട്) പമ്പഭാ റനിവെര്കബസനിന് അകതഭാറനിറനിയുവട പവെര്ത്തനങ്ങള നടക്കുനകണഭാ
എനലാം ഇവലങനില് എന്തുവകേഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  പമ്പഭാ ആക്ഷന് പഭാന്  2003-ലഭാണട്ട് ആരലാംഭനിചതട്ട്.  ഈ പദതനിയനില്
കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വെനിഹനിതലാം 70:30 എന അനുപഭാതത്തനിലഭാണട്ട്.  18.45
കകേഭാടനി രൂപയള പദതനികേളക്കഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചതട്ട്.
കകേന്ദ്രവെനിഹനിതമഭായനി   70%-നട്ട്  12.91 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയതനില് 2.92 കകേഭാടനി രൂപ
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്രവെനിഹനിതത്തനിനട്ട്  പുറവമ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഇതുവെവര  30.76
കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ
National  River  Conservation  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  പമ്പഭാ  നദനിയുവട
മലനിനതീകേരണലാം തടയഭാനുള വെകേയനില് 2016-ല് ഗ്രഭാന്റെഭായനി  5 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പമ്പഭാ  ആക്ഷന്  പഭാനനിവല  12  ഘടകേപദതനികേളുവട
നനിലവെനിവല സനിതനി അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. * 

(ഇ)  Rejuvenation and Pollution Abatement of  Pamba River  എന
ശതീര്ഷകേത്തനില്  പദതനി  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  കകേന്ദ്ര  സലാംഘലാം  2016
ജൂണനില് പമ്പഭാ നദതീതട പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിരുന. പസ്തുത ടതീമനിവന്റെ റനികപഭാര്ടനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് അനന്തര നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്)  പമ്പഭാ റനിവെര്കബസനിന് അകതഭാറനിറനി ആക്ടട്ട് നനിലവെനിലണട്ട്.  അതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ചേടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

റനിലാംഗട്ട് ബണ്ടുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

132 (1919) ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശൂര് കകേഭാള നനിലങ്ങളനില് ഉപ്പുവവെളലാം കേയറുനതു തടയഭാന് നനിര്മ്മേനിക്കുന
റനിലാംഗട്ട് ബണ്ടുകേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ഇവെ  ഓകരഭാനനിനുലാം  വെരുന  നനിര്മ്മേഭാണ  വചേലവെട്ട്  എത്രയഭാവണനട്ട്
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവെയുവട എസ്റ്റേനികമറനിവന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം എന്തഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ വെര്ഷങ്ങളനില് റനിലാംഗട്ട് ബണ്ടു നനിര്മ്മേഭാണലാം ലവെകേനിയതനിനുള
കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ വെര്ഷവത്ത ബഡ്ജെറനില് റനിലാംഗട്ട് ബണ്ടു നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവെശലമഭായ
തുകേ വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  കൃഷനിക്കട്ട്  കദഭാഷമുണഭാകേഭാവത ഈ വെർഷലാം യഥഭാസമയലാം  ബണ്ടുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകമഭാ എന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ) തൃശ്ശൂര് കകേഭാള നനിലങ്ങളനില് ഉപ്പുവവെളലാം കേയറുനതട്ട് തടയഭാന് ഏനമഭാക്കല്,
ഇടനിയന്ചേനിറ, മുനയലാം എനതീ തഭാല്ക്കഭാലനികേ ചേനിറകേളുണട്ട്.

(ബനി)  ഈ  ചേനിറകേളക്കട്ട്  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  വെരുന  നനിര്മ്മേഭാണ  വചേലവെട്ട്
വെലതലസ്തമഭാണട്ട്.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  കവെണനി  വെന  നനിര്മ്മേഭാണ
വചേലവെട്ട് ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

ഏനമഭാക്കല് ചേനിറ -    30,00,000 രൂപ

ഇടനിയന്ചേനിറ -    9,30,000 രൂ

മുനയലാംചേനിറ -    29,50,000 രൂപ 

(സനി)  ഉപ്പുവവെളലാം  കേയറുനതട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ബണനിനട്ട് കവെണനി വെരുന സഭാധനസഭാമഗ്രനികേളുവട വെനില, കലബര് ചേഭാര്ജട്ട്,  സഭാധനങ്ങള
സലത്തട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനുള  വചേലവകേള,  മഴെക്കഭാലത്തട്ട്  ഇവെ  വപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുനതനിനുള
വചേലവകേള എനനിവെ ഉളവപടുത്തനി കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നനിലവെനില് വെരുന SOR-വന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവെരുനതട്ട്.

(ഡനി)  വതരവഞ്ഞടുപട്ട് വപരുമഭാറചേടലാം നനിലവെനില് വെനതനിനഭാല് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിട്ടു.  തുടര്നട്ട്  അനുമതനി  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം
പവൃത്തനി  ഏവറടുക്കഭാന്  കേരഭാറുകേഭാര്  വെനിമുഖത  കേഭാണനിച്ചു.  ഇവെയനില്  ഒരു  പവൃത്തനി
കേശകടഷന്  വെനിളനിചട്ട്  നല്കകേണതഭായുലാം  വെന.  പവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  മണ്ണട്ട്
ലഭനിക്കുവെഭാന്  ജെനികയഭാളജെനി  വെകുപനില്  നനിനളവപവട  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം
അനുമതനി ലഭനിക്കുവെഭാനുള തഭാമസവലാം  തുടര്നട്ട്  അനുമതനി  ലഭനിച  സലത്തുനനിനലാം
മവണ്ണടുക്കുനതട്ട്  പരനിസരവെഭാസനികേള  തടസവപടുത്തുകേയുലാം  വചേയ്യുന  സഭാഹചേരലവലാം
ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്. കമല്പറഞ്ഞ കേഭാരലങ്ങളഭാലഭാണട്ട് റനിലാംഗട്ട് ബണ്ടുനനിര്മ്മേഭാണലാം ലവെകേനിയതട്ട്.
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(ഇ)  നടപടനി സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(എഫട്ട്)  കൃഷനിക്കട്ട് കദഭാഷമുണഭാകേഭാവത ഈ വെര്ഷലാം യഥഭാസമയലാം ബണ്ടുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് നടപടനികേള ക്രമതീകേരനിച്ചുവെരുന.

എചട്ട് ആര്./സനി.എല്.ആര്./എസട്ട്.എല്.ആര്. ജെതീവെനക്കഭാരുവട പശ്നങ്ങള

133 (1920) ശതീ  .    അന്വെര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  16-1-2013-വല  സര്ക്കര്  ഉത്തരവ  നമ്പര്  06/2013/ഡബത.ആര്.ഡനി.
പകേഭാരലാം  എചട്ട്.ആര്./സനി.എല്.ആര്.  ജെതീവെനക്കഭാരഭായനി  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കഭാവത
കപഭാകുകേയുലാം എനഭാല് പസ്തുത ഉത്തരവ പകേഭാരലാം നനിയമനത്തനിനട്ട് അര്ഹതയുളവെരുമഭായ 150
ഓളലാം  എചട്ട്.ആര്./സനി.എല്.ആര്  ജെതീവെനക്കഭാവര  സലാംബന്ധനിചട്ട്  തതീരുമഭാനലാം
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എന്തഭാണട്ട് തതീരുമഭാനവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)   ഇവെര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കുവെഭാന് നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എചട്ട്.ആര്.  ജെതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട് മുഴുവെന് സമയവലാം  (12  മഭാസവലാം)  കജെഭാലനി
നല്കുവെഭാനുള തതീരുമഭാനലാം ജെലകസചേന വെകുപട്ട് ലകേവക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എസട്ട്.എല്.ആര്.  ജെതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്  പുതുക്കനിയ  കവെതനലാം  നല്കുകമഭാ;
എങനില് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എസട്ട്.എല്.ആര്.  ജെതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്  സനിര  നനിയമനലാം  നല്കുവെഭാന്
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  (ഐ&എ)  തയഭാറഭാക്കനി  സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിചനിരുന എചട്ട്.ആര്./സനി.എല്.ആര്./എസട്ട്.എല്.ആര് വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട ലനിസ്റ്റേനില്
നനിനലാം അര്ഹരഭായ എചട്ട്.ആര്/സനി.എല്.ആര്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള കേവണത്തുനതനിനഭായനി
ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്  (IDRB)  അദലക്ഷനഭായനി ഒരു മൂനലാംഗ സമനിതനിവയ സര്ക്കഭാര്
നനികയഭാഗനിചനിരുന.  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  പസ്തുത
ലനിസ്റ്റേനില്  ഉളവപട എലഭാ എചട്ട്.ആര്./സനി.എല്.ആര്.  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവളയുലാം കനരനില്
കേണട്ട് അവെരുവട കരഖകേള പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം 834 കപരുവട ലനിസ്റ്റേട്ട് സമനിതനി
സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിച്ചു. ഇതുകൂടഭാവത  22 കപരുവട ലനിസ്റ്റുലാം സമനിതനി സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഇപകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച  സമനിതനി  കേവണത്തനിയ  എചട്ട്.ആര്./സനി.എല്.ആര്/
വതഭാഴെനിലഭാളനികേവളയഭാണട്ട്  16-1-13-വല  സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്)നമ്പര്  06/13/ജെ.വെനി.വെ.
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നമ്പര് സര് ക്കഭാര് ഉത്തരവപകേഭാരലാം എസട്ട്.എല്.ആര്. വെര്ക്കര്മഭാരഭായനി മഭാറനി നനിയമനിചനിട്ടുളതട്ട്.
പസ്തുത സമനിതനി കേവണത്തഭാത്ത വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള എസട്ട്.എല്.  ആര്.  ആയനി മഭാറനി
നനിയമനിചനിടനില.  

(സനി)  ഇല.  ചേനില പകതലകേ സതീസണുകേളനില് മഭാത്രമഭാണട്ട്  (നവെലാംബര് മുതല്
വമയട്ട് വെവര) എചട്ട്.ആര്. വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ജെലകസചേന വെകുപനില് കജെഭാലനി നല്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  എസട്ട്.എല്.ആര് വെര്ക്കര്മഭാര്  കകേരള സര്വ്വതീസട്ട്  ചേടങ്ങളുവട പരനിധനിയനില്
വെരുന  സര്ക്കഭാര്  ജെതീവെനക്കഭാരല.  ആയതനിനഭാല്  ഇവെരുവട  കവെതന  പരനിഷ്കരണലാം
പകതലകേമഭായനിടഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാറുളതട്ട്.  എസട്ട്.എല്.ആര്.  വെര്ക്കര്മഭാര്ക്കട്ട് പുതുക്കനിയ
കവെതനലാം നല്കുനതനിനഭായനി  അവെരുവട സ്റ്റേഭാഫട്ട്   ഇന്വഡകട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തര
വെഭാകകേണതുണട്ട്.ഇതനിനുള  നടപടനികേള  തശരനിതഗതനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
നടനവെരുന.

(ഇ)  ജെലകസചേന വെകുപനിവല  290  എസട്ട്.എല്.ആര്.വെര്ക്കര്മഭാവര വെര്ക്കര്
കഗ്രഡട്ട്- II  തസ്തനികേ സൂപര്നന്യൂമററനിയഭായനി സൃഷനിച്ചുവകേഭാണട്ട് പസ്തുത തസ്തനികേകേളനില്
സനിരവപടുത്തനി പുറവപടുവെനിചനിട്ടുള  9-6-2014 വല സ.ഉ. (എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  45/2014/ജെ.വെനി.വെ.
നമ്പര്  ഉത്തരവെനില്  ഇനനികമല്  ഇത്തരലാം  വെര്കക്കഴ്സനിവന  നനിയമനിക്കുനതല  എനട്ട്
സര്ക്കഭാര് വെലക്തമഭാക്കനിയനിരുന.

റനിവെര് മഭാകനജെട്ട് വമന്റെട്ട് ഫണട്ട് വെനിനനികയഭാഗലാം

134 (1921)    ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവെനില് റനിവെര് മഭാകനജെട്ട് വമന്റെട്ട് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് നടത്തുന നദതീസലാംരക്ഷണ
പവെര്ത്തനങ്ങള ഏവതഭാവക്കവയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിളഭാ  സലാംരക്ഷണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പടഭാമ്പനിയനില്  റനിവെര്  മഭാകനജെ ട്ട്വമന്റെട്ട്
ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് എവന്തങനിലലാം പവൃത്തനികേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വെനിനനികയഭാഗമനിലഭാവത അവെകശഷനിക്കുന ഇത്തരലാം ഫണ്ടുകേളുപകയഭാഗനിചട്ട്
അടനിയന്തരമഭായനി നദതീ സലാംരക്ഷണത്തനിനുതകുന ബൃഹത്തഭായ പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുകമഭാവയനട്ട് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവെനില്  റനിവെര്  മഭാകനജവമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നദനികേളുവട
തതീരസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി പഭാര്ശശഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം,  നദനികേളക്കട്ട് കുറുവകേ തടയണകേള
നനിര്മ്മേനിചട്ട് ജെലസലാംരക്ഷണലാം എനതീ പവെര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്.
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(ബനി)  നനിളഭാ  സലാംരക്ഷണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പടഭാമ്പനിയനില്  റനിവെര്  മഭാകനജവമന്റെട്ട്

ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  പവൃത്തനികേവളഭാനലാം  നടപഭാക്കനിയനിടനില.   പടഭാമ്പനിയനില്   റനിവെര്

മഭാകനജവമന്റെട്ട്  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  തൂതപ്പുഴെയനില്  തഭാവഴെ  പറയുന  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്

അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട് :

(i)  കുലക്കല്ലൂര്  പഞഭായത്തനിവല  മഭാപഭാട്ടുകേര  തടയണയുവട  തഭാവഴെ

ഭഭാഗത്തട്ട് തൂതപ്പുഴെയുവട സലാംരക്ഷണ പവൃത്തനി-മുപതട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ -

പസ്തുത പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ii) വെനിളനിയൂര് പഞഭായത്തനില് തൂതപ്പുഴെയനില് പുലമഭാകന്തഭാള തടയണയട്ട്

തഭാവഴെ  ഭഭാഗത്തട്ട്  അരനികേട്ട്  സലാംരക്ഷണലാം-55  ലക്ഷലാം-പസ്തുത

പണനിക്കട്ട്   സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി,  വടണര് നടപടനികേള

സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  റനിവെര് മഭാകനജവമന്റെട്ട് ഫണട്ട് റവെനന്യൂ വെകുപഭാണട്ട് ലകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുനതട്ട്.

മഭാടഭായനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല കുടനിവവെള പദതനി

135 (1922) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജെഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കസ്റ്റേറട്ട്  വലവെല് സതീലാംസട്ട്  സഭാങ്ഷനനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  (SLSSC)  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം

27-2-2016-നട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയുലാം  വചേയ  586  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  കേണ്ണൂര്

ജെനിലയനിവല  മഭാടഭായനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  കുടനിവവെളലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  പദതനിയനില്

എവന്തഭാവക്ക തുടര്  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സശതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്; ഈ  പദതനിയുവട  പവെര്ത്തനലാം

എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം, വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

കേണ്ണൂര്  ജെനിലയനിവല  മഭാടഭായനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  കുടനിവവെളലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനു

കവെണനി 586  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ഒരു  പദതനി  2016   കസ്റ്റേറട്ട്  വലവെല്  സതീലാംസട്ട്

സഭാലാംങ്ഷനനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനിയനില് വെചട്ട് അനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. പസ്തുത പദതനിക്കട്ട്

സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.ഈ പദതനി വടണര് വചേയ്യുവെഭാനുള നടപടനികേള

സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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മഭാടഭായനി, മഭാട്ടൂല് പഞഭായത്തുകേളനില് കേടല്ഭനിത്തനികേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

136 (1923) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജെഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടലഭാക്രമണലാം രൂക്ഷമഭായ കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിവല മഭാടഭായനി, മഭാട്ടൂല്
പഞഭായത്തുകേളനിവല  അരനിയനില്ചേഭാല്,  കേക്കഭാടലാംചേഭാല്,  നതീവരഭാഴുക്കുലാംചേഭാല് എനനിവെനിടങ്ങളനില്
തകേര്ന  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനികേള  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  പുതനിയ  സലാംരക്ഷണ
ഭനിത്തനി പണനിയുനതനിനുലാം എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സശതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്;  വെനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുലനിമുടനിവന്റെ നതീളലാം കൂട്ടുനതനിനുലാം മഭാട്ടൂല് കനഭാര്ത്തനില് പുതനിയ പുലനിമുടട്ട്
പണനിയുനതനിനുലാം എവന്തങനിലലാം നടപടനി സശതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)   കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിവല  ചുറഭാടട്ട്  പുതനിയങ്ങഭാടനി  ഭഭാഗത്തട്ട്  പുതനിയ
കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  297  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  2  പവൃത്തനികേളുവട
എസ്റ്റേനികമറ്റുകേളുലാം നതീവരഭാഴുക്കുലാം ചേഭാല്, കേക്കഭാടന് ചേഭാല്, വെഭാവ വെളപനില് കതഭാടട്ട്, മഭാട്ടൂല്
സഇൗത്തട്ട്  എനതീ  പകദശങ്ങളനിലള  കേടല്ഭനിത്തനിയുവട  പുനരുദഭാരണ  പവൃത്തനികേളക്കഭായനി
949 ലക്ഷലാം രൂപയുവട അഞട്ട് പവൃത്തനികേളുവട എസ്റ്റേനികമറ്റുകേളുലാം തയഭാറഭാക്കനി വെരുന.
കമല്സലങ്ങളനിലള  കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്  ഏകേകദശലാം
1246  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  പവൃത്തനി  വചേകയണതുണട്ട്.  നതീവരഭാഴുക്കുലാം  ചേഭാലനില്  വചേ.
100/400 കേനി.മതീ.നുലാം  100/550 കേനി.മതീ.നുലാം ഇടയനിലള കേടല്ഭനിത്തനിയുവട പുനരുദഭാ
രണത്തനിനഭായനി  40  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  എസ്റ്റേനികമറനിനട്ട്   S.D.R.F.-ല്  ഉളവപടുത്തനി
നടപഭാക്കഭാന് എഗ്രനിവമന്റെട്ട് വെചനിട്ടുണട്ട്. 

നതീവരഭാഴുക്കുലാം  ചേഭാലനില്  വചേ.  100/  200  കേനി.മതീ.  മുതല്  100/264  കേനി.മതീ.
വെവരയുള  കേടല്ഭനിത്തനിയുവട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  25  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ഒരു
പവൃത്തനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കമല് പവൃത്തനിക്കട്ട് മൂനട്ട് തവെണ വടണര്
വചേയ്യുകേയുലാം രണട്ട് തവെണ കേശകടഷന് വെനിളനിക്കുകേയുലാം വചേയ്വതങനിലലാം കേഭാരറുകേഭാരനില്
നനിനലാം  പതനികേരണവമഭാനലാം  ഉണഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്  വനകഗഭാകഷലറഡട്ട്  കേശകടഷന്
വെനിളനിക്കുകേയുലാം  കേരഭാറുകേഭാരന്  ഉയര്ന  നനിരക്കനില്  കേശഭാടട്ട്  വചേയതനിനഭാല്  കേശകടഷന്
നനിരസനിക്കുകേയുലാം  റതീ-വടണര്  വചേയ്യുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  മഭാടഭായനി  പഞഭായത്തനില്
നതീവരഭാഴുക്കുലാം ചേഭാലനില് വചേ. 100/265 കേനി.മതീററനിനുലാം 100/3 25 കേനി.മതീററനിനുലാം ഇടയനിലള
കേടല്ഭനിത്തനിയുവട പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്  പതനിനഞട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയുവട പവൃത്തനിക്കട്ട്
മൂനഭാലാം തവെണ വടണര് വചേയകപഭാള  ഒരു കേരഭാറുകേഭാരന്  ഇരുപത്തനിയഞട്ട് ശതമഭാനലാം
അധനികേനനിരക്കട്ട്  കേശഭാടട്ട്  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  വടണര്  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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(ബനി)  കേടലഭാക്രമണലാം  തടയുനനിതനുള  തതീരസലാംരക്ഷണ  പവൃത്തനികേള

CWPRS/IIT-കയഭാ വെനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തനിയഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിവന്റെ

പഭാരലാംഭ  പഠനലാം   CWPRS  നടത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  അതനിവന്റെ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചനിടനില.

കേണ്ണൂര്  ജെനിലയനിവല  12  കേനി.മതീ.  വെരുന  തതീരങ്ങളനില്  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിവല

പുതനിയങ്ങഭാടനി മഭാര്ക്കറട്ട് മുതല് വെഭാവവെളപട്ട് കതഭാടട്ട് വെവരയുള 4 കേനി.മതീററനിനുലാം മഭാട്ടൂല്

സഇൗത്തനിവല  545  മതീററുലാം  ഉളവപടുന.  പസ്തുത പഠനത്തനിനഭാവെശലമഭായ  ഡഭാറകേള

ഫതീല്ഡനില് നനിനലാം കശഖരനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.

ഭൂഗര്ഭ ജെലവെനിതഭാനലാം

137 (1924) ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പരമ്പരഭാഗത  ജെല  കസഭാതസ്സുകേളഭായ  നതീര്ചഭാലകേള,  അരുവെനികേള  എനനിവെ

സലാംരക്ഷനിചട്ട് ഭൂഗര്ഭ ജെലവെനിതഭാനലാം ഉയര്ത്തുനതനിവനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

ജെലകസചേന വെകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില്  പരമ്പരഭാഗത ജെലകസഭാതസ്സുകേളഭായ നദനികേളുലാം

നതീര്ചഭാലകേളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  അവെയനില്  തടയണ,

വെനി.സനി.ബനി.  എനനിവെ നനിര്മ്മേനിച്ചുവെരുന.  ഇതുവെഴെനി  ഇവെയുവട  ജെലസലാംഭരണ കശഷനി

വെര്ദനിപനിക്കുകേ,  കവെനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  സശഭാഭഭാവെനികേ  നതീവരഭാഴുക്കട്ട്  കുറവചങനിലലാം  നനിലനനിര്ത്തുകേ,

സമതീപ  പകദശങ്ങളനില്  ഭൂഗര്ഭ  ജെലവെനിതഭാനലാം  ഉയര്ത്തുകേ  എനനിവെയഭാണട്ട്

ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 190 തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് 111 കകേഭാടനി രൂപ അനുവെദനിചതനില്

45  തടയണ  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  131  എണ്ണലാം  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.  ഭൂജെല  വെകുപനിനട്ട്

കേതീഴെനില് ഭൂജെല സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം കൃത്രനിമ ഭൂജെല സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായനി വെനിവെനിധ

പദതനികേള നടപഭാക്കനിവെരുന.  തടയണകേള, അടനിയണകേള, മഴെക്കുഴെനികേള, തുറന

കേനിണര് മുകഖനയുള ഭൂജെല സലാംകപഭാഷണലാം എനനിവെ വെകുപട്ട് നടപഭാക്കനിവെരുന. ഈ

സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  40  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇതനിനഭായനി  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂജെല

സലാംകപഭാഷണത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി വപഭാതുജെനങ്ങളനില്  അവെകബഭാധലാം

നല്കുനതനിനഭായനി  കബഭാധവെല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം ലഘുകലഖകേള,

ലകേ പുസ്തകേങ്ങള എനനിവെ വെനിതരണലാം വചേയ്യുകേയുലാം വചേയ്തുവെരുന.
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കകേകചരനി പുഴെ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള

138 (1925) ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേകചരനി പുഴെ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപനിച്ചുലാം  ബണ്ടുകേള  ബലവപടുത്തനിയുലാം  ആവെശലമഭായ
സലങ്ങളനില്  സ്ലുയനിസുകേള  സഭാപനിച്ചുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഗുണകേരമഭായ  വെനിധത്തനില്
ജെലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭാവെശലമഭായ  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;  അവെ  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപഭാക്കുകമഭാ;  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?     

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ബണ്ടുകേള  ബലവപടുത്തനിയുലാം  ആവെശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  സ്ലൂയനിസുകേള
സഭാപനിച്ചുലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഗുണകേരമഭായ വെനിധത്തനില് ജെല സലാംരക്ഷണത്തനിനഭാവെശലമഭായ
പദതനികേള ഫണനിവന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട് മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാവ
നതഭാണട്ട്.  കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനട്ട് റവെനന്യൂ വെകുപനിവന്റെ സഹകേരണകത്തഭാവട
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

അവെണലാംകകേഭാടട്ട് ലനിഫട്ട് ഇറനികഗഷന് കേനഭാല്

139 (1926) ശതീ  .    കറഭാജെനി  എലാം  .    കജെഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങമഭാലനി  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില് അവെണലാംകകേഭാടട്ട്  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന്
കേനഭാലനിവന്റെ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലടനിയനില് നനിനലാം നഭായകത്തഭാടട്ട്  ഷഭാപട്ട് കേവെല വെവര വെതീതനി കുറചട്ട്
കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  വചേയ്യുകേയുലാം ബഭാക്കനി ഭഭാഗലാം  പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് മഭാലനിനലങ്ങള
കുനകൂടനി  കേനിടക്കുനതട്ട്  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇതനിനുള പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പകദശത്തട്ട് മഭാലനിനലലാം അടനിഞ്ഞുകൂടനി വൃത്തനിഹതീനമഭായതനിനഭാല്
സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങള  പടരുകേയുലാം,  പകദശവത്ത  കേനിണറുകേള  ഉളവപവടയുള
ജെലസലാംഭരണനികേള മലനിനമഭാകുനതു കേഭാരണലാം ജെലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതുമഭായ
അവെസയട്ട് എന്തട്ട് പരനിഹഭാരമഭാണട്ട് മുകനഭാടട്ട് വെയനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) പകദശവത്ത ജെനങ്ങളുവട ആകരഭാഗല സുരക്ഷ മുന്നനിര്ത്തനി പസ്തുത ഭഭാഗത്തട്ട്
ലനിഫട്ട് ഇറനികഗഷന് കേനഭാലനിവന്റെ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?     
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ഉത്തരലാം

(എ)  അങമഭാലനി നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല അവെണലാംകകേഭാടട്ട്  ലനിഫട്ട് ഇറനികഗഷന്
പദതനിയുവട കേനഭാല് ശലാംഖല പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരുനതഭാണട്ട്.  എനഭാല്,
ലലനനിലാംഗുള കേനഭാലകേള കേഭാലക്രകമണ ഇടനിഞ്ഞുകപഭാകുന പവെണത ഒഴെനിവെഭാക്കുന
തനിനഭായനി  ഇത്തരലാം  കേനഭാലകേള  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  കേനഭാലകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന  പവൃത്തനി
ഫണനിവന്റെ അപരലഭാപത കേഭാരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാലടനിയനില്നനിനലാം നഭായകത്തഭാടട്ട് ഷഭാപട്ട് കേവെലയസമതീപലാം വെവരയുള
കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് കേനഭാല് അവെസഭാനനിക്കുന ഭഭാഗത്തട്ട് കേനഭാല് ബണനികനഭാടട്ട് കചേര്നളള
ഒരു കഹഭാടലനില്നനിനമുള മഭാലനിനലങ്ങള കേനഭാല് ബണനില് നനികക്ഷപനിക്കുനതഭായനി
ഇക്കഴെനിഞ്ഞ ജൂണ് മഭാസത്തനില് ശദയനില്വപടതനിവനത്തുടര്നട്ട് ഉടനടനി ബന്ധവപട
കേക്ഷനിവയവക്കഭാണട്ട്  തവന  ടനി  മഭാലനിനലങ്ങള  നതീക്കലാം  വചേയനിചനിട്ടുളതുലാം  കമലനില്
മഭാലനിനല നനികക്ഷപലാം നടത്തരുവതനട്ട് തഭാക്കതീതട്ട് വചേയനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്.

(സനി)  ജെലവെനിതരണ സമയത്തട്ട്  കേനഭാലനിലൂവട  ഒഴുകേനിവയത്തുന മഭാലനിനലങ്ങള അപകപഭാള
കേനഭാല് വെഭാചര്മഭാവര നനികയഭാഗനിചട്ട് നതീക്കലാം വചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി)  ഫണനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ജെലക്ഷഭാമലാം കനരനിടഭാന് പദതനികേള 

140 (1927) ശതീ  .   പനി  .    ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് : 
ശതീ  .   കജെഭാണ് വഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജെലക്ഷഭാമലാം അധനികേരനിച്ചു വെരുനതു പരനിഗണനിചട്ട് മഴെവവെള സലാംഭരണത്തനിനുലാം
ഭൂജെല സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി എവന്തഭാവക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  കേനിണര് റതീചഭാര്ജെനിലാംഗട്ട്,  ഉപകയഭാഗ ശൂനലമഭായ കുളങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) നതീര്ത്തടങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി എവന്തഭാവക്ക നടപടനി സശതീകേരനിക്കുവമനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മഴെവവെള സലാംഭരണലാം ജെനകേതീയമഭാക്കുനതനിനുലാം കവെനല്ക്കഭാലവത്ത രൂക്ഷമഭായ

കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം കനരനിടുനതനിനുമഭായനി കകേന്ദ്രഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാവട

കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  നടപനിലഭാക്കുന  മഴെവവെള  സലാംഭരണ  പദതനിയഭാണട്ട്

"വെര്ഷ"പദതനി.  വെര്ഷകേഭാലത്തട്ട്  വെതീടനിവന്റെ  കമല്ക്കൂരയനില്  പതനിക്കുന  മഴെവവെളലാം
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ശഭാസതീയമഭായനി  ടഭാങനില്  കശഖരനിചട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായനി  സൂക്ഷനിചട്ട്  കവെനല്ക്കഭാലത്തട്ട്

ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  മഴെവവെള  സലാംഭരണ  പദതനിയഭായ  "വെര്ഷ"  പദതനി

വകേഭാണട്ട്  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.  കകേരള  ററല്  വെഭാടര്

സലപ ആന്റെട്ട് സഭാനനികടഷന് ഏജെന്സനിയുവട ഭഭാഗമഭായനി പവെര്ത്തനിക്കുന മഴെകകേന്ദ്രലാം

ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  സലാംസഭാന  ബഡ്ജെറനില്  അനുവെദനിക്കുന  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

കുടനിവവെള ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവെവപടുന മലകയഭാര/കേടകലഭാര/പനികനഭാക്ക ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള

വതരവഞ്ഞടുത്തട്ട്  മഴെവവെള  സലാംഭരണനികേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുനണട്ട്.  ഇതനിനു  പുറകമ

വെനിദലഭാലയങ്ങളനില്  മഴെവവെള സലാംഭരണനികേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുനതനിനുള  പദതനി

ആവെനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  മഴെവവെള  സലാംഭരണനികേള  നനിറഞ്ഞട്ട്  കേവെനിഞ്ഞട്ട്

ഒഴുകുന  മഴെവവെളലാം  ഭൂജെല  സലാംരക്ഷണ പവെര്ത്തനങ്ങളുവട  ഭഭാഗമഭായനി  പകതലകേലാം

ഭൂമനിയനികലക്കട്ട് റതീചേഭാര്ജട്ട് വചേയ്യുനതുലാം ഇഇൗ പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. കേനിണര് റതീചഭാര്ജെനിലാംഗട്ട്, ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ കുളങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കല്

എനനിവെ ജെലനനിധനി പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജെലനനിധനി പദതനി നടപഭാക്കുന

പഞഭായത്തുകേളനില്  11-7-2016  വെവര  1470  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജെനിലാംഗുലാം  കൂടഭാവത  8

ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  കുളങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുണഭായനി.  തുടര്  പവെര്ത്തനങ്ങളുലാം

നടനവെരനികേയഭാണട്ട്.  ഭൂജെല സലാംരക്ഷണവലാം കൃത്രനിമ ഭൂജെല സലാംകപഭാഷണവലാം എന

പദതനിയനില്വപടുത്തനി തടയണകേള,  അടനിയണകേള,  റതീചേഭാര്ജട്ട്  പനിറ്റുകേള,  തുറന

കേനിണറുകേള വെഴെനിയുള കേനിണര് റതീചേഭാര്ജെനിലാംഗട്ട് എനനിവെ ഭൂജെല വെകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  ജെലകസഭാതസ്സുകേളഭായ  നദനികേളനിലലാം  നതീര്ചഭാലകേളനിലലാം

കതഭാടുകേളനിലലാം തടയണ, വവെന്റെഡട്ട് കക്രഭാസട്ട് ബഭാര് എനനിവെ നനിര്മ്മേനിച്ചുവെരുന. ഇതുവെഴെനി

ഇവെയുവട  ജെലസലാംഭരണ  കശഷനി  വെര്ദനിപനിക്കുകേ,  കവെനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  സശഭാഭഭാവെനികേ

നതീവരഭാഴുക്കട്ട്  കുവറവയങനിലലാം  നനിലനനിര്ത്തുകേ,  സമതീപ  പകദശങ്ങളനില്  ഭൂഗര്ഭ

ജെലവെനിതഭാനലാം  ഉയര്ത്തുകേ  എനനിവെയഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.   സലാംസഭാനത്തട്ട്

തടയണകേള, വവെന്റെഡട്ട് കക്രഭാസട്ട് ബഭാറുകേള എനനിവെയുവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് വെനിവെനിധ

പദതനികേളനിലഭായനി  590.61  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് പധഭാനമഭായുലാം

2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് വെരളച കനരനിടുനതനിനഭായനി ബഡ്ജെറനില്  700

വചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായുള പദതനി ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്

400 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനുസരനിചട്ട് 190 തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്

111  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവെദനിചതനില്  45  തടയണ  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  131  എണ്ണലാം

പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.
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ആലപഭാടട്ട് പഞഭായത്തനിവല കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം 

141 (T*1928) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല ആലപഭാടട്ട് പഞഭായത്തനിവല
തതീരകമഖല മുഴുവെന് കേടല് ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആലപഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിവല ഏവതങനിലലാം  പകദശത്തട്ട് ഇനനിയുലാം  കേടല്
ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാനുകണഭാ;

(സനി)  ആലപഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിവന്റെ എലഭാ ഭഭാഗങ്ങളുലാം കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിച്ചു
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല ആലപഭാടട്ട് പഞഭായത്തനിവല
ഫനിഷനിങട്ട്  ഗലഭാപട്ട്  ഒഴെനിച്ചുള  തതീരകമഖലയനിവല  മുഴുവെന്  പകദശത്തുലാം  കേടല്ഭനിത്തനി
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.

കുളങ്ങള ഉപകയഭാഗപദമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി 

142 (1929) ശതീമതനി വെതീണഭാ കജെഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജെലസലാംരക്ഷണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുളങ്ങള  ശുദതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
പുതനിയ പദതനികേള പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  കുളങ്ങള കുഴെനിചട്ട്  ജെലസലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനുള എവന്തങനിലലാം
പദതനികേള പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി) കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം അനുഭവെനിക്കുന പകദശങ്ങളനിവല കുളങ്ങള ഉപകയഭാഗ
ശൂനലമഭായനി  കേനിടക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഇവെ  ഉപകയഭാഗപദമഭാക്കുനതനിനഭായനി  എവന്തഭാവക്ക
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ) പുതനിയ പദതനികേള ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  നടന  വെരുന  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  അതനിവന്റെ  കൂടനി
അനുഭവെത്തനിവന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില് പുതനിയ പദതനികേളുവട സഭാദലത പരനികശഭാധനി
ക്കുനതഭാണട്ട്.

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(സനി)  ഉണട്ട്.  മഴെക്കഭാലത്തട്ട്  ലഭലമഭാകുന  അധനികേജെലലാം  സലാംഭരനിചട്ട്  ജെലലഭലത

കുറഞ്ഞ  സമയങ്ങളനില്  കൃഷനിക്കുലാം  മറട്ട്  ആവെശലങ്ങളക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ,  ഭൂഗര്ഭ

ജെലകശഭാഷണലാം തടഞ്ഞട്ട് ഭൂഗര്ഭ ജെലവെനിതഭാനലാം ഉയര്ത്തുകേ,  ഉളനഭാടന് മതലകൃഷനി

കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ എനതീ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങകളഭാവട ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കുളലാം

പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിച്ചു  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ഇതനുസരനിചട്ട്  354  കുളങ്ങള

നവെതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി 72.758 കകേഭാടനി രൂപ അനുവെദനിച്ചു.  ഇതനില് 209 കുളങ്ങള

പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ഫണനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട് കുളങ്ങള ഉപകയഭാഗ പദമഭാകുനതനിനട്ട്

നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

ചേഭാലനിയഭാര് പുഴെക്കട്ട് കുറുവകേ വറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജെട്ട് 

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി 

143 (1930) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിവല എടവെണ്ണയനില് പനനിപഭാറ പളനിമുക്കട്ട്  എന

സലത്തട്ട്  ചേഭാലനിയഭാര്  പുഴെക്കട്ട്  കുറുവകേ  വറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജെട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്

സലാംബന്ധനിചട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവലങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തഭാണട്ട് തടസവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  അടനിയന്തരമഭായനി  ലഭലമഭാക്കനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പവെര്ത്തനങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാവയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി&സനി)  എടവെണ്ണ  പഞഭായത്തനില്  പനനിപഭാറ  പളനിമുക്കനില്  ചേഭാലനിയഭാര്

പുഴെയട്ട് കുറുവകേ വറഗുകലറര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് കവെണനിയുള ഇന്വവെസ്റ്റേനികഗഷന് പവൃത്തനി

പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ഇന്വവെസ്റ്റേനികഗഷന് റനികപഭാര്ടട്ട് വഎ.ഡനി.ആര്.ബനി. പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം

വഎ.ഡനി.ആര്.ബനി. വറഗുകലററനിവന്റെ ഡനിലസനുലാം കഡഭായനിലാംഗുലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

എനഭാല്  വറഗുകലററനിവന്റെ  മുഖലഭഭാഗമഭായ  ഷടറനിവന്റെയുലാം  പഭാറട്ട്കഫഭാമനിവന്റെയുലാം മറട്ട്

അനുബന്ധ സഭാമഗ്രനികേളുവടയുലാം  എസ്റ്റേനികമറ്റുലാം  ഡനിലസനുലാം വമക്കഭാനനിക്കല് വെനിഭഭാഗലാം

തയഭാറഭാകക്കണതുണട്ട്.
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അരുവെനിക്കര ജെലസലാംഭരണനിയുവട ശുചേതീകേരണ പവെര്ത്തനങ്ങള

144 (1931) ശതീ  .   വകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തപുരലാം നഗരത്തനിവല പധഭാന ജെലകസഭാതസഭായ അരുവെനിക്കര
ജെല  സലാംഭരണനിയനില്  അടനിഞ്ഞുകൂടനിയ  ലജെവെ-അലജെവെ  മഭാലനിനലങ്ങള  നതീക്കലാം
വചേയ്യുനതനിനട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്,  തുകേ  അനുവെദനിചതനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്
തുടര്ശുചേതീകേരണ പവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി തുകേ അനുവെദനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിവന്റെ  പഭാരലാംഭ  പവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്
പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  ഉവണങനില് എത്ര ഘടങ്ങളഭായനിടഭാണട്ട് ശുചേതീകേരണ പവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുകേ എന വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവെനന്തപുരലാം  നഗരവെഭാസനികേള  ഉളവപവടയുള  ജെനങ്ങളക്കട്ട്
ശുദജെലലാം  ലഭനിക്കുന  ഉറവെനിടലാം  എന  നനിലയനില്  പകതലകേ  പരനിഗണന  നല്കേനി
ശുചേതീകേരണലാം നടത്തഭാന് അടനിയന്തര നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അരുവെനിക്കര  ജെലസലാംഭരണനിയനില്  72  mld  പഭാന്റെനിവന്റെ  കസഭാതസനില്
അടനിഞ്ഞുകൂടനിയ ലജെവെ -അലജെവെ മഭാലനിനലങ്ങള മനിക്കതുലാം മഭാര്ചട്ട് 2016-ല് നതീക്കലാം
വചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ ഭഭാഗത്തട്ട് തുടര് ശുചേതീകേരണ പവെര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് വമയനിന്റെനന്സട്ട്
ഫണനില് ഉളവപടുത്തനി വടണര് നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി&സനി)   തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജെനിലഭാ  കേളക്ടറുവട  നനിര്കദ്ദേശ  പകേഭാരലാം  കകേരള
കസ്റ്റേറട്ട് മനിനറല് ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡട്ട്  (വകേലാംഡല്)  അരുവെനിക്കര
ഡഭാലാം  വൃഷനി  പകദശത്തുനനിനലാം മണല്  നതീക്കഭാന്  ഒരു പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിചനിരുന.  പസ്തുത പഠനറനികപഭാര്ടട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  6  മഭാസത്തനിനകേലാം റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  മഭാകനജെനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര്
വചേയര്മഭാനുലാം കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനി വടകനിക്കല് വമമ്പര് കേണ്വെതീനറുലാം ജെലകസചേന
വെകുപനിവല  വമക്കഭാനനിക്കല്,  IDRB  വെനിഭഭാഗങ്ങളനിവല  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം
വകേലാംഡല് മഭാകനജെനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടറുലാം അലാംഗങ്ങളുമഭായനി  ഒരു സമനിതനിവയ രൂപതീകേരനിച്ചു
വകേഭാണട്ട് 10-5-2016-ല് ഉത്തരവെഭായനി. തുടര് നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

കേയ്പമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് പുലനിമുടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനി 

145 (T*1932) ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ലടസണ്  മഭാസ്റ്റേര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയ്പമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  കേടലഭാക്രമണലാം  വചേറുക്കഭാന്  പുലനിമുടട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  പദതനിയുകണഭാ;  ഉവണങനില് എനട്ട് നടപഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുവമനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  കേടലഭാക്രമണ ഭതീഷണനി കനരനിടുന കുടുലാംബലാംങ്ങവള മഭാറനിത്തഭാമസനിപനിക്കഭാന്

വെതീടുലാം,  ഭൂമനിയുലാം നല്കേഭാനുള സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നനിലവെനിലകണഭാവയനട്ട് അറനിയഭാകമഭാ  ;

എങനിൽ വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയ്പമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളവപവട  കകേരളത്തനില്  കേടലഭാക്രമണലാം

തടയുനതനിനുള  സലാംരക്ഷണ  പവൃത്തനികേള  CWPRS/IIT  വെനിശദമഭായ  പഠനലാം

നടത്തനിയഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിന്പകേഭാരലാം  പഠനലാം  CWPRS  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി

കേഴെനിഞ്ഞു. റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചഭാലടന് തുടര്നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി) പുനരധനിവെഭാസലാം റവെനത വെകുപട്ട് ജെനിലഭാ ഭരണകൂടലാം വെഴെനിയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

പഭാചനിമട ജെലചൂഷണ ഇരകേളക്കട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം 

ഉറപഭാക്കഭാനുള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള 

146 (1933) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാചനിമട  ജെലചൂഷണ  ഇരകേളക്കട്ട്  നഷപരനിഹഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന

കേഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്രഭാനുമതനി  പകേഭാരമുള  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  സഭാധനിക്കഭാവത  വെന

സഭാഹചേരലത്തനില് ബദല് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ആകലഭാചേനയനിലകണഭാ ; എങനില് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മകറവതങനിലലാം  സലാംസഭാനലാം  സമഭാന  സഭാഹചേരലലാം  കനരനിടഭാന്  സശന്തലാം

അധനികേഭാരമുപകയഭാഗനിചട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിചനിട്ടുളതഭായ വെനിവെരലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ  ;

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില് ഇനനി  സശതീകേരനിക്കഭാനഭാവന നടപടനികേള

എന്തഭാവണനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വെനിശദവെനിവെരലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സശതീകേരനികക്കണ  അനന്തര  നടപടനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്

പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) ശദയനില്വപടനിടനില.

(സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് നനിയമ വെകുപനിവന്റെ അഭനിപഭായലാം ആരഭാഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.
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147 (1934) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജെനിലയനില്  നബഭാര്ഡനിവന്റെ  ധന  സഹഭായമുള  എത്ര
വചേറുകേനിട ജെലകസചേന പദതനികേള മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  പവൃത്തനികേളുവട  വടണര്  എടുക്കഭാന്  ആരുലാം  തയഭാറഭാകേഭാത്ത
സനിതനി വെനതട്ട് എന്തു വകേഭാണഭാവണന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)   ഇവെയുവട എസ്റ്റേനികമറട്ട്  റനിലവെസട്ട് വചേയ്യുകമ്പഭാള അധനികേതുകേ എവെനിവട
നനിനലാം കേവണത്തുവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ:

(ഡനി)   ലപപട്ട്  കേലാംകപഭാണന്റെട്ട്  കനരനിടട്ട്  വെഭാങ്ങനിവക്കഭാടുക്കുനതനിനുള  തടസലാം
എന്തഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  നഭായർകുഴെനി ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷൻ  പദതനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവെഭാൻ  തയഭാറഭാകുകമഭാ
എന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒരു പവൃത്തനിയഭാണട്ട് മുടങ്ങനിയതട്ട്. (നഭായര്കുഴെനി എല്.വഎ. സതീലാം)

(ബനി&സനി)  വഷഡന്യൂള  ഓഫട്ട്  കററട്ട്സട്ട്  പകേഭാരമഭാണട്ട്  മുടങ്ങനിയ  പദതനിയഭായ
നഭായര്കുഴെനി ലനിഫട്ട് ഇറനികഗഷവന്റെ എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്.  ഇതനില് ലപപനിവന്റെ
വെനില  മഭാര്ക്കറട്ട്  കററനികനക്കഭാള  കുറവെഭാണട്ട്.  കേരഭാറുകേഭാര്  ആരുലാം  വെരഭാത്തതനിനഭാല്
ഇകപഭാഴെവത്ത  നനിരക്കനില്  (ഡനി.എസട്ട്.ആര്.)  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്  വെതീണ്ടുലാം
വടണര്  വചേയഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അധനികേ  തുകേ  വെരനികേയഭാവണങനില്
ബഡ്ജെറട്ട് വപഭാവെനിഷനുളനില് നനിനട്ട് കേവണത്തഭാനഭാവകമഭാ എന പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ലപപട്ട് കേലാംകപഭാണന്റെട്ട് കനരനിടട്ട് വെഭാങകേയഭാവണങനില് കപവമന്റെട്ട്  ഉടനടനി
നല്കകേണതുണട്ട്. അതനിനുള സലാംവെനിധഭാനലാം ജെലകസചേന വെകുപനില് ഇകപഭാള നനിലവെനിലനില.

(ഇ)  നനിലവെനിലള  നനിരക്കനില്  (ഡനി.എസട്ട്.ആര്.)എസ്റ്റേനികമറട്ട്  പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്
വെതീണ്ടുലാം വടണര് വചേയഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേഭായലകേളുവട മലനിനതീകേരണലാം തടയുനതനിനട്ട് സശതീകേരനിച നടപടനി 

148 (T*1935) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത കേഭായലകേളുവട വമഭാത്തലാം വെനിസ്തതീര്ണ്ണലാം എത്രവയനലാം അവെ
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  മലനിനതീകേരണലാം  തടയുനതനിനുലാം  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  എന്തു
നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവവെനലാം അതനിനഭായനി എത്ര തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിരുനവവെനലാം എത്ര
തുകേ വചേലവെഴെനിച്ചു എനതുലാം സലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ:

* T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  5  വെര്ഷ  കേഭാലയളവെനില്  കേഭായല്  കേകയറലാം,  മലനിനതീകേരണലാം
എനനിവെ സലാംബന്ധനിച്ചു ലഭനിച പധഭാന പരഭാതനികേള എവന്തലഭാമഭാവണനലാം ഇവെയനികനൽ
സശതീകേരനിച നടപടനികേൾ ഏവന്തഭാവക്കയഭാവണനലാം സലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കവെമ്പനഭാട്ടു  കേഭായലനില്  ഓരുവവെളലാം  കേടക്കഭാനുള  തണ്ണതീര്മുക്കലാം
ബണനിവന്റെ  പവെര്ത്തന  ക്ഷമതയുലാം  നനിലവെനിവല  സനിതനിയുലാം  എന്തഭാവണനലാം  മുൻ
സര്ക്കഭാര് ഇതനിനഭായനി എന്തു നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവവെനലാം എത്ര തുകേ വചേലവെഭാക്കനി
എനതുലാം സലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനവത്ത  കേഭായലകേളനില്  മനുഷല  വെനിസർജെലലാം,  ഹഭാനനികേരമഭായ
സൂക ജെതീവെനികേൾ, ഹഇൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേളനില് നനിനള മഭാലനിനലലാം, ഫഭാക്ടറനി മഭാലനിനലങ്ങള
എനനിവെ  മൂലമുണഭാകുന  മലനിനതീകേരണത്തനിവന്റെ  കതഭാതട്ട്  (കേഭായൽ  തനിരനിചട്ട്)
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത കേഭായലകേളുവട വെനിസ്തതീര്ണ്ണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്  ജെലകസചേന
വെകുപട്ട് മുകഖന പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില. എനഭാല് വഎ.എസട്ട്.ആര്.ഒ.-യുവട കേതീഴെനിലള
നഭാഷണല് റനികമഭാടട്ട് വസന്സനിലാംഗട്ട്  ഏജെന്സനി,  ലഹദ്രഭാബഭാദട്ട്  നടത്തനിയ പഠനമനുസരനിചട്ട്
കകേരളത്തനില്  കേഭായലകേളുവടയുലാം  തടഭാകേങ്ങളുവടയുലാം  മറട്ട്  ജെല  കസഭാതസ്സുകേളുവടയുലാം
(ജെലസലാംഭരണനി,  നദനികേള  ഉളവപവട)  വെനിസ്തൃതനി  1,60,590  വഹക്ടറഭായഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.
കേഭായലകേളുവട  സലാംരക്ഷണ  പവെര്ത്തനത്തനിനുള  പകതലകേ  പദതനികേള ജെലകസചേന
വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനിലനില.  എനനിരുനഭാലലാം  അതലഭാവെശല ഘടങ്ങളനില്  സലാംരക്ഷണ
പവെര്ത്തനികേള ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനവത്ത കേഭായലകേളുവട സലാംരക്ഷണ
പവെര്ത്തനത്തനിനു  മഭാത്രമഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പകതലകേനിചട്ട്
തുകേവയഭാനലാം  വെകേയനിരുത്തനിയനിടനില.  കൂടഭാവത  മലനിനതീകേരണലാം  തടയുനതനിനുലാം
ജെലകസചേന വെകുപനില് പകതലകേനിചട്ട് തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിടനില. സലാംസഭാനത്തട്ട് നദനികേളുലാം
പുഴെകേളുലാം അടക്കമുള ജെലകസഭാതസ്സുകേളനിവല  മലനിനതീകേരണലാം നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
ജെലനനിയമലാം  1974  പകേഭാരലാം  നനിയനണങ്ങള ഏര്വപടുത്തനിവെരുന.  പധഭാനമഭായുലാം
ജെലമലനിനതീകേരണത്തനിനട്ട്  ഇടയഭാക്കുന  സതീകവെജെട്ട് ഉളവപവടയുള  മഭാലനിനലങ്ങള
പുറന്തള്ളുന വെലവെസഭായ സഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,  പഭാര്പനിട സമുചയങ്ങള,
വെലനിയ  കഹഭാടലകേള,  റനികസഭാര്ട്ടുകേള  എനതീ  സഭാപനങ്ങവള  ജെല  നനിയമ
പരനിധനിയനില്  വകേഭാണ്ടുവെനട്ട്  ശഭാസതീയ  മലനിനജെല  ശുദതീകേരണ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
ഏര്വപടുത്തനിച്ചുലാം  അതനിവന്റെ  പവെര്ത്തനലാം  ഇടയനിവട  കമഭാണനിറര്  വചേയ്തുലാം  സലാംസഭാന
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട് ജെലമലനിനതീകേരണലാം നനിയനനിച്ചു വെരുനണട്ട്.  
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ഹഇൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേളനില് നനിനള സതീകവെജലാം ഗഭാര്കബജലാം എഞനിനനില് നനിനള
എണ്ണയുലാം  കേഭായല്  മലനിനതീകേരണത്തനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുനതട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
ഹഇൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേവള ജെലനനിയമ പരനിധനിയനില് വകേഭാണ്ടുവെനനിട്ടുണട്ട്.  ഹഇൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേളനില്
നനിനട്ട് കശഖരനിക്കുന സതീകവെജെട്ട് കേരയനിവലത്തനിചട്ട് സലാംസരനിക്കുനതനിനഭായനി  നതീലലാംകപരൂര്
പഞഭായത്തനിവല കുനമ്മേ വെനികലജെനില് 180 വകേ.എല്.ഡനി. കശഷനിയുള ഒരു സതീകവെജെട്ട്
ടതീറട്ട് വമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സതീകവെജെട്ട്  മഭാലനിനലലാം കേരയനിവല സശന്തമഭായ
സതീകവെജെട്ട്  സലാംസരണ  സലാംവെനിധഭാനലാം  വെഴെനികയഭാ,  വപഭാതു  മലനിനജെല  ശുദതീകേരണ
സലാംവെനിധഭാനലാം  വെഴെനികയഭാ  സലാംസരനിക്കുകേയുലാം  എഞനിനനില്  നനിനള  മലനിനതീകേരണലാം
തടയുനതനിനഭായനി  കഫഭാര്  കസഭാക്കട്ട്  ഒഇൗടട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  എഞനികനഭാ,  ഇന്  കബഭാര്ഡട്ട്
എഞനികനഭാ  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന  ഹഇൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളക്കു  മഭാത്രമഭാണട്ട്
അനുമതനി പുതുക്കനി നല്കേനിവെരുനതട്ട്.

(ബനി)  ആലപ്പുഴെ  ജെനിലയനില്  തഭാവഴെപറയുന  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനള
മലനിനജെലലാംമൂലലാം കേഭായല് മലനിനതീകേരനിക്കവപടതഭായനി പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1. ഫുഡ്കകേഭാ വഡലനിക്കസതീസട്ട്, തൃചഭാറ്റുകുളലാം

2. കഹഭാടല് റമദ, ആലപ്പുഴെ

ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവെശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം ടനി സഭാപനങ്ങള
ആവെശലമഭായ  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഏര്വപടുത്തുകേയുലാം
വചേയതനിനഭാല് നനിലവെനില് പരഭാതനികേളനില. കവെമ്പനഭാടട്ട് കേഭായലനികലക്കട്ട് എത്തുന ചേനിലവെന്നൂര്
കേഭായലനിവല  ജെലത്തനിവന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  കമഭാശമഭാവണന  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതനികനല് തുടര് നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചു വെരുന.

ശക്തനികുളങ്ങരയനില്  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിവന്റെ
അനുമതനിയനിലഭാവത പവെര്ത്തനിക്കുന പതീലനിലാംഗട്ട്  വഷഡ്ഡുകേളനില് നനിനള മലനിനജെലലാം
ഓടവെഴെനി അഷമുടനി കേഭായലനികലക്കട്ട് എത്തുനതഭായനി പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിവന
തുടര്നട്ട് മലനിനജെല ശുദതീകേരണ സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തുനതനിനട്ട് ടനി യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭായല് കേകയറവത്തക്കുറനിച്ചുള വെനിവെരങ്ങള കശഖരനിച്ചു
വെരുന.

(സനി)  കവെമ്പനഭാട്ടു കേഭായലനില് ഓരുവവെളലാം കേടക്കഭാതനിരനിക്കുവെഭാനുള തണ്ണതീര്മുക്കലാം
ബണനിവന്റെ ആധുനനികേവെത്ക്കരണ പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വെരുന.  ആയതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ബണനിവന്റെ  മദലഭഭാഗ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  (മൂനഭാലാം  ഘടലാം)  62  ശതമഭാനലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി. അതനികലക്കഭായനി ഇതുവെവര 94,15,02,457 രൂപ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ഡനി)  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  എലഭാ  വെര്ഷവലാം
കേഭായലകേള  ഉളവപവടയുള  ജെലകസഭാതസ്സുകേളുവട  ജെല  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  തനിടവപടുത്തനി
വെരുന.  ആക്കുളലാം കേഭായലനില് ആക്കുളലാം പഭാലത്തനിനു സമതീപത്തുലാം അഷമുടനി കേഭായലനില്
നതീണകേര ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ഹഭാര്ബറനിനു സമതീപത്തുലാം പരവൂര് കേഭായലനില് റയനില്കവെ കസ്റ്റേഷനു
സമതീപവലാം  കവെമ്പനഭാടട്ട്  കേഭായലനില്  പഭാതനിരഭാമണലനിലലാം  ഓയനില്  ടഭാങര്  വജെടനിക്കട്ട്
സമതീപത്തുലാം പുനമട  (ആലപ്പുഴെ)  യനിലലാം വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് കേഭായല്,  കേഭായലാംകുളലാം കേഭായല്
എനനിവെനിടങ്ങളനിലലാം ഓകരഭാ സഭാമ്പനിളനിലാംഗട്ട് കസ്റ്റേഷനുകേള വെതീതലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
2015-വല മഭാസകന്തഭാറുമുള പരനികശഭാധന അനുസരനിചട്ട് ഗുണനനിലവെഭാര ഘടകേങ്ങളുവട
ശരഭാശരനി അളവെട്ട് ചുവെവട കചേര്ക്കുന.

ആക്കുളലാം  കേഭായല് :  പനി.എചട്ട്-  6.73,  ഡനികസഭാളവ്ഡട്ട്  ഓകനിജെന്-6.23,
ബനി.ഒ.ഡനി-5.4, കടഭാടല് കകേഭാളനികഫഭാലാം - 1678, ഫതീക്കല് കകേഭാളനികഫഭാലാം -534

അഷമുടനികേഭായല് :  പനി.എചട്ട്-7.54,  ഡനികസഭാളവ്ഡട്ട്  ഓകനിജെന്-5.26,
ബനി.ഒ.ഡനി-2.34, കടഭാടല് കകേഭാളനികഫഭാലാം - 915, ഫതീക്കല് കകേഭാളനികഫഭാലാം- 350.  

പരവൂര്  കേഭായല് :  പനി.എചട്ട്-  7.44,  ഡനികസഭാളവ്ഡട്ട്  ഓകനിജെന്  -  6.36,
ബനി.ഒ.ഡനി-1.81, കടഭാടല് കകേഭാളനികഫഭാലാം - 651, ഫതീക്കല് കകേഭാളനികഫഭാലാം- 254.

കവെമ്പനഭാടട്ട്  കേഭായലനിവല പഭാതനിരഭാമണല് :  പനി.എചട്ട്-  6.85,  ഡനികസഭാളവ്ഡട്ട്
ഓകനിജെന്-6.5, ബനി.ഒ.ഡനി-2, കടഭാടല് കകേഭാളനികഫഭാലാം -805, ഫതീക്കല് കകേഭാളനികഫഭാലാം- 475

ഓയനില്  ടഭാങര്  വജെടനി :  പനി.എചട്ട്-  7.6,  ഡനികസഭാളവ്ഡട്ട്  ഓകനിജെന്-4.5,
ബനി.ഒ.ഡനി-2.76, കടഭാടല് കകേഭാളനികഫഭാലാം - 162, ഫതീക്കല് കകേഭാളനികഫഭാലാം -77. 

പുനമട  കേഭായല് :  പനി.എചട്ട്-6.82,  ഡനികസഭാളവ്ഡട്ട്  ഓകനിജെന്-5.46,
ബനി.ഒ.ഡനി-1.84, കടഭാടല് കകേഭാളനികഫഭാലാം - 1388, ഫതീക്കല് കകേഭാളനികഫഭാലാം - 834.   

വകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  കേഭായല് :  പനി.എചട്ട്-7.57,  ഡനികസഭാളവ്ഡട്ട്  ഓകനിജെന്-5.3,
ബനി.ഒ.ഡനി-2.63, കടഭാടല് കകേഭാളനികഫഭാലാം - 109, ഫതീക്കല് കകേഭാളനികഫഭാലാം -54.  

കേഭായലാംകുളലാം  കേഭായല് :  പനി.എചട്ട്-  6.99,  ഡനികസഭാളവ്ഡട്ട്  ഓകനിജെന്-4.06,
ബനി.ഒ.ഡനി-2.7, കടഭാടല് കകേഭാളനികഫഭാലാം - 671, ഫതീക്കല് കകേഭാളനികഫഭാലാം - 449. 

ഉളനഭാടന് ജെലഭാശയങ്ങള 

149 (1936) ശതീ  .   എലാം  .   സശരഭാജെട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഉളനഭാടന്  ജെലഭാശയങ്ങവള  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കനി
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത  ജെലഭാശയങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുനകതഭാവടഭാപലാം  ശുദജെല  മതലകൃഷനി

കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  വെകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  പദതനികേള

ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുകമഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജെലകസഭാതസ്സുകേളനികലക്കട്ട് പഭാഴ്ജെലലാം ഒഴുക്കുനതനിനട്ട് ജെല നനിയമലാം  1974

പകേഭാരലാം മലനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട്  നനിയനണലാം ഏര്വപടുത്തനി വെരുന.

സതീകവെജെട്ട്  ഉളവപവടയുള മഭാലനിനലങ്ങള പുറവപടുവെനിക്കുന വെലവെസഭായ സഭാപനങ്ങള,

ആശുപത്രനികേള,  പഭാര്പനിട  സമുചയങ്ങള,  വെലനിയ  കഹഭാടലകേള,  റനികസഭാര്ട്ടുകേള

എനതീ സഭാപനങ്ങവള ജെല നനിയമ പകേഭാരമുള അനുമതനി പരനിധനിയനില് വകേഭാണ്ടുവെനട്ട്

ശഭാസതീയമഭായ മലനിനജെല ശുദതീകേരണ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള ഏര്വപടുത്തനിച്ചുലാം, അതനിവന്റെ

പവെര്ത്തനലാം ഇടയനിവട  കമഭാണനിറര്  വചേയ്തുലാം  സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ

കബഭാര്ഡട്ട് ജെലമലനിനതീകേരണലാം നനിയനനിച്ചുവെരുന.  ഹഇൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേളനില് നനിനമുള

ജെല മലനതീകേരണലാം തടയുനതനിനഭായനി കഫഭാര് സകടഭാക്കട്ട് ഒഇൗടട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് എഞനികനഭാ

ഇന്  കബഭാര്ഡട്ട്  എഞനികനഭാ  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം,  സതീകവെജെട്ട്  മഭാലനിനലലാം  കേരയനിവല

സശന്തമഭായ  സതീകവെജെട്ട്  സലാംസരണ  സലാംവെനിധഭാനലാം  വെഴെനികയഭാ  വപഭാതു  മലനിനജെല

ശുദതീകേരണ സലാംവെനിധഭാനലാം വെഴെനികയഭാ സലാംസരനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന ഹഇൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേളക്കട്ട്

മഭാത്രകമ കബഭാര്ഡട്ട് അനുമതനി പുതുക്കനി നല്കുനള്ളു. 

(ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

വകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിവല ജെലകസചേന പദതനികേള 

150 (1937) ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലമനര് ഇറനികഗഷവന്റെ കേതീഴെനില് വകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില്

നടനട്ട്  വെരുനതുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതുമഭായ  പവൃത്തനികേള  ഏവതഭാവക്കയഭാവണനലാം

അവെയുവട ഇകപഭാഴെവത്ത സനിതനി എന്തഭാവണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കമജെര് ഇറനികഗഷന് വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനില് വകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില്

നടനട്ട് വെരുനതുലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതുമഭായ പവൃത്തനികേള ഏവതലഭാലാം; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)   റനിവെര് മഭാകനജ് വമന്റെട്ട്  ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി ഇറനികഗഷന് വെകുപട്ട്

നടപനിലഭാക്കുന പവെ മൃത്തനികേള എവന്തലഭാലാം എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിവല  ചേനിറഭാരനിക്കടവെട്ട്  പുഴെയട്ട്  കുറുവകേ
ആര്.സനി.ബനി.  നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന. മൂടഭാടനി പഞഭായത്തനിവല ചേഭാക്കര
പഭാടകശഖരത്തനില് വഡയനികനജെട്ട് കതഭാടനിവന്റെ പുനരുദഭാരണ പവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)  വകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില്  3  പവെര്ത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി.
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

(സനി)  രൂക്ഷമഭായ  കേരയനിടനിചനില്  കനരനിടുന പുഴെയുവട  തതീരങ്ങളനില്  കേരനിങലട്ട് ല
വകേഭാണട്ട് ഭനിത്തനിവകേട്ടുകേയുലാം രഭാമചലാം കപഭാലള വചേടനികേള നട്ടുപനിടനിപനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തു
വകേഭാണ്ടുള കേര സലാംരക്ഷണ പവൃത്തനികേളഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്.

ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല കുളങ്ങളുവട നവെതീകേരണലാം

151 (1938) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലമനര് ഇറനികഗഷന് മുഖഭാന്തരലാം നടപനിലഭാക്കുന, 'പഞഭായത്തനില് ഒരു
കുളലാം'  പദതനി പകേഭാരലാം ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല ഏവതലഭാലാം കുളങ്ങള
നവെതീകേരനിക്കുവെഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല  'വെഭായനിലലഭാലാംകുനട്ട്  കക്ഷത്രക്കുളലാം'
നവെതീകേരനിക്കുനതനിനുള വപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് പസ്തുത
കുളലാം അടനിയന്തരമഭായനി നവെതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഫണട്ട് അനുവെദനിക്കുകമഭാ  ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 'ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കുളലാം'  പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി ഒറപഭാലലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിവല വെതീടഭാമ്പഭാറ കുളത്തനിവന്റെ നവെതീകേരണ പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

തഭാവഴെ പറയുന കുളങ്ങള കൂടനി നവെതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  

1. കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം പഞഭായത്തനിവല കവെകടക്കരമ്പ്രക്കുളലാം

2. കേരതീമ്പുഴെ പഞഭായത്തനിവല കുലക്കനിലനിയഭാടട്ട് അയപന്കുളലാം

3. ലക്കനിടനി കപരൂര് പഞഭായത്തനിവല ചേണനിക്കുളലാം

4. പൂകക്കഭാടട്ട്ക്കഭാവെട്ട് പഞഭായത്തനിവല നബനിയത്തട്ട് കുളലാം

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.

969/2017
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5. ശതീകൃഷ്ണപുരലാം പഞഭായത്തനിവല ചേന്തക്കുളലാം

6. അമ്പലപഭാറ പഞഭായത്തനിവല ചേഭാകക്കഭാട്ടുകുളലാം

7. തചനഭാട്ടുകേര പഞഭായത്തനിവല മണലടനിക്കുളലാം

(ബനി)  കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തനിവല  'വെഭായനിലലഭാലാംകുനട്ട്  കക്ഷത്രക്കുളലാം'
നവെതീകേരനിക്കുനതനിനുള വപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില. 

ഇരനിമ്പനിളനിയലാം ലകേതക്കടവെട്ട് റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജെട്ട്

152 (1939) വപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം -  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജെനിലകേവള ബന്ധനിപനിക്കുന ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  -  ലകേതക്കടവെട്ട്
റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജെട്ട്  (ആർ.സനി.ബനി.)-വന്റെ  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ
എന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ആർ.സനി.ബനി.-ക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുവെഭാനുള  നടപടനി
സശതീകേരനിക്കുകമഭാ എന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം ലകേ തക്കടവെട്ട്  റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജെനിവന്റെ ഇന്വവെസ്റ്റേനികഗഷന്
പവൃത്തനിക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനി ദര്ഘഭാസട്ട് നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവവെങനിലലാം കേരഭാവറടുക്കഭാന്
ആരുലാം സനദരലഭാത്തതനിനഭാല് ഇന്വവെസ്റ്റേനികഗഷന് ആരലാംഭനിചനിടനില.  ഇന്വവെസ്റ്റേനികഗഷന്
നടത്തനി,  വെനിശദമഭായ എസ്റ്റേനികമറട്ട്  ലഭനിവചങനില് മഭാത്രകമ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുവെഭാന്
കേഴെനിയുകേയുള്ളു.

മൂവെഭാറ്റുപുഴെ വെഭാലനി ഇറനികഗഷന് കപഭാജെക്ടട്ട് സലത്തനില്
അലാംഗന്വെഭാടനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

 153 (1940) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജെഭാസഫട്ട്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാഞ്ഞൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  2-ാം വെഭാര്ഡനിവല  അലാംഗന്വെഭാടനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
മൂവെഭാറ്റുപുഴെ  വെഭാലനി  ഇറനികഗഷന്  കപഭാജെക്ടട്ട്  സലലാം  വെനിട്ടു  നല്കുനതനിനട്ട്  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്  ഓഫതീസനില്  ഇകപഭാള  നനിലനനില്ക്കുന  ഫയലനില്  എന്തു  നടപടനി
സശതീകേരനിച്ചുവവെനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പസ്തുത ഫയല് സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതു
സലാംബന്ധനിചട്ട് ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര് ഓഫതീസനിവലയുലാം വസക്രകടറനിയറനികലയുലാം ഫയല്
നമ്പര് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ ഫയലനിവന്റെ  ഇകപഭാഴെവത്ത അവെസ എന്തഭാവണനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മഭാഞ്ഞൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല  2-ാംവെഭാര്ഡനില്  അലാംഗന്വെഭാടനിയകവെണനി
എലാം.വെനി.വഎ.പനി.  വെകേ  സലലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  അനുമതനിക്കഭായനി  മഭാഞ്ഞൂര്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  വസക്രടറനിയനില്  നനിനലാം  ലഭനിച  അകപക്ഷയുലാം  ലസറട്ട്  വസച്ചുലാം
സഹനിതലാം  ബന്ധവപട  സൂപണനിലാംഗട്ട്  എഞനിനതീയര്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  പദതനി  വെനിഭഭാഗലാം  2  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുവട
കേഭാരലഭാലയത്തനില് പനി.ജെനി2-2414/2016 നമ്പര് ഫയലനില് നടപടനി സശതീകേരനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.

നദനികേളുവടയുലാം പുഴെകേളുവടയുലാം മലനിനതീകേരണലാം

154 (1941) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ജെലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നദനികേളുവടയുലാം പുഴെകേളുവടയുലാം മലനിനതീകേരണലാം തടയഭാന് മുന് സര്ക്കഭാര് എവന്തഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സശതീകേരനിചവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട് നദനികേളുലാം  പുഴെകേളുലാം അടക്കമുള ജെലകസഭാതസ്സുകേളനിവല മലനിനതീകേരണലാം
നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി  ജെല  നനിയമലാം  1974  പകേഭാരലാം  നനിയനണങ്ങള ഏര്വപടുത്തനി
വെരുന. പധഭാനമഭായുലാം ജെലമലനിനതീകേരണത്തനിനട്ട് ഇടയഭാക്കുന സതീകവെജെട്ട്  ഉളവപവടയുള
മഭാലനിനലങ്ങള പുറന്തള്ളുന വെലവെസഭായ സഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,  പഭാര്പനിട
സമുചയങ്ങള,  വെലനിയ  കഹഭാടലകേള,  റനികസഭാര്ട്ടുകേള  എനതീ  സഭാപനങ്ങവള  ജെല
നനിയമ  പരനിധനിയനില്  വകേഭാണ്ടുവെനട്ട്  ശഭാസതീയ  മലനിനജെല  ശുദതീകേരണ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
ഏര്വപടുത്തനിച്ചുലാം അതനിവന്റെ പവെര്ത്തനലാം ഇടയനിവട കമഭാണനിറര് വചേയ്തുലാം സലാംസഭാന
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  ജെല  കസഭാതസ്സുകേളനിവല  മലനിനതീകേരണലാം
നനിയനനിച്ചു വെരുനണട്ട്.  ഹഇൗസ്കബഭാട്ടുകേളനില് നനിനള സതീകവെജലാം ഗഭാര്കബജലാം എഞനിനനില്
നനിനള  എണ്ണയുലാം  കേഭായല്  മലനിനതീകേരണത്തനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുനതട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
ഹഇൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേവള ജെലനനിയമ പരനിധനിയനില് വകേഭാണ്ടുവെനനിട്ടുണട്ട്.  ഹഇൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേളനില്
നനിനട്ട്  കശഖരനിക്കുന  സതീകവെജെട്ട്  കേരയനിവലത്തനിചട്ട്  സലാംസരനിക്കുനതനിനഭായനി  നതീലലാംകപരൂര്
പഞഭായത്തനിവല കുനമ്മേ വെനികലജെനില് 180 വകേ.എല്.ഡനി. കശഷനിയുള ഒരു സതീകവെജെട്ട്
ടതീറട്ട്വമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സതീകവെജെട്ട്  മഭാലനിനലലാം കേരയനിവല സശന്തമഭായ
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സതീകവെജെട്ട്  സലാംസരണ  സലാംവെനിധഭാനലാം  വെഴെനികയഭാ,  വപഭാതു  മലനിനജെല  ശുദതീകേരണ
സലാംവെനിധഭാനലാം  വെഴെനികയഭാ  സലാംസരനിക്കുകേയുലാം  എഞനിനനില്  നനിനള  മലനിനതീകേരണലാം
തടയുനതനിനഭായനി  കഫഭാര്  കസഭാക്കട്ട്  ഒഇൗടട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  എഞനികനഭാ  ഇന്  കബഭാര്ഡട്ട്
എഞനികനഭാ  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന  ഹഇൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളക്കട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്
അനുമതനി പുതുക്കനി നല്കേനിവെരുനതട്ട്.

സലാംസഭാനവത്ത  പുഴെകേളുവട  മലനിനതീകേരണത്തനിവന്റെ  കതഭാതട്ട്  നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനഭായനി
കകേരളത്തനിവല  നദനികേളനില്  വെനിവെനിധ  സലങ്ങളനിലഭായനി  വെനിവെനിധ  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്
നനിനലാം മലനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട് വവെളത്തനിവന്റെ സഭാമ്പനിളുകേള ക്രമമഭായനി
കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാവത മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിവന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില്  പകതലകേ  കേലഭാമ്പട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ശബരനിമല  സതീസണ്
കേഭാലത്തട്ട് പമ്പഭാനദനിയുവടയുലാം ശബരനിമല,  സനനിധഭാനലാം,  എരുകമലനി എനനിവെനിടങ്ങളനിവലയുലാം
മലനിനതീകേരണ നനിയനണത്തനിനഭായനി പകതലകേ നടപടനികേള സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ശബരനിമല
തതീര്തഭാടന സമയത്തട്ട് പമ്പയനിവല സതീകവെജെട്ട് ടതീറട്ട്വമന്റെട്ട് പഭാന്റെനില് നനിനള മലനിനജെലലാം
എത്തനിചട്ട് ശുദതീകേരനിക്കുനതനിവന്റെയുലാം,  പമ്പഭാനദനിയനിവല ജെലത്തനിവന്റെയുലാം ഗുണനനിലവെഭാരലാം
ദനിവെസവലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തനിരുവെനിതഭാലാംകൂര് കദവെസശലാം കബഭാര്ഡനിനുലാം കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കുലാം
നല്കേനി മലനിനതീകേരണലാം നനിയനനിക്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാവത ഖരമഭാലനിനല സലാംസരണ
ത്തനിനഭായനി തനിരുവെനിതഭാലാംകൂര് കദവെസശലാം കബഭാര്ഡട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
അവെകലഭാകേനലാം വചേയട്ട് കപഭാരഭായ്മകേളക്കട്ട് ഉടനടനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.
പമ്പഭാനദനിയനില് ഭക്തജെനങ്ങള വെസങ്ങള ഉകപക്ഷനിചട്ട് കപഭാകുനതട്ട് തടയുനതനിനഭായനി
കേഴെനിഞ്ഞ  സതീസണനില്  എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കവെഭാളന്റെനിയര്മഭാരുവടയുലാം  കപഭാലതീസട്ട്
കസനയുവടയുലാം  സഹഭായകത്തഭാവട  നടപടനികേള   സശതീകേരനിച്ചു.   കബഭാധവെല്ക്കരണ
സകന്ദശങ്ങള വെനിവെനിധ ഭഭാഷകേളനില് ദൂരദര്ശന് മുകഖനയുലാം ഓള ഇന്തല കറഡനികയഭാ
വെഴെനിയുലാം നല്കേനി. 

തനിരുവെനന്തപുരലാം കകേഭാര്പകറഷന് പകദശവത്ത സതീകവെജെട്ട് മഭാലനിനല സലാംസരണ
ത്തനിനഭായനി  107  MLD  കശഷനിയുള  സതീകവെജെട്ട്  ടതീറട്ട്വമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  സജമഭാക്കനി
പവെര്ത്തനിപനിച്ചുവെരുന.  എറണഭാകുളലാം  ജെനിലയനില്  100m3/day  കശഷനിയുള  ഒരു
വസപ്കറജെട്ട്  ടതീറട്ട്വമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  ഏര്വപടുത്തനിച്ചു.  Travancore  Devasom  Board
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുള  പമ്പയനിവല  3.5  MLD  കശഷനിയുള  സതീകവെജെട്ട്  ടതീറട്ട്വമന്റെട്ട്
പഭാന്റെനിവന്റെ കശഷനി പരലഭാപമലഭാത്തതനിനഭാല് ടതീറട്ട്വമന്റെട്ട്  പഭാന്റെനിവന്റെ കശഷനി  5 MLD
യനികലക്കട്ട്  വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാനുലാം  സനനിധഭാനത്തട്ട്  5  MLD-യുവട  പുതനിയ  ടതീറട്ട്വമന്റെട്ട്
പഭാന്റെട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  Travancore  Devasom  Board-നട്ട്  മലനിനതീകേരണ
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നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയതനിനഭാല് സനനിധഭാനത്തട്ട് പുതനിയ ശുദതീകേരണ
പഭാന്റെനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിവന്റെ
പവെര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമ മഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഓണ്  ലലന്  കേണ്വസന്റെട്ട്
മഭാകനജെട്ട് വമന്റെട്ട് സനിസ്റ്റേലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. തഭാരതകമലന മലനിനതീകേരണലാം കൂടുതലള
സഭാപനങ്ങവള ഓണ് ലലന് പഭാഴ്ജെല ഗുണനനിലവെഭാര കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ
പരനിധനിയനില് വകേഭാണ്ടുവെരുനതുവെഴെനി വെലവെസഭായ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം പുറത്തുവെനിടുന
ശുദതീകേരനിച  പഭാഴ്ജെലത്തനിവന്റെ  മഭാലനിനല  ഘടകേങ്ങളുവട  അളവെട്ട്  തല്സമയലാം  കബഭാര്ഡനിവന്റെ
കേഭാരലഭാലയങ്ങളനില് ലഭലമഭാക്കുവെഭാനുലാം ഏവതങനിലലാം മഭാലനിനല ഘടകേങ്ങള അനുവെദനതീയ
പരനിധനിക്കട്ട് അധനികേമഭായതഭായനി കബഭാദലവപടുകമ്പഭാള തവന കമല് നടപടനി സശതീകേരനി
ക്കുനതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  വപരനിയഭാര്  നദനിയനില്  കമത്തഭാനലാം  ഭഭാഗത്തട്ട്  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  ജെല  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  തുടര്ചയഭായനി  നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനുള
സഇൗകേരലവമഭാരുക്കനി പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  അപകപഭാള വപഭാതുജെനങ്ങളനില് എത്തനിക്കുവെഭാന്
ഫഭാക്ടട്ട്,  ഉകദലഭാഗമണ്ഡല്  ഓഫതീസനിനു  മുമ്പനിലള  ടഭാഫനികേട്ട്  വഎലന്റെനിവല  ഡനികസ
കബഭാര്ഡനില്   പദര്ശനിപനിചനിരുന.  വപരനിയഭാറനിവന്റെ ഏലൂര് ഭഭാഗവത്ത മലനിനതീകേരണലാം
കമഭാണനിറര് വചേയഭാനഭായനി വപരനിയഭാറനിവന്റെ ഇരുകേരകേളനിലമഭായനി 24 മണനിക്കൂറുലാം പവെര്ത്തനിക്കുന
8  സര്ലവെലന്സട്ട് കേലഭാമറകേള മലനിനതീകേരണ നനിയനണകബഭാര്ഡട്ട് സഭാപനിചനിട്ടുളതനിനഭാല്
വെലവെസഭായ  സഭാപനങ്ങള  അനധനികൃതമഭായനി  മലനിനജെലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുവെഭാനുലാം
ആവെശലലാം  വെരുന  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  ഉടനടനി  ഇടവപടട്ട്  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം  കേഴെനിയുന.  വെലവെസഭായ  സഭാപനങ്ങകളഭാടടുത്ത  വപരനിയഭാര്  നദനിയുവട
ഭഭാഗങ്ങളനില് നനിനലാം ദനിവെകസന സഭാമ്പനിള കശഖരനിചട്ട് ഗുണനനിലവെഭാരലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന.

കകേരളത്തനിവന്റെ  വെലവെസഭായ  കകേന്ദ്രമഭായ  വപരനിയഭാറനിവന്റെ  തതീരത്തുള  (ഏലൂര്,
എടയഭാര് ഭഭാഗലാം) വെലവെസഭായങ്ങളുവട കമഭാണനിററനിലാംഗുമഭായനി ബന്ധവപടട്ട് 24 മണനിക്കൂറുലാം
പവെര്ത്തനിക്കുന പരനികശഭാധനഭാസജമഭായ ഒരു സര്ലവെലന്സട്ട് വെഭാന് മലനതീകേരണ
നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട് പവെര്ത്തനിപനിച്ചുവെരുന. ജെല/വെഭായു ഗുണനനിലവെഭാര പരനികശഭാധനയഭായനി
NABL  അക്രഡനികറഷകനഭാടു  കൂടനിയ  കകേന്ദ്ര  പരനികശഭാധനശഭാല  എറണഭാകുളത്തുലാം
എലഭാ ജെനിലഭാ ഓഫതീസുകേകളഭാടുലാം കചേര്നട്ട് ജെനിലഭാ പരനികശഭാധനശഭാലയുലാം പവെര്ത്തനിച്ചു
വെരുനണട്ട്.  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണത്തനിനട്ട്  വപഭാതുജെന  കബഭാധവെല്ക്കരണലാം
നടത്തുനതനിനഭായനി  പത്ര ദൃശല മഭാധലമങ്ങളവെഴെനി കബഭാധവെല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.  ശബരനിമല സതീസണ് സമയത്തട്ട് ശബരനിമല,  പമ്പ,  സനനിധഭാനലാം
എനനിവെനിടങ്ങളനില്  ഭക്തര്  മഭാലനിനലങ്ങള  വെലനിവചറനിയുനതട്ട്  തടയുനതനിനഭായനി
കബഭാധവെല്ക്കരണ  സകന്ദശങ്ങള  വെനിവെനിധ  ഭഭാഷകേളനില്  ഇഇൗ  വെര്ഷലാം  ദൂരദര്ശന്
മുകഖനയുലാം ഓള ഇന്ഡലഭാ കറഡനികയഭാ മുകഖനയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. പധഭാന വറയനില്കവെ
കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  കബഭാധവെല്ക്കരണ  സകന്ദശങ്ങള പദര്ശനിപനിച്ചുലാം  എകനിബനിഷനുകേള
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സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം പരനിസനിതനി അവെകബഭാധത്തനിനുതകുന ബഭാനറുകേള പദര്ശനിപനിച്ചുലാം
അവവെയര്നസട്ട്  വെഭാന്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  കബഭാധവെല്ക്കരണലാം  നടത്തനി  വെരുനണട്ട്.
വപഭാതുജെന കബഭാധവെല്ക്കരണത്തനിനട്ട് ഉതകുനതനിനഭായനി മലനിനതീകേരണ നനിയനണ
നനിയമങ്ങള/ചേടങ്ങള അനുശഭാസനിക്കുന നനിബന്ധനകേള അടങ്ങനിയ ലഘുകലഖകേള
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട്  പുറത്തനിറക്കഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാവത  നദനികേളനികലക്കട്ട്
വെനകചേരുന  പധഭാന  നതീര്ചഭാലകേള  /കതഭാടുകേള  എനനിവെ  മഭാലനിനലലാം  കേലരഭാവത
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള പവൃത്തനികേളുലാം നഗര പകദശങ്ങളനിവല മഭാലനിനല നനികക്ഷപലാം
തടയുനതനിനഭായനി,  സഭാമ്പത്തനികേ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്,  കേമ്പനികവെലനി  നനിര്മ്മേഭാണവലാം,
ഓരു ജെലലാം കേയറനി നദതീജെലലാം മലനിനമഭാകുനതട്ട് തടയുനതനിനഭായനി വറഗുകലററുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
നതീവരഭാഴുക്കട്ട്  സഭായനിയഭായനി  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനട്ട്  വചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
ഫ്ളഷട്ട് ഒഇൗടട്ട് സലാംവെനിധഭാനലാം പമ്പയഭാറനില് നടപഭാക്കനിയുലാം വെര്ഷകേഭാലത്തട്ട് ഡഭാമുകേളനില്
കശഖരനിചനിട്ടുള വവെളലാം തുറനവെനിടട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള നദനികേളനില് സനിരമഭായനി  വകേടനി
നനില്ക്കഭാവത സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുമുള പദതനികേളുലാം നനിലവെനില് നടപനിലഭാക്കനി വെരുനണട്ട്. 

സലാംസഭാനത്തട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാവത കേനിടക്കുന ജെലകസചേന പദതനികേള

155 (1942) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന് :
ശതീ  .   ജെനി  .   എസട്ട്  .   ജെയലഭാല് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാവത  കേനിടക്കുന  എത്ര  ജെലകസചേന
പദതനികേളുവണനലാം അവെ ഏവതലഭാവമനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)   ഏവതലഭാലാം  ഏജെന്സനികേളുവട  സഹഭായകത്തഭാവടയഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പദതനികേള
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പദതനികേവളലഭാലാം പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് എത്ര ലക്ഷലാം ജെനങ്ങളക്കട്ട്
കുടനിവവെളവമത്തനിക്കഭാന് കേഴെനിയുവമനട്ട് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഇഇൗ  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്
സശതീകേരനിച്ചു വെരുന നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പസ്തുത പദതനികേള നനിശ്ചനിത സമയത്തട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതുമൂലലാം
ഉണഭായനിട്ടുള നഷലാം എത്രയഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാവത കേനിടക്കുന നഭാലട്ട് ജെലകസചേന പദതനികേളുണട്ട്.

1. ബഭാണഭാസുരസഭാഗര് പദതനി.

2. മൂവെഭാറ്റുപുഴെ വെഭാലനി ഇറനികഗഷന് പദതനി

3. ഇടമലയഭാര് ഇറനികഗഷന് പദതനി

4. കേഭാരഭാപ്പുഴെ ജെലകസചേന പദതനി.

(ബനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഫണ്ടുലാം കകേന്ദ്ര ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ എ.വഎ.ബനി.പനി.
ഫണ്ടുലാം ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള നടത്തനിവെരുനതട്ട്.

(സനി) പസ്തുത പദതനികേവളലഭാലാം ജെലകസചേനത്തനിനുള സഇൗകേരലലാം വമചപടുത്തു
നതനിനുളതഭാണട്ട്. 

(ഡനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(ഇ)  പദതനികേള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കേമ്മേതീഷന് വചേയ്തു കേഴെനിഞ്ഞഭാല് മഭാത്രകമ തുകേ
സലാംബന്ധനിച്ചുള കൃതലമഭായ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാവകേയുള്ളു.

വകേഭാടഭാരക്കര രവെനിനഗറനിവല കേശഭാര്കടഴ്സുകേള

156 (1943)    ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലട  ഇറനികഗഷന്  കപഭാജെക്ടനിവന്റെ  വകേഭാടഭാരക്കര  രവെനി  നഗറനില്  എത്ര
കേശഭാര്കടഴ്സുകേള ഉണട്ട്;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  കേശഭാര്കടഴ്സുകേള  നനിലവെനില്  ആരുവടവയഭാവക്ക  കപരനിലഭാണട്ട്
അനുവെദനിചനിരനിക്കുനവതനലാം അവെരുവട ഒഇൗകദലഭാഗനികേ വെനിലഭാസവലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) രവെനി നഗറനില് ജെലവെനിഭവെ വെകുപനിവന്റെ അധതീനതയനിലള എത്ര ഓഫതീസുകേള
പവെര്ത്തനിക്കുനവവെനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേലട  ഇറനികഗഷന്  കപഭാജെക്ടനിവന്റെ  വകേഭാടഭാരക്കര  രവെനി  നഗറനില്  32
കേശഭാര്കടഴ്സുകേളുണട്ട്. 

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പസ്തുത കേശഭാര്കടഴ്സുകേള അനുവെദനിചതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വെനിശദവെനിവെരങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(സനി) രവെനി നഗറനില് ജെലവെനിഭവെ വെകുപനിവന്റെ അധതീനതയനിലള 12 ഓഫതീസുകേള
പവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

1. വകേ.വഎ.പനി.ആര്.ബനി. സര്ക്കനിള

2. വകേ.വഎ.പനി.ആര്.ബനി. ഡനിവെനിഷന് നമ്പര് 2

3. വകേ.വഎ.പനി.എല്.ബനി. സബ്ഡനിവെനിഷന് നമ്പര് 17

4. വകേ.വഎ.പനി.എല്.ബനി. വസക്ഷന് നമ്പര് 47/17  

5. വകേ.വഎ.പനി.എല്.ബനി. വസക്ഷന് നമ്പര് 49/17

6. വകേ.വഎ.പനി.എല്.ബനി. വസക്ഷന് നമ്പര് 50/17  

7. വകേ.വഎ.പനി.എല്.ബനി. വസക്ഷന് നമ്പര് 51/17  

8. കമജെര് ഇറനികഗഷന് വസക്ഷന്

9. ലമനര് ഇറനികഗഷന് സബ്ഡനിവെനിഷന്

10. കേശഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള ഡനിവെനിഷന്

11. കേശഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള സബ്ഡനിവെനിഷന്

12. കേശഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള വസക്ഷന്.   

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് കനഭാര്ത്തട്ട് മണ്ഡലത്തനിവല ജെലകസചേന പദതനികേള

157 (1944) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കനഭാര്ത്തട്ട്  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതലഭാലാം  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി ജെലകസചേന വെകുപനിലളവതനലാം, ആയതനിവന്റെ കപരുട്ട്,
ഫയല് നമ്പരുകേവളനനിവെ വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനഭായനി
പരനിഗണനയനിലഭായനിരുന പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഫണനിവന്റെ അപരലഭാപതമൂലലാം ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനില.   പവൃത്തനികേളുവട വെനിവെരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* പസ്തുത
പവൃത്തനികേള  വെരുലാം  വെര്ഷങ്ങളനില്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  പരനിഗണനിക്കുവെഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുനതഭാണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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ഭഭാരതപ്പുഴെയനിവല തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം 

158 (1945) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഷഭാര്ണ്ണൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  വഷഭാര്ണ്ണൂര്  നഗരസഭഭാപകദശവത്തയുലാം
വെഭാണനിയലാംകുളലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് ഉളവപട സമതീപ പകദശങ്ങളനിവലയുലാം കുടനിവവെള
ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  ഭഭാരതപ്പുഴെയുവട  കുറുവകേ  2008-  ല്  പണനി  തുടങ്ങനിയ
തടയണയുവട പവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി നഭാളനിതുവെവര എത്ര തുകേ വചേലവെഴെനിച്ചു എനലാം
പസ്തുത  തടയണയുവട  പവൃത്തനി  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്  എനലാം  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട്  ഇനനിയുലാം  എത്ര  തുകേ  കവെണനിവെരുവമനലാം  പസ്തുത  പദതനി
എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് കേമ്മേതീഷന് വചേയഭാന് കേഴെനിയുലാം എനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഷഭാര്ണ്ണൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  വചേര്പ്പുളകശ്ശേരനി  നഗരസഭ,  തൃക്കടതീരനി,
അനങ്ങനടനി, ചേളവെറ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് പകദശങ്ങളനിവല കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനി
ക്കഭാനഭായുള  കേഭാളനിക്കടവെനിവല  സനിരലാം  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;  പസ്തുത പവൃത്തനിയുവട എസ്റ്റേനികമറട്ട് തുകേ എത്ര,  പവൃത്തനി എകപഭാള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുവമനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്;  വെനിശദഭാലാംശലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) പസ്തുത തടയണകേളുവട പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന് എവന്തലഭാലാം അടനിയന്തര നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുലാം എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഷഭാര്ണ്ണൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  ഭഭാരതപ്പുഴെയട്ട്  കുറുവകേയുള  വചേറുതുരുത്തനി
തടയണയഭായനി നഭാളനിതുവെവര  2.8  കകേഭാടനി രൂപ വചേലവെഴെനിച്ചു.  കേരഭാറുകേഭാരവന്റെ ആകേസനികേ
മരണലാംമൂലലാം  കേരഭാര്  റദ്ദു  വചേകയണനി വെന.  നനിലവെനിലള ലസറട്ട്  കേണതീഷന് വെലതനിയഭാനങ്ങള
ശദയനില്വപടതനിനഭാല്  നൂതന  സഭാകങതനികേ  വെനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സശതീകേരനിചട്ട് വെരുന. പദതനി രൂപകരഖ തയഭാറഭായഭാല്
മഭാത്രകമ എത്ര തുകേ കവെണനി വെരുവമനട്ട് കേണക്കഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ബനി&സനി)  മലപ്പുറലാം  ജെനിലയനിവല  ആലനിപറമ്പട്ട്  പഞഭായത്തനില്  തൂതപ്പുഴെയട്ട്
കുറുവകേ കേഭാലനിക്കടവെനില് ഒരു തടയണ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവെണനി വെനിശദമഭായ പരലകവെഷണലാം
നടത്തുകേയുലാം തടയണയുവട രൂപകേല്പന ലഭലമഭാവകേയുലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിന്പകേഭാരലാം
പദതനിയുവട വെനിശദമഭായ എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.  ഏകേകദശലാം 4 കകേഭാടനി രൂപ
വചേലവെട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.
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വപരുമ്പുഴെക്കടവെട്ട് പഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം 

159 (1946) ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജെലവെനിഭവെ വെകുപനിവന്റെ ചുമതലയനില് നടത്തുന ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി നനികയഭാജെകേ
മണ്ഡലത്തനിവല  വപരുമ്പുഴെകേടവെട്ട്  പഭാലത്തനിവന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇകപഭാള  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  കജെഭാലനികേള  തശരനിതവപടുത്തഭാന്  ആവെശലമഭായ  നടപടനി
സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വപരുമ്പുഴെക്കടവെട്ട് പഭാലലാം പുനര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  3.5  കകേഭാടനി
രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  തുടര്നട്ട്  മണ  പരനികശഭാധനക്കഭായനി  തനിരുവെനന്തപുരലാം
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജെനിവന  ചുമതലവപടുത്തുകേയുലാം  അവെയുവട  മണ  പരനികശഭാധന
റനികപഭാര്ടട്ട്  2016  വഫബ്രുവെരനിയനില്  ലഭനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുനതനികലയട്ട്
കൂടുതല് സലത്തട്ട് മണ  പരനികശഭാധന ആവെശലമഭായതനിനഭാല് അതനിനുള നടപടനികേള
സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല പുലനിമുട്ടുകേളുവട സലാംരക്ഷണലാം 

160 (1947) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  പടനിഞ്ഞഭാവറ  തതീരത്തുള
പുലനിമുട്ടുകേളനില്  പലതുലാം  തകേര്ന  നനിലയനിലഭാവണന  വെനിവെരലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തകേര്ന പുലനിമുട്ടുകേളുവട അടര്നകപഭായ കേലകേള അടുക്കനി പുലനിമുട്ടുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജെലവെനിഭവെ  വെകുപനിവന്റെ  ചുമതലയനില്  പുലനിമുട്ടുകേള  സഭാപനിക്കുമ്പഭാള,
നനിശ്ചനിത കേഭാലകത്തക്കട്ട് അറകുറപണനികേള അടക്കമുള പവൃത്തനികേള കൂടനി ഉളവപടുത്തനി
വടണര് വചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.
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(ബനി) നടപടനി സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  പുലനിമുട്ടുകേളക്കട്ട്  ഒരു  വെര്ഷമഭാണട്ട്  വസകേന്യൂരനിറനി  പനിരതീഡട്ട്.  പവൃത്തനി
തതീര്നതനിനുകശഷലാം വസകേന്യൂരനിറനി  പനിരതീഡുവെവരയുള അറകുറപണനികേള വചേയ്യുവെഭാന്
കകേഭാണ്ടഭാക്ടര് ബഭാദലസനഭാണട്ട്.

തൃപ്പൂണനിത്തുറ പനങ്ങഭാടട്ട് ബണട്ട് കചേഭാപനലാം ഭഭാഗത്തട്ട് കബഭാടട്ട്വജെടനി 

161 (1948) ശതീ  .   എലാം  .   സശരഭാജെട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പുണനിത്തുറ നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിവല പനങ്ങഭാടട്ട് ബണട്ട് കചേഭാപനലാം
ഭഭാഗത്തട്ട്  കബഭാടട്ട്വജെടനി  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  പകദശവെഭാസനികേള  അനുഭവെനിക്കുന  പയഭാസങ്ങള
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ  പകദശത്തട്ട്  ഒരു  കബഭാടട്ട്വജെടനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഇഇൗ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) ഫണട്ട് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

കുടനഭാടനിവല തടനികബഭാട്ടുവജെടനികേവള കകേഭാണ്ക്രതീറഭാക്കുന നടപടനി

162 (1949) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി  സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിവല  കേഭാലപഴെക്കത്തഭാല്  അപകേടഭാവെസയനിലള  തടനികബഭാട്ടു
വജെടനികേളഭായ ലകേനകേരനി പഞഭായത്തട്ട്  15 -ാം വെഭാര്ഡനിവല പുത്തന്കേഭായല് വജെടനി,
3-ാം  വെഭാര്ഡനിവല  ചേഭാവെറ  ഭവെന് വജെടനി,  വനടുമുടനി  പഞഭായത്തട്ട്  6-ാം വെഭാര്ഡനിവല
കചേനഭാലാംങരനി അക്ഷര വജെടനി,  പുളനിങ്കുന പഞഭായത്തട്ട് 4-ാം വെഭാര്ഡനിവല റനി.  ആര്.  റനിലാംകബഴ്സട്ട്
വജെടനി  എനനിവെ  മഭാറനി  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  വജെടനികേള  ആക്കുനതനിനട്ട്  സമര്പനിചനിരനിക്കുന
അകപക്ഷയനികനല് ഇതുവെവര സശതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള ഫയല് നമ്പര് സഹനിതലാം
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത കബഭാട്ടു  വജെടനികേളക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ അനുമതനി  നല്കുനതനിനട്ട്
മുന്ഗണന നല്കുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ലകേനകേരനി  പഞഭായത്തട്ട്  15-ാം  വെഭാര്ഡനിവല  പുത്തന്  കേഭായല്  വജെടനി

(തുകേ  10  ലക്ഷലാം  രൂപ)  വനടുമുടനി  പഞഭായത്തട്ട്  6-ാം  വെഭാര്ഡനിവല  കചേനഭാലാംങരനി

അക്ഷര  വജെടനി(തുകേ  10  ലക്ഷലാം  രൂപ)  പുളനിങ്കുനട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  4-ാം  വെഭാര്ഡനിവല

റനി.ആര്. റനിലാംകബഴ്സട്ട് വജെടനി (തുകേ 10 ലക്ഷലാം രൂപ) എനതീ പവൃത്തനികേളക്കട്ട് എസ്റ്റേനികമറട്ട്

തയഭാറഭാക്കനിവയങനിലലാം  2015-16  വെര്ഷത്തനില്  ഫണനിവന്റെ  അപരലഭാപതമൂലലാം

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാന് സഭാധനിചനിടനില.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയറുവട

(ജെലകസചേനവലാം  ഭരണവലാം)  ഓഫതീസനില്  നടപടനികേള  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന  ഫയല്

നമ്പര് W3/4296/16/FS/DB-II ആണട്ട്. 

ലകേനകേരനി  പഞഭായത്തട്ട്  3-ാം  വെഭാര്ഡനിവല  ചേഭാവെറ  ഭവെന്  വജെടനിയുവട

എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വെരുന. 

(ബനി) ഫണട്ട് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

വപഭാതു കുളങ്ങളുവട സലാംരക്ഷണലാം 

163 (1950) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപഭാതു കുളങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു പഞഭായത്തനില്

ഒരു  വപഭാതു  കുളവമങനിലലാം  സര്ക്കഭാര്  ഏവറടുത്തു  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി പകതലകേ പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഫണനിവന്റെ  ലഭലതയനുസരനിച്ചുള  നടപടനി  സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു

പഞഭായത്തനില്  ഒരു കുളലാം  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  354  കുളങ്ങള നവെതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്

സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 318/2013/ജെവെനിവെ തതീയതനി 23-3-2013 പകേഭാരലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം

നല്കേനിയതനില്  209  കുളങ്ങളുവട  നവെതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുളതനില്

43 കുളങ്ങളുവട നവെതീകേരണലാം നടനവെരുന.
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അചന്കകേഭാവെനിലഭാറനിനട്ട് സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി 

164 (1951) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജെഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവെലനിക്കര  കകേഭാടകത്തഭാടനിവന്റെ  പതനമുഖത്തട്ട്  അചന്കകേഭാവെനിലഭാറനിനട്ട്
സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് തുകേ അനുവെദനിചതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;
പസ്തുത പവൃത്തനിയുവട വടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാകവെലനിക്കര  വകേഭാലകേടവെട്ട്  പഭാലത്തനിനട്ട്  പടനിഞ്ഞഭാറുഭഭാഗത്തട്ട്
അചന്കകേഭാവെനിലഭാറനിനട്ട് സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  തുകേ  അനുവെദനിചതട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  പസ്തുത പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സശതീകേരനിച നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ അനുമതനി ലഭനിച പസ്തുത പദതനികേള അടനിയന്തരമഭായനി
അനുവെദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പവൃത്തനിക്കട്ട്  84  ലക്ഷലാം രൂപയുവട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിക്കഭായനി നടപടനി സശതീകേരനിച്ചു വെരുന.

(ബനി)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്. 8  ലക്ഷലാം രൂപയുവട എസ്റ്റേനികമറനില് ടനി പവൃത്തനി
വടണര്  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പവൃത്തനിയനിന്കമല്  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  തുകേകയക്കഭാള
അധനികേ നനിരക്കട്ട് കേശഭാടട്ട് വചേയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി) നടപടനി സശതീകേരനിച്ചു വെരുന. 

ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴെയനില് തടയണകേള 

165 (1952) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴെയനില് തട്ടുപഭാറയനിലലാം പൂതുരുത്തനി കതഭാടനിലലാം തടയണകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ഏതുഘടത്തനിലഭാണട്ട് എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ  അടനിയന്തര
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴെയനിവല  തട്ടുപഭാറ  തടയണയുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
കേരഭാറുകേഭാരവന്റെ  നകഷഭാത്തരവെഭാദനിത്തശത്തനില്  റദ്ദേട്ട്  വചേയതഭാണട്ട്.  37.5%  മഭാത്രലാം
പവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി വെരുന  108  ലക്ഷലാം രൂപയുവട പവൃത്തനികേളക്കഭായുള
വടണര്  നടപടനികേള  ജെലകസചേനവലാം  ഭരണവലാം  വെനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുവട
ഓഫതീസനില്  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.  പൂതുരുത്തനി  കതഭാടനിവല  പൂതുരുത്തനി  കക്രഭാസ്ബഭാറനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനിക്കുകവെണനി നനിലവെനിവല  കകേഭാസ്റ്റേട്ട്  ഇന്വഡകട്ട്  പകേഭാരലാം  എസ്റ്റേനികമറട്ട്
പുതുക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ജെലകസചേനവലാം ഭരണവലാം വെനിഭഭാഗലാം ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്
സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

കുടനിവവെള കുപനി നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള സൃഷനിക്കുന പരനിസനിതനി പശ്നങ്ങള 

166 (1953) ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള :
കഡഭാ  .    എലാം  .    വകേ  .    മുനതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കുടനിവവെള കുപനി  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  വെനിവെനിധ കലഭാബനികേളുവട
സഹഭായകത്തഭാവട വെലഭാപകേമഭായനി കുഴെല്കേനിണര് കുഴെനിക്കുനതുലാം വെളവര ശക്തനി കൂടനിയ
പമ്പട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഭൂഗര്ഭജെലലാം വെലനിവചടുക്കുനതുലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതനിനട്ട് പരനിഹഭാരമഭായനി എന്തട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സശതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  അതതീവെ  ഗുരുതരമഭായ  പരനിസനിതനി  പശ്നങ്ങള  സൃഷനിക്കുന  ഇത്തരലാം
കേമ്പനനികേളവക്കതനിവര എന്തട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സശതീകേരനിക്കുനവതനട്ട് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കുപനിവവെള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
ഭൂജെല  അകതഭാറനിറനിയുവട  എന്.ഒ.സനി.  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മലനിനതീകേരണ
കബഭാര്ഡട്ട്, ആകരഭാഗല വെകുപട്ട്, തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ വെകുപട്ട് എനനിവെയുവട അനുമതനികയഭാവട
കേര്ശന മഭാനദണ്ഡങ്ങളുവട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് എന്.ഒ.സനി.  നല്കുനതട്ട്.  നനിബന്ധനകേള
പഭാലനിക്കഭാത്ത സഭാപനങ്ങളുവട എന്.ഒ.സനി. റദ്ദേഭാക്കുനതനിനുള വെലവെസ നനിലവെനിലണട്ട്. 

(സനി)  ഇത്തരലാം കേമ്പനനികേളവക്കതനിവര ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിചട്ട്
എന്.ഒ.സനി. റദ്ദേഭാക്കുനതുളവപവടയുള അനുകയഭാജെലമഭായ നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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വകേഭാക്കകകേഭാള കേമ്പനനിയുവട ജെലചൂഷണലാം 

167 (1954) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   ആദനിവെഭാസനി  കമഖലയനില്  നനിനട്ട്  വകേഭാക്കകകേഭാള  കേമ്പനനി  ജെലചൂഷണലാം
നടത്തനിയതനിവനതനിവര കകേസട്ട് രജെനിസ്റ്റേര് വചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഏവതലഭാലാം വെകുപ്പുകേള പകേഭാരമഭാണട്ട് കകേസട്ട് രജെനിസ്റ്റേര് വചേയനിട്ടുളതട്ട്;

(സനി)  കകേസട്ട് രജെനിസ്റ്റേര് വചേയതനിനുകശഷലാം ഇകതവെവര സശതീകേരനിച നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേസട്ട് രജെനിസ്റ്റേര് വചേയനിടനിവലങനില് അതനിനുള കേഭാരണലാം എന്തഭാവണനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  പഭാചനിമടയനില്  വകേഭാക്കകകേഭാള  കേമ്പനനിയുവട  പവെര്ത്തനഫലമഭായനി
പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണലാംമൂലലാം  നഭാശനഷലാം  സലാംഭവെനിചവെര്ക്കട്ട്  നഷപരനിഹഭാരലാം
ലഭലമഭാക്കുകേ എനതട്ട് ലക്ഷലമനിടട്ട് ഇതുസലാംബന്ധനിച കകേസുകേള ഫയല് വചേയ്യുനതനിനട്ട്
ഒരു  ടനിബന്യൂണല്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി,  നനിയമസഭ  പഭാസഭാക്കനിയ  'പഭാചനിമട
വകേഭാക്കകകേഭാള വെനിക്ടനിലാംസട്ട് റനിലതീഫട്ട് ആന്റെട്ട് കകേഭാമ്പന്കസഷന് വസഷലല് ടനിബന്യൂണല്
ബനില്  2011'-നട്ട്,  കദശതീയ ഹരനിത ടനിബന്യൂണല്  2010-ല് നനിലവെനില് വെനതനിനഭാല്
രഭാഷപതനിയുവട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനില.  ടനിബന്യൂണല് രൂപതീകേരനിക്കുവെഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില്  നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എന്തുനടപടനി
സശതീകേരനിക്കഭാലാം എനതട്ട് നനിയമ വെകുപ്പുമഭായനി ആകലഭാചേനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.

കകേഭാടയല് മണ്ഡലത്തനിവല കുടനിവവെള പശ്നലാം 

168 (1955) വപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല് മണ്ഡലത്തനിവല ഉയര്ന പകദശങ്ങളനില് കവെനല്ക്കഭാലത്തട്ട്
രൂക്ഷമഭായ  കുടനിവവെള  പശ്നലാം  അനുഭവെവപടുനതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി  ഭൂഗര്ഭ
ജെലവെകുപനിവനവക്കഭാണട്ട് വെനിശദമഭായനി ഒരു പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുവടയുലാം ഭൂഗര്ഭ ജെലവെകുപനികന്റെയുലാം കനതൃതശത്തനില്
നടപടനികേള ലകേവക്കഭാള്ളുവെഭാനുള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടയല് മണ്ഡലത്തനില് ഈ വെകുപ്പുകേളുവട പവെര്ത്തനലാം കയഭാജെനിപനിച്ചു
വകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ ?



224   കകേരള നനിയമസഭ ജൂലല 15, 2016

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാടയല് മണ്ഡലത്തനിവല ഉയര്ന പകദശങ്ങളനില് കവെനല്ക്കഭാലത്തട്ട്
കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം  അനുഭവെവപടുനതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി  പസ്തുത  സലത്തട്ട്
വെനിശദമഭായ  ഭൂജെല  പരലകവെഷണലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭൂജെല
വെകുപട്ട് മലപ്പുറലാം ജെനിലഭാ ഓഫതീസര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ഭൂഗര്ഭജെലവെനിതഭാനലാം ഉയര്ത്തുനതനിനുള നടപടനികേള

169 (1956) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാലലാം  ജെനിലയനിവല  ഭൂഗര്ഭജെലവെനിതഭാനലാം  വെര്ഷലാംകതഭാറുലാം  കുറഞ്ഞുവെരുനതഭായനി
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭൂഗര്ഭജെലവെനിതഭാനലാം ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന പവെര്ത്തനങ്ങള
എവന്തഭാവക്കയഭാവണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭൂഗര്ഭജെലവെനിതഭാനലാം  കുറഞ്ഞുവെരുന  സഭാഹചേരലത്തനില്,  വകേഭാലലാം
ജെനിലയനില്  കുഴെല്കേനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജെലമവലനട്ട്  കേവണത്തനിയ
പഞഭായത്തുകേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അത്തരലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില് വെനനിടനില.

(ബനി)  ഭൂഗര്ഭ ജെലവെനിതഭാനലാം ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  വെനിവെനിധതരലാം മഴെക്കുഴെനികേള,
കേനിടങകേള,  തടയണകേള,  അടനിയണകേള  തുടങ്ങനിയവെയുവട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവെര്ത്തനങ്ങള
അവെലലാംബനിച്ചുവെരുന. കൂടഭാവത, ഇതനിവന്റെ ആവെശലകേത വപഭാതുജെനങ്ങളക്കട്ട് കബഭാദല
വപടുത്തുനതനിനഭായനി  ഭൂഗര്ഭ  ജെലവെകുപനിവന്റെ  കനതൃതശത്തനില്  വസമനിനഭാറുകേള  വകേഭാലലാം
ജെനിലയനില് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇപകേഭാരമുള പഞഭായത്തുകേള വകേഭാലലാം ജെനിലയനില് കേവണത്തനിയനിടനില.

മഭാറക്കര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല കുടനിവവെള പദതനി 

170 (1957) വപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല മഭാറക്കര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല
കുടനിവവെള പദതനികേളുവട നടത്തനിപനിവന സലാംബന്ധനിച വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെനിടവത്ത  കുടനിവവെള  പശ്നത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനിട്ടുള  പദതനികേള
അടനിയന്തരമഭായനി നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  മഭാറക്കര  പഞഭായത്തട്ട്
ഉളവപടുന തനിരുനഭാവെഭായയുലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവെണനിയുള കുടനിവവെള
പദതനിയുവട കുടനിവവെള ഉല്പഭാദന ഘടകേങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി കേമ്മേതീഷന് വചേയ്തു.
മഭാറക്കര പഞഭായത്തനികലക്കുള വെനിതരണ ശലാംഖലയുവട നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനി നടന
വെരുന. വമഭാത്തലാം 71.73 കേനികലഭാമതീററനില് 20 കേനികലഭാമതീറര് പവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.
ബഭാക്കനി  വെരുന  പവൃത്തനി  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാവട  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ വെനിതരണ ശലാംഖലയുവട  നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനി എത്രയുലാം
വപവടനട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന്  ബന്ധവപട  കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാവത  മഭാറക്കര  പഞഭായത്തട്ട്  ഉളവപട  തനിരുനഭാവെഭായയുലാം  അനുബന്ധ
വെനികലജകേളക്കുമഭായുള കുടനിവവെള പദതനിയുവട വെനിപുലതീകേരണലാം ഉളവപട 5932.19
കകേഭാടനി  രൂപയുവട  92  വപഭാകപഭാസലകേള  അടങ്ങനിയ  കേരടട്ട്  പദതനി
(കകേഭാലാംപനിവഹന്സതീവെട്ട്  ഡനിസനിക്ടട്ട്  പഭാന്  (സനി.ഡനി.പനി.)  വെനികദശ  നനികക്ഷപ
സഹഭായത്തനിനഭായനി) സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

ജെല അകതഭാറനിറനി കനരനിടുന പധഭാന പശ്നങ്ങള 

171 (1958) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള ജെല അകതഭാറനിറനി കനരനിടുന പധഭാന പശ്നങ്ങള എവന്തലഭാവമനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അകതഭാറനിറനിയനില്  ഉല്പഭാദന  വചേലവെട്ട്  കൂടുനതനിവന്റെയുലാം  വെരുമഭാനലാം
കുറയുനതനിവന്റെയുലാം കേഭാരണലാം എവന്തനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)   അടനിക്കടനിയുള ലപപട്ട്  വപഭാടല്,  അറകുറപണനികേള എനനിവെയഭായനി
കേഴെനിഞ്ഞ 5 വെര്ഷലാം വചേലവെഴെനിച തുകേ എത്രവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  5  വെര്ഷമഭായനി  പനിരനിഞ്ഞുകേനിടഭാനുള  തുകേ  എത്ര;  ഇതനില്
ഗഭാര്ഹനികേലാം തുടങ്ങനി വെനിവെനിധ വെനിഭഭാഗങ്ങളനില് നനിനലാം കേനിടഭാനുള തുകേ എത്ര;  വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
കേഴെനിഞ്ഞ 5 വെര്ഷക്കഭാലയളവെനില് എഴുതനിത്തളനിയതുലാം ഒഴെനിവെഭാക്കനിയതുമഭായ കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ എത്ര;

(ഇ)  ലവെദതതനി കബഭാര്ഡനിനുലാം കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം നല്കുവെഭാനുള തുകേ എത്രവയനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
969/2017
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(എഫട്ട്) 2011-നു കശഷലാം കകേന്ദ്ര ഫണട്ട് ലഭലതയനില് കുറവണഭാവയങനില് അതട്ട്
എത്രവയനലാം ഫണട്ട് വെര്ദനിപനിക്കഭാന് മുന്സര്ക്കഭാര് എന്തട്ട് നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവവെനലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ജെനി)  കറഭാ ഡട്ട്  കേടനിലാംഗനിനഭായനി  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം വചേലവെഭാകുന തുകേ എത്രവയനലാം
വറയനില്കവെ  മുറനിക്കലനിനഭായനി  (ലപപനിടഭാന്)  ഇതുവെവര  വറയനില്കവെ  അനുമതനി
നല്കേഭാത്തവെ  ഏവതലഭാവമനലാം  ഇവെയുവട  അനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാര് എന്തട്ട് നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചു എനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്
വെലഭാവെസഭായനികേ നനിരക്കനില് ലവെദതതനി നല്കുനതട്ട് നഷലാം വെരുത്തുന ഘടകേമഭായതനിനഭാല്
അതട്ട് ഒഴെനിവെഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ കുടനിവവെള പദതനികേളുവട നടത്തനിപനിനഭായനി കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതമഭായനി
കേനിടനിയനിരുന തുകേയുവട കുറവെട്ട് പദതനി നടത്തനിപനിവന കേഭാരലമഭായനി  ബഭാധനിച്ചു.  പദതനി
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു  കവെണ  ഭൂമനി  നനിശ്ചനിത  സമയത്തനില്  ലഭനിക്കഭാവത വെരുനതുലാം,
പനി.ഡബത.ഡനി./എന്.എചട്ട്.,  വറയനില്കവെ  തുടങ്ങനിയ  വെകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം  കറഭാഡട്ട്
കേടനിലാംഗനിനുലാം  കക്രഭാസനിലാംഗനിനുമുള  അനുമതനികേള  ലഭനിക്കുനതനിനുള  കേഭാലതഭാമസലാം
എനനിവെ ജെല അകതഭാറനിറനി കനരനിടുന പധഭാന പശ്നങ്ങളഭാണട്ട്.

(ബനി)  എസ്റ്റേഭാബനിഷട്ട് വമന്റെട്ട്  വചേലവെനിലലാം അറകുറപണനികേളനില് വെന വെര്ദനവലാം
ലവെദതതനി  ചേഭാര്ജട്ട്  വെര്ദനയുലാം  ഉല്പഭാദന വചേലവെട്ട്  വെര്ദനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായനി.
വവെളക്കര വെരുമഭാനത്തനില് കുറവണഭായനിടനില. ലപപ്പുകേളുവട കേഭാലപഴെക്കലാംമൂലലാം ഉണഭാകുന
പസരണ  നഷവലാം  കുടനിവവെളത്തനിവന്റെ  വപഭാഡക്ഷന്  അനുസരനിചട്ട്  ഉല്പഭാദന
വചേലവെനിവന്റെ വെര്ദനവലാം നഷത്തനിവന്റെ കതഭാതട്ട് വെര്ദനിപനിക്കുന.

(സനി)  സതീമുകേളുവട  അറകുറപണനികേളക്കുലാം  പമ്പട്ട്  ഹഇൗസനിവല  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായുള
വകേമനിക്കല്സനിനുലാം  കവെണനി കേഴെനിഞ്ഞ  5  വെര്ഷലാം  വചേലവെഭായ തുകേയുവട  വെനിവെരങ്ങള
തഭാവഴെ കചേര്ക്കുന :

വെര്ഷലാം കകേഭാടനി രൂപ

2011-12  -    74.79

2012-13  -    59.95

2013-14  -    26.44

2014-15  -    61.62

2015-16  -   112.14
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(ഡനി)
 (കകേഭാടനി രൂപ)

പനിരനിവചടുകക്ക
ണനിയനിരുന തുകേ

 പനിരനിവചടുത്ത തുകേ പനിരനിഞ്ഞു
കേനിടഭാനുള തുകേ

Opening Balance 321.21

2011-12 358.29 276.35 81.94

2012-13 340.39 312.54 27.85

2013-14 386.36 315.17 71.19

2014-15 470.65 372.73 97.92

 2015-16  572.24 459.91  112.33

പനിരനിവചടുക്കഭാനുള  തുകേയനില്  പധഭാനമഭായുലാം  പനിഴെയുലാം  പനിഴെപലനിശയുമഭാണട്ട്.
വെഭാടര് ചേഭാര്ജനിനത്തനില് പനിരനിഞ്ഞു കേനിടഭാനുള തുകേ തഭാരതകമലന കുറവെഭാണട്ട്.

(ഇ) 1. 31-3-2016  വെവര  ലവെദതതനി  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  995.76  കകേഭാടനി  
രൂപയഭാണട്ട്  നല്കകേണതട്ട്.   ഇതനില്  ലവെദതതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  
സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് നല്കകേണ 500 കകേഭാടനി രൂപ വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുവട 
ലവെദതതനി  ചേഭാര്ജനിനത്തനില്  കുറവ  വെരുത്തനിയതനിനു  കശഷലാം  
495.76 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് കുടനിശ്ശേനികേയുളതട്ട്.

2. വെനിവെനിധ പദതനികേളനികലയഭായനി  31.05.2016  വെവര കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  
322.49 കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശ്ശേനികേയുണട്ട്.

(എഫട്ട്)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില്  45.28  കകേഭാടനി  രൂപ മഭാത്രവമ
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുള. മുന് വെര്ഷങ്ങളനില് ശരഭാശരനി 168 കകേഭാടനികയഭാളലാം
രൂപയഭാണട്ട് വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനട്ട് കേനിടനിവക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.
കൂടുതല്  തുകേ  അനുവെദനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  അകപക്ഷ
യഥഭാസമയലാം സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ജെനി) കറഭാഡട്ട് കേടനിലാംഗനിനഭായനി ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം വചേലവെഭാക്കനിയ തുകേയുലാം വറയനില്കവെ
മുറനിക്കലനിനഭായനി  (ലപപനിടഭാന്)  ഇതുവെവര  വറയനില്കവെ  അനുമതനി  നല്കേഭാത്ത
സതീമുകേവളക്കുറനിച്ചുമുള  വെനിവെരങ്ങള  വെനിവെനിധ  ഡനിവെനിഷന്  ഓഫതീസുകേളനില്  നനിനലാം
കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്.  മുന് വെര്ഷങ്ങളനില് വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുവട ലവെദതതനി
നനിരക്കനില് ഇളവെട്ട്  നല്കേണവമനട്ട്  അഭലര്തനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  ലവെദതതനി  കബഭാര്ഡനിവന
സമതീപനിചനിരുനവവെങനിലലാം അത്തരലാം ഇളവകേള ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില.
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കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുവട പദതനികേള 

172 (1959) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞ  വെര്ഷക്കഭാലമഭായനി  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുവട
പദതനികേള  തതീര്ക്കുനതനിവല  കേഭാലതഭാമസവലാം,  പദതനികേളുവട  ദതീര്ഘവെതീക്ഷണമനിലഭായ്മയുലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  നനിനലാം  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിവയ  രക്ഷനിക്കഭാന്  എന്തു
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അകതഭാറനിറനി  തുടങ്ങനിയ  1984  മുതല്  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  നഷമഭാകണഭാ
ലഭാഭമഭാകണഭാ അകതഭാറനിറനിയണഭായതട്ട്; വെര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  ലപപട്ട്  വപഭാടലനിവന്റെയുലാം  കേരഭാറുകേഭാരുകടയുലാം
മറവെനില്  നടനവെരുനതഭായനി  പറയവപടുന അഴെനിമതനിയഭാകക്ഷപലാം  ശദയനില്വപട്ടുകവെഭാ;
ഇവലങനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തു  ലദനലാംദനിനലാം  വെര്ദനിച്ചുവെരുന  കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  കുപനിവവെള  കലഭാബനിയുവട  ജെലചൂഷണലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കഭാനുമഭായനി  ഒരു
സലാംസഭാന കുടനിവവെള നയലാം രൂപവപടുത്തുനതട്ട് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) 2015-16 വെര്ഷലാം വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുവട വെരുമഭാനലാം , വചേലവെട്ട്, നഷലാം
എത്രവയനലാം ഇതനില് പതനിമഭാസ നഷലാം എത്രവയനലാം 2015-16 വെവരയുള വമഭാത്തലാം
നഷലാം എത്രവയനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ജെനി) നനിലവെനില് വെഭാടര് അകതഭാറനിറനി  ഏവതലഭാലാം സലാംസഭാന,  അന്തര്സലാംസഭാന,
വെനികദശ  സഭാപനങ്ങനില്  നനിനലാം  പണലാം  കേടവമടുത്തനിട്ടുവണനലാം  എത്ര  ശതമഭാനലാം
പലനിശ  നനിരക്കനിവലനലാം  ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനിനുലാം  ഇനനി  എത്ര  തുകേ  അടച്ചു
തതീര്ക്കഭാനുവണനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനില് കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.   പദതനി
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവെണ  ഭൂമനി  നനിശ്ചനിത  സമയത്തനില്  ലഭനിക്കഭാവത  വെരുനതുലാം
പനി.ഡബത.ഡനി,/എന്.എചട്ട്,  വറയനില്കവെ  തുടങ്ങനിയ  വെകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം  കറഭാഡട്ട്
കേടനിലാംഗനിനുലാം  കക്രഭാസനിലാംഗനിനുമുള  അനുമതനികേള  ലഭനിക്കുനതനിനുള  കേഭാലതഭാമസലാം,
പതനികൂല  കേഭാലഭാവെസ  എനനിവെ  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാക്കുനണട്ട്. 
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(ബനി) പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്  വെനിവെനിധ തലത്തനിലള അവെകലഭാകേന

കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനി  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിവല  പശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന്

നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി) വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ഡനി)  ശദയനില്വപടനിടനില. പരഭാതനി ലഭനിക്കുന പക്ഷലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ)   ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(എഫട്ട്)  കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുവട പതനിമഭാസ വെരവലാം വചേലവലാം തഭാവഴെ

കചേര്ക്കുന :

       (  കകേഭാടനി രൂപ  )  

വെഭാടര് ചേഭാര്ജ്ജുലാം മറ്റു വെരുമഭാനവലാം - 493.44

സര്ക്കഭാര് ഗ്രഭാന്റെട്ട്  -  273.25

ആവകേ വെരുമഭാനലാം  - 766.69

വചേലവെട്ട്  - 1079.05

നഷലാം  - 312.36

കമല് പറഞ്ഞ പകേഭാരലാം പതനിമഭാസ നഷലാം 26.03 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

സര്ക്കഭാര്  കലഭാണനിവന്റെ പലനിശയുലാം  വെഭാര്ഷനികേ കതയ്മഭാനവലാം  കേണക്കഭാക്കഭാവതയഭാണട്ട്

കമല്  നഷലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  2013-14  ഓഡനിറഡട്ട്  അക്കഇൗണട്ട്സട്ട്

പകേഭാരലാം 2390.57 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് സഞനിത നഷലാം.

(ജെനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി  എല്.വഎ.സനി.-യനില്  നനിനലാം  9

ശതമഭാനലാം പലനിശയട്ട്  വെഭാടര് അകതഭാറനിറനി  കലഭാണ് എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ജെനിക്ക പദതനികേളക്കട്ട്

കവെണനി  ജെനിക്കയനില്  നനിനലാം  കലഭാണ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വെഴെനിയഭാണട്ട്  കകേരള  വെഭാടര്

അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  ലഭനിചതട്ട്.  ഇഇൗ  തുകേ  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര്  11.25%   പലനിശയട്ട്  കലഭാണഭായഭാണട്ട്  അനുവെദനിചതട്ട്.  എല്.വഎ.സനി.-ക്കട്ട്

വകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുവെഭാനുളതട്ട് 81.04 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. ജെനിക്കഭാ കലഭാണ് തനിരനിചടവെട്ട്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കനരനിടട്ട് നടത്തനിവെരുന.

* ലലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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വപഭാതുടഭാപ്പുകേളനില് കൂടനി കുടനിവവെളലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി 

173 (1960) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വെനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വപഭാതു ടഭാപ്പുകേളനില് കൂടനി കുടനിവവെളലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
എവന്തലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കനിയവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതുവെഴെനി  എവന്തലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ലകേവെരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട്;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേവക്കഭാണതട്ട്;
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലഭനിചഭാല്  അവെ
പരനികശഭാധനിചട്ട്  സഭാധലമഭായ സലങ്ങളനില് വപഭാതു ടഭാപ്പുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) സമൂഹത്തനിവല  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷന്  എടുക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തവെരുളവപവട
എലഭാ വെനിഭഭാഗലാം ജെനങ്ങളക്കുലാം സുരക്ഷനിതമഭായ കുടനിവവെളലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട്
ഇതനിവന്റെ ഉകദ്ദേശലലാം.

(സനി)  കുടനിവവെള  ലഭലത  കുറഞ്ഞ  പകദശങ്ങളക്കട്ട്  മുന്ഗണന  നല്കേനിയുലാം
ഓകരഭാ  പകദശകത്തയുലാം  ജെനസലാംഖലയുലാം  ഭഭാവെനിയനിവല  ആവെശലങ്ങളുലാം  പരനിഗണനിച്ചുമഭാണട്ട്
പദതനി രൂപകേല്പന വചേയ്യുനതട്ട്. ടനി പദതനികേളനില് വപഭാതുടഭാപ്പുകേളുളവപവടയുളവെ
സഭാപനിക്കുനതനിനുള സഇൗകേരലവലാം ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം പദതനി രൂപതീകേരണലാം
നടത്തനി കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുവട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചതനിനു കശഷമഭാണട്ട്
നനിര്വ്വഹണലാം നടത്തുനതട്ട്.  കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളക്കട്ട് പുറവമ നബഭാര്ഡട്ട്/ലജെക്ക
മുതലഭായ  ഏജെന്സനികേളനില്  നനിനമുള  വെഭായ്പ  പദതനികേളുപകയഭാഗനിച്ചുലാം  തകദ്ദേശ
സശയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം നടത്തഭാറുണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാവത  നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ  വെകുപട്ട്,  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്,
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെകുപട്ട് മുതലഭായ വെകുപ്പുകേളനില് നനിനമുള ഫണട്ട് പദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനണട്ട്. ടനി പദതനികേളുവട പുകരഭാഗതനി വെനിവെനിധ
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തലങ്ങളനില് വെനിലയനിരുത്തനി യഥഭാസമയലാം ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭാവെശലമഭായ  സല ലാം  ഉളവപവടയുളവെ  ലഭലമഭാക്കുനതുമഭായനി
ബന്ധവപടട്ട്  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായുലാം ബന്ധവപട  മറ്റു  വെകുപ്പുകേളുമഭായുലാം
കചേര്നട്ട്  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള  സശതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്
ജെനപതനിനനിധനികേളുവട അവെകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളുലാം നടത്തനി ആവെശലമഭായ നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

പുതനിയ വെഭാടര് കേണക്ഷന് 

174 (1961) ശതീ  .   അന്വെര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിളനി :
ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .    എലാം  .    വെനിന്വസന്റെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പുതനിയ വെഭാടര്  കേണക്ഷന് നല്കുനതനിനട്ട്  എവന്തലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനി വെഴെനി എവന്തലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ലകേവെരനിക്കഭാന്
ലക്ഷലമനിടനിരുനവതനട്ട് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ലകേവക്കഭാണവതനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതനിയ  വെഭാടര്  കേണക്ഷനുകേളക്കുള  അകപക്ഷകേള  ഓണ്ലലനഭായനി
സശതീകേരനിക്കുനതനിനുള  പദതനികേള,  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  പദതനിയഭായ  എസട്ട്.എസട്ട്.ജെനി.ഡനി.
വെഴെനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാവത കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി ഗഭാര്ഹനികേ
വെഭാടര്  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുവെഭാനുള  അധനികേഭാരലാം  അഡതീഷണല്  എകനികേന്യൂടതീവെട്ട്
എഞനിനതീയറനില്  നനിനലാം  മഭാറനി  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്   മുകഖന  കനരനികടഭാ,
ഓണ്ലലന്  വെഴെനികയഭാ  ലലസന്സ്ഡട്ട്  പലാംബര്  വെഴെനികയഭാ  അകതഭാറനിറനിയനില്
എസ്റ്റേനികമറട്ട്  സഹനിതലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിചട്ട്  അലാംഗതീകേഭാര  വെനികധയമഭായനി  നനിശ്ചനിത
ഫതീസട്ട് അടചട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി കേണക്ഷനുകേള എടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.   ഉടമസഭാവെകേഭാശ
സര്ടനിഫനിക്കറനിനു  പകേരലാം  കവെഭാകടഴ്സട്ട്  വഎ.ഡനി,  ആധഭാര്,  എന്.പനി.ആര്.  കറഷന്
കേഭാര്ഡട്ട് ഇവെയനികലവതങനിലലാം ഹഭാജെരഭാക്കനി പുതനിയ കേണക്ഷന് എടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
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(ബനി)  പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുവെഭാനുള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവെഭാകുന.
ഉപകഭഭാക്തഭാവെനിനട്ട്  സശകേഭാരല  പലാംബറനില്  നനിനള  അമനിത  ചേഭാര്ജട്ട്  ഒഴെനിവെഭാകുന.
കേണക്ഷനുകേള  നല്കുവെഭാന്  സമയക്രമലാം  നനിശ്ചയനിക്കുകേ  വെഴെനി  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവെഭാക്കനി  പരമഭാവെധനി  പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുവെഭാന്  സഭാധനിക്കുന.  തല്ഫലമഭായനി
അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  വെരുമഭാനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  കൂടഭാവത ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
നനിനള പരഭാതനികേള ഗണലമഭായനി കുറയുവെഭാന് ഇടയഭാകുലാം.

(സനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷന്  നല്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  ലഘൂകേരനിചട്ട്
ഉത്തരവെട്ട് പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലപപട്ട് ലലന് പുനനഃസഭാപനിക്കല് 

175 (1962) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടട്ട്  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  ചേമ്പക്കുളലാം  പഞഭായത്തട്ട്  ഒനഭാലാം
വെഭാര്ഡനില് നനിനലാം പുളനിങ്കുന പഞഭായത്തട്ട് 15 ാം വെഭാര്ഡനികലക്കട്ട് പമ്പയഭാര് കക്രഭാസട്ട്
വചേയട്ട്  കപഭാകുന  ലപപട്ട്  ലലന്  വപഭാടനിക്കനിടക്കുനതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതട്ട് പുനനഃസഭാപനിചട്ട് പുളനിങ്കുന പഞഭായത്തനിവല 12, 13, 14, 15
വെഭാര്ഡുകേളനിവല ജെനങ്ങളക്കട്ട് കുടനിവവെളലാം എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തര നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  അടനിയന്തര നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചു വെരുന. 

ജെലനനിധനി പദതനി 

176 (1963) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ  ജെനതയട്ട്  ഗുണകമനയുലാം,  സുസനിരവമഭായ  കുടനിവവെളലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായുള  ജെലനനിധനി  പദതനി  ഒറപഭാലലാം  മണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതലഭാലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനി വെരുനവണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  മണ്ഡലത്തനിവല  തചനഭാട്ടുകേര,  കേരനിമ്പുഴെ,  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം,
കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം എനതീ പഞഭായത്തുകേവള "ജെലനനിധനി"  പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തുവെഭാന്
നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാവയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ജെലനനിധനി  രണഭാലാംഘടത്തനില്
ലക്കനിടനി-കപരൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ജെലനനിധനി  പദതനി  നടപഭാക്കനി
വെരുനതട്ട്.

(ബനി)  തചനഭാട്ടുകേര  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തനില്  ജെലനനിധനി  ഒനഭാലാംഘടത്തനില്
പദതനികേള  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തനിവന  ജെലനനിധനി  മഭാനദണ്ഡലാം
അനുസരനിചട്ട്  വെനിവെനിധ  ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി  നടപഭാക്കുന  ജെലനനിധനി  പദതനിയനില്
വതരവഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല് നനിലവെനില് പദതനി നടപഭാക്കുന ബഭാച്ചുകേളനില് (123)
ടനി  പഞഭായത്തട്ട്  ഉളവപടുനനില.  ജെലനനിധനി  രണഭാലാംഘട  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി
വതരവഞ്ഞടുത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്  കേരനിമ്പുഴെ,  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  എനതീ  പഞഭായത്തുകേള
ഉളവപടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി  പഞഭായത്തുകേളനില്  ജെലനനിധനി  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്
പദതനി നടപഭാക്കുവെഭാന് കേഴെനിയുകേയനില.

വകേഭാലലാം ജെനിലയനിവല കുടനിവവെള വെനിതരണ പദതനി 

177 (1964) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേഭാലലാം ജെനിലയനിവല കുടനിവവെള കസഭാതസഭായ ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട കേഭായലനിവന്റെ
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി സശതീകേരനിച്ചുവെരുന നടപടനികേള എവന്തഭാവക്കയഭാണട്ട് ;

(ബനി)  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട കേഭായല് കനരനിടുന വവെലവെനിളനികേളുവട പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
കുടനിവവെള  വെനിതരണത്തനിനഭായനി  ബദല്  പദതനികേവളപറനി  ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
ഉവണങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഞഭാങടവെട്ട്  പദതനിയുവട  സഭാധലതഭാപഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  ;
ഉവണങനിൽ പദതനിയുവട രൂപതീകേരണ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വകേഭാലലാം നഗരസഭഭാ പകദശത്തനിവന്റെയുലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളുവടയുലാം
കുടനിവവെള  കസഭാതസഭായ  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട  കേഭായലനിവല  ജെലലഭലത  ക്രമഭാതതീതമഭായനി
കുറഞ്ഞുവെരുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കേഭായലനില്  നനിനലാം  കൂടുതല്  ജെലലാം  പമ്പട്ട്
വചേയ്യുനതട്ട്  ഒഴെനിവെഭാക്കനി  മറട്ട്  ബദല്  കസഭാതസ്സുകേള  കേവണത്തനി  കേഭായല്
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചു വെരുന. ഇതനിനഭായനി കേലടയഭാറനിവല
കേടപുഴെ കസഭാതസഭായനി പതനിദനിനലാം 40 ദശലക്ഷലാം ലനിറര് ജെലലാം പമ്പട്ട് വചേയട്ട് നനിലവെനിലള
ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട  ജെലശുദതീകേരണ  ശഭാലയനിവലത്തനിചട്ട്  ശുദതീകേരനിചട്ട്  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുനതനിനുള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. ഇഇൗ പദതനിയുവട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട്
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കേടപുഴെയനില് ഒരു റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജെട്ട് ഇറനികഗഷന് വെകുപട്ട് നനിര്മ്മേനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
കസഭാതസനില്  കവെനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  ഉപ്പുവവെളലാം  കേയറുനതട്ട്  ഒഴെനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി
റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജെട്ട് അതലന്തഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്. കൂടഭാവത ഇഇൗ പദതനിക്കഭായനി കേടപുഴെയനില്
കേനിണര് നനിര്മ്മേനികക്കണ സലവത്ത സലാംബന്ധനിചട്ട് ഒരു കകേസട്ട് ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട മുന്സനിഫട്ട്
കകേഭാടതനിയനില്  നനിലവെനിലളതനിനഭാല് കേനിണറനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവെര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  എനഭാല് പദതനിക്കഭാവെശലമയ ലപപട്ട്  ലലനുകേളുവട
പണനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട വെഴെനിയുള വകേ.വഎ.പനി. കേനഭാലനില്
നനിനലാം  പതനിദനിനലാം  25  ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  ജെലലാം  കുടനിവവെള  ആവെശലത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗവപടുത്തുനണട്ട്.  

(സനി) വകേഭാലലാം  നഗരപകദശവത്ത കുടനിവവെള ആവെശലത്തനിനഭായനി  കേലടയഭാറനിവല
ഞഭാങടവെട്ട്  കസഭാതസഭാക്കനിയുള  ഒരു  ബൃഹതട്ട്  പദതനിയുവട  പഭാഥമനികേ  രൂപകരഖ
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഏകേകദശലാം 400 കകേഭാടനി രൂപ വചേലവെട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന പദതനി
പകേഭാരലാം ഞഭാങടവെനില് നനിനലാം പതനിദനിനലാം 82 ദശലക്ഷലാം ലനിറര് ജെലലാം വകേഭാലലാം നഗര
പകദശത്തുള  വെസൂരനിചനിറയനില്  എത്തനിചട്ട്  ശുദതീകേരനിചട്ട്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനതനിനഭാണട്ട്
വെനിഭഭാവെന വചേയനിട്ടുളതട്ട്. വെനിശദമഭായ സഭാകങതനികേ റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.

നൂറനഭാടട്ട് പഭാറ്റൂര് കുടനിവവെള പദതനി 

178 (1965) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജെഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നൂറനഭാടട്ട് പഭാറ്റൂര് കുടനിവവെള പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സശതീകേരനിച
നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ കുടനിവവെള പദതനിക്കഭായനി ആവകേ വചേലവെഴെനിച
തുകേവയത്ര;  ഈ  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  2016  കമയട്ട്  31  വെവര  നടപനിലഭാക്കനിയ
കേഭാരലങ്ങളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; കേഴെനിഞ്ഞ 5 വെര്ഷക്കഭാലലാം അനുവെദനിച തുകേ
എത്ര;  ഈ തുകേ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പവൃത്തനികേളുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  എനനിവെ
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ കുടനിവവെള പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനികലക്കഭായനി ഇനനിയുലാം വചേയഭാനുള
പവൃത്തനികേളുവടയുലാം,  ഇതനിനഭാവെശലമഭായനി  വെരുന തുകേയുവടയുലാം വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;
ഈ തുകേ അനുവെദനിക്കുനതനിനുള അടനിയന്തര നടപടനി സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നൂറനഭാടനിനുലാം  സമതീപപകദശങ്ങളക്കുലാം  കവെണനിയുള  കുടനിവവെള പദതനിക്കഭായനി
2003-ല്  425  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  2008-ല്  720  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിക്കഭായനി ഇതുവെവര  1166.11  ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇഇൗ തുകേ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  2016  വമയട്ട്  31  വെവര നടപനിലഭാക്കനിയ കേഭാരലങ്ങള തഭാവഴെ
പറയുനവെയഭാണട്ട്. 
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1. ഇന്കടക്കട്ട്  വവെലനിനട്ട്  മുകേളനിലള  പമ്പട്ട്  ഹഇൗസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം-
അവെസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

2. 400 mm DI K9 ലപപട്ട് 3 കേനി.മതീ സഭാപനിക്കല് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

3. കറഭാ വെഭാടര് പമ്പട്ട് വസറട്ട്  170  എചട്ട്.പനി-2  എണ്ണലാം സലപ വചേയ്തു.
പമ്പട്ട് വസറട്ട് സഭാപനിക്കുന പവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചു വെരുന.

4. 10  എലാം.എല്.ഡനി.  ജെലശുദതീകേരണശഭാലയുവടയുലാം  4.5  ലക്ഷലാം
ലനിറര് ഭൂജെല ജെലസലാംഭരണനിയുവടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

5. ടഭാന്കസഭാര്മര് സലപ വചേയ്തു.  സഭാപനിക്കുന പവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചു
വെരുന.

6. കനിയര് വെഭാടര് പമ്പനിലാംഗട്ട് വമയനിന്  DI K9-11.9 Km, 4.5  ലക്ഷലാം
ലനിറര്,  8  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  സലാംഭരണകശഷനിയുള  ഭൂജെല
ജെലസലാംഭരണനികേള, കനിയര് വെഭാടര് ഗ്രഭാവെനിറനി വമയനിന് എനനിവെയുവട
പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

7. ടഭാന്സനിഷന് വമയനിന് - 2.95 കേനി.മതീ. പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

കേഴെനിഞ്ഞ  5  വെര്ഷത്തനിനുളനില്  ഇഇൗ  പദതനിക്കഭായനി  905.39  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവെദനിചനിരുന.  ഇഇൗ  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പവൃത്തനികേള  ചുവെവട
പറയുന.

1. കനിയര് വെഭാടര് പമ്പനിലാംഗട്ട് വമയനിന് - 400 mm DI K9- 3Km.

2. 10 mld ജെലശുദതീകേരണശഭാല

3. 4.5 ലക്ഷലാം ലനിറര് സലാംഭരണകശഷനിയുള ഭൂജെല ജെലസലാംഭരണനി.

4. കനിയര് വെഭാടര് പമ്പനിലാംഗട്ട്  വമയനിന് 11.9  Km

5. 8 ലക്ഷലാം ലനിറര് സലാംഭരണകശഷനിയുള ഭൂജെല ജെലസലാംഭരണനി

6. ടഭാന്സനിഷന് വമയനിന് - 2.95 Km.

എനഭാല്  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച തുകേയനില് പദതനികേളുവട എലഭാ ഘടകേങ്ങളുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന് സഭാധനിക്കഭാവത വെന സഭാഹചേരലത്തനില് പദതനിക്കഭാവെശലമഭായ
പമ്പട്ട്വസറട്ട്,  ടഭാന്കസഭാര്മര്,  ഇന്റെര് കേണക്ഷന് വെര്ക്കുകേള മുതലയവെ ഉളവപടുത്തനി
തയറഭാക്കനിയ  പുതനിയ  പദതനിക്കട്ട്  200  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി  2016
മഭാര്ചനില് ലഭലമഭായതനുസരനിചട്ട് വെനിശദമഭായ എസ്റ്റേനികമറട്ട്  എടുത്തട്ട് പണനികേള വടണര്
വചേയ്യുനതനിനുള നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.



236   കകേരള നനിയമസഭ ജൂലല 15, 2016

(ബനി)  ഇഇൗ  കുടനിവവെള  പദതനിയുവട  ഭഭാഗനികേമഭായ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി
130  എചട്ട്.പനി.  കനിയര്  വെഭാടര്  പമ്പട്ട്  വസറട്ട്  സഭാപനിക്കല്,  400  വകേ.വെനി.എ.
കശഷനിയുള  ടഭാന്കസഭാര്മര്  സബ്കസ്റ്റേഷന്  നനിര്മ്മേനിക്കല്,  കറഭാ  വെഭാടര്  പമ്പനിലാംഗട്ട്
വമയനിനുലാം  പമ്പട്ട്  വസറ്റുലാം  തമ്മേനിലള  ഇന്റെര്  കേണക്ഷന്  കജെഭാലനികേള,  നനിലവെനിലള
വമഷതീനുകേളുവട ഓവെര്കഹഭാളനിങട്ട് കജെഭാലനികേള, വെനിതരണശലാംഖല സഭാപനിക്കല് എനതീ
പവൃത്തനികേള  അടനിയന്തരമഭായനി  വചേയ്തുതതീര്ക്കഭാനുണട്ട്.  പസ്തുത  കജെഭാലനികേളക്കട്ട്
2  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി ഏകേകദശലാം 60 കേനി.മതീ. ലദര്ഘലമുള വെനിതരണശലാംഖല
സഭാപനിക്കല് നൂറനഭാടട്ട്, ചുനക്കര എനനിവെനിടങ്ങളനിവല നനിലവെനിലള ജെലസലാംഭരണനികേളുവട
അറകുറപണനികേള,  തഭാമരക്കുളലാം,  പചക്കഭാടട്ട്  എനതീ  ഉപരനിതല  സലാംഭരണനികേളുവട
പുനരുദഭാരണലാം തുടങ്ങനിയ പവൃത്തനികേള വചേകയണതുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി ഏകേകദശലാം 8
കകേഭാടനി രൂപ ആവെശലമുണട്ട്. ഇഇൗ പവൃത്തനികേളുവട വെനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് നടനവെരുന.

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിവല ജെലനനിധനി പദതനി 

179 (1966) ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  എളവെളനി  പഞഭായത്തനില്  നടപഭാക്കനിയ
'ജെലനനിധനി' പദതനിയുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തലഭാമഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിയുവട നനിര്മ്മേഭാണ പവെര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിയുവട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവെര്ത്തനങ്ങളനില്  ലപപട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വെലഭാപകേമഭായനി  കറഭാഡട്ട്  വപഭാളനിചട്ട്  ഗതഭാഗത പശ്ന ലാം
ഉണഭായനിരുനതട്ട് പരനിഹരനികചഭാ; ഇവലങനില് എനട്ട് പരനിഹരനിക്കുലാം എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജെലനനിധനി രണഭാലാം ഘടത്തനില് ബഭാചട്ട്-I-ല് (2012  വഫബ്രുവെരനി)  ഉളവപടുന
എലവെളനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  1130  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  വചേലവ  പതതീക്ഷനിക്കുന
കുടനിവവെള പദതനി തയഭാറഭാക്കനി നടപഭാക്കുവെഭാന് കവെണ നടപടനികേള സശതീകേരനിചനിരുന.
ഇഇൗ പദതനിക്കുകവെണനിയുള കസഭാതസട്ട്,  ടഭാങട്ട്,  ശുദതീകേരണശഭാല, വെനിതരണശലാംഖല,
പമ്പനിലാംഗട്ട് വമയനിന്, വെനിതരണ ടഭാങട്ട്, പമ്പട്ട് വസറ്റുകേള, പഷര് ഫനില്റര് എനനിവെയുവട
എലഭാ പവെ മൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്. ഇതുവെവര 811.42 ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            237

(സനി) പദതനിയുവട  വെനിതരണശലാംഖല  സഭാപനിച  അവെസരത്തനില്  കറഭാഡുകേളുവട
ചേനില  ഭഭാഗങ്ങള  വപഭാളനികക്കണനി  വെനനിട്ടുണഭായനിരുന.  പഞഭായത്തനിവന്റെയുലാം
പനി.ഡബത.ഡനി.-യുവടയുലാം  കറഭാഡുകേള  പൂര്വ്വസനിതനിയനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ
നടപടനികേള  അതഭാതട്ട്  വെകുപ്പുകേളഭാണട്ട്  സശതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  തുകേ
ജെലനനിധനിയുലാം  (85%)  പഞഭായത്തുലാം  (15%)  കചേര്നഭാണട്ട്  നല്കുനതട്ട്.  പഞഭായത്തനിവന്റെയുലാം
പനി.ഡബത.ഡനി.-യുവടയുലാം  ടനി  കറഭാഡുകേവള പൂര്വ്വസനിതനിയനില് ആക്കുനതനിനുള പണനികേള
നടത്തുനതനിനഭായനി  1.34  കകേഭാടനി  രൂപ  പഞഭായത്തനിനുലാം  പനി.ഡബത.ഡനി.-ക്കുമഭായനി
ഇതനിനകേലാം ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആരക്കുഴെ-പഭാലക്കുഴെ ശുദജെല വെനിതരണ പദതനി 

180 (1967) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുവെഭാറ്റുപുഴെ  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  ആരക്കുഴെ-പഭാലക്കുഴെ  ശുദജെല
വെനിതരണ പദതനി നടപഭാകക്കണതനിവന്റെ ആവെശലകേത ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് പസ്തുത പദതനിക്കഭായനി എവന്തഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സശതീകേരനി
ചനിട്ടുളവതനലാം ആയതനിവന്റെ നനിലവെനിവല സനിതനി എന്തഭാവണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മൂവെഭാറ്റുപുഴെ  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  ആരക്കുഴെ-പഭാലക്കുഴെ
ശുദജെല വെനിതരണ പദതനിക്കഭായനി 1350 ലക്ഷലാം രൂപയുവട വെനിശദമഭായ സഭാകങതനികേ
റനികപഭാര്ടട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

വെഭാടര് അകതഭാറനിറനി വഹല്പട്ട് വഡസട്ട് 

181 (1968) ശതീ  .    വെനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  വഹല്പട്ട്  വഡസനിവന്റെ  പവെര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടക്കുനകണഭാ എനട്ട് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെഭാടര് അകതഭാറനിറനി വഹഡട്ട് ആഫതീസനിവല വഹല്പട്ട് വഡസനില് നനിയമനിചനിരനിക്കുന
ജെതീവെനക്കഭാവര ഏതട്ട് വെനിഭഭാഗത്തനിലഭാണട്ട് ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തസ്തുത  ജെതീവെനക്കഭാരുവട  പവെര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്
സശതീകേരനിക്കുന നടപടനികേവളവന്തലഭാവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) വെഭാടര് അകതഭാറനിറനി വഹഡട്ട് ഓഫതീസനില് വഹല്പട്ട് വഡസട്ട് സലാംവെനിധഭാനലാം
പവെര്ത്തനിക്കുനനില.  പകേരലാം “കേണ്സന്യൂമര് റനിഡസല് സര്വ്വതീസട്ട്”എന സലാംവെനിധഭാനലാം
പവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന.  മതീറര് റതീഡര് കേഭാറഗറനിയനിലള ജെതീവെനക്കഭാരനുലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ
അടനിസഭാനത്തനിലള ജെതീവെനക്കഭാരനിയുലാം ഇവെനിവട കസവെനമനുഷ്ഠനിക്കുന.

(സനി)  വഹല്പട്ട്  വഡസ്കുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  പവെര്ത്തനിക്കുന  ജെതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്
പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുവട  സജെതീവെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  

ജെപഭാന് കുടനിവവെള പദതനികേളനില് എന്.ജെനി.ഒ-കേള പവെര്ത്തനിക്കുനതട്ട്

182 (1969) ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജെന്ദ്രന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ജെപഭാന്  കുടനിവവെള  പദതനികേളനില്  എന്.ജെനി.ഒ.-കേള
പവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ അറനികവെഭാടുകൂടനിയഭാകണഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തസ്തുത പദതനിമൂലലാം വവെളലാം ലഭനിക്കുന കമഖലകേകളവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത ജെപഭാന് കുടനിവവെള പദതനികേളനില് ഒരു കേഭാരലത്തനിലലാം
എന്.ജെനി.ഒ. -മഭാരുവട പവെര്ത്തനലാം ഇല.

(ബനി)  ജെപഭാന്  കുടനിവവെള  പദതനിയനില്  തഭാവഴെ  പറയുന  അഞട്ട്  ശുദ
ജെലവെനിതരണ പദതനികേള ഉളവപടുന.

1.  തനിരുവെനന്തപുരലാം പദതനി :

തനിരുവെനന്തപുരലാം  നഗരത്തനില്  പഴെയ വെനിഴെനിഞ്ഞലാം,  കേഴെക്കൂടലാം  പഞഭായത്തട്ട്
പകദശങ്ങള ഒഴെനിവകേ മറട്ട് പകദശങ്ങളനില് ജെപഭാന് കുടനിവവെള പദതനിയനില്
നനിനലാം ശുദജെലലാം ലഭനിക്കുന. പഴെയ കനമലാം, തനിരുവെലലാം എനതീ പഞഭായത്തട്ട്
പകദശങ്ങളനില്  വെനിതരണ  ശലാംഖല  ജെന്റലാം  പദതനി  മുകഖനയഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.  എനഭാല് ജെലലാം ജെപഭാന് പദതനിയനില് നനിനമഭാണട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്.
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2.  വകേഭാലലാം ജെനിലയനിവല മതീനഭാടട്ട് പദതനി :

ഇഇൗ പദതനിയനിലൂവട പരവൂര് മനിനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലലാം കേരവെഭാളര്,  ഇടമുളയല്,
ചേഭാത്തന്നൂര്,  പൂയപളനി,  വനടുമ്പന,  ആദനിചനല്ലൂര്  (ഭഭാഗലാം),  ചേനിറക്കര,
പൂതക്കുളലാം,  മയനഭാടട്ട്,  മതീനഭാടട്ട്  എനതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  വവെളലാം
ലഭനിക്കുന.

3.  ആലപ്പുഴെ ജെനിലയനിവല കചേര്ത്തല പദതനി:

ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂവട  കചേര്ത്തല  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലലാം  കചേര്ത്തല
വതക്കട്ട്,  പളനിപ്പുറലാം,  പഭാണഭാവെളനി,  ലതക്കഭാട്ടുകശ്ശേരനി,  അരൂക്കുറനി,
വപരുമ്പളലാം,  അരൂര്,  എഴുപുന,  കുത്തനിയകതഭാടട്ട്,  ഇറവൂര്,  പടണക്കഭാടട്ട്,
കേടകേരപളനി,  കകേഭാടലാംതുരുത്തട്ട്,  തണ്ണതീര്മുക്കലാം,  മുഹമ്മേ,  കേഞ്ഞനിക്കുഴെനി,
മഭാരഭാരനിക്കുളലാം (വെടക്കട്ട്) എനതീ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം വവെളലാം ലഭനിക്കുന.

4.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് പദതനി:

ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂവട  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനിലലാം  ബഭാലകശ്ശേരനി,
നനണ, കബപ്പൂര് എനതീ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം ഭഭാഗനികേമഭായനി കുടനിവവെളലാം
ലഭനിക്കുന.

5. കേണ്ണൂര് ജെനിലയനിവല പട്ടുവെലാം പദതനി:

ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂവട  തളനിപറമ്പട്ട്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലലാം  ഏകഴെഭാലാം,
പഭാണപ്പുഴെ,  കേടനപളനി,  ചേപഭാരപടവെട്ട്  കുറുമഭാത്തൂര്,  പനനിയൂര്,  പട്ടുവെലാം,
മഭാട്ടൂല്,  കേലലഭാകശ്ശേരനി,  പഭാപനിനനികശ്ശേരനി, വചേറുകുനട്ട്,  കേണ്ണപുരലാം,  പരനിയഭാരലാം
എനതീ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം വവെളലാം ലഭനിക്കുന.

വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിവല ആശനിത നനിയമനലാം 

183 (1970) ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേ.ഡബന്യൂ.എ. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഡനിസനിബന്യൂഷന് സബ്  ഡനിവെനിഷന് നമ്പര്
2 ഓഫതീസനില് ഓഫതീസട്ട് അറഡന്റെഭായനി കജെഭാലനി വചേയട്ട് വെരനിവകേ,  മരണവപട വെനി.വെനി.
രഭാഘവെവന്റെ ആശനിത വരനനിതയട്ട് കജെഭാലനി നല്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) കജെഭാലനി നല്കേഭാനുള അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് നടപടനികേളുവട
പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിയമനലാം നല്കുനതനില് തടസങ്ങള ഉവണങനില് ആയതട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുവട കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഡനിസനിബന്യൂഷന് സബട്ട്
ഡനിവെനിഷനനില് ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെഭായനി കജെഭാലനി കനഭാക്കവവെ മരണമടഞ്ഞ വെനി.  വെനി.
രഭാഘവെവന്റെ മകേള ശതീമതനി ആര്. വകേ. രനനിതയട്ട് ആശനിത നനിയമന പദതനി പകേഭാരലാം
ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെഭായനി കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് നനിയമനലാം നല്കുനതനിനട്ട്
13-7-2016-വല സ.ഉ(എലാംഎസട്ട്)നമ്പര് 43/2016/ജെവെനിവെ പകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കേനി
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണട്ട്.

നഭാറഭാണത്തട്ട് ചേനിറ നവെതീകേരണലാം 

184 (1971) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരവെഭാരലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലളവപട നഭാറഭാണത്തട്ട് ചേനിറ നവെതീകേരനിക്കുനതുമഭായനി
ബന്ധവപട നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാവണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്  അനുവെദനിചനിരനിക്കുനവതനലാം  കേരഭാര്
ഏവറടുത്തനിരനിക്കുനതട്ട്  ആരഭാണട്ട്  എനലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുവമനലാം
എനഭാണട്ട് നവെതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവെഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളവതനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നഭാശഭാവെസയനിലള  നഭാറഭാണത്തുചേനിറ  എത്രയുലാം  കവെഗലാം  നവെതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഇഇൗ  പവൃത്തനിക്കട്ട്  19.75  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന. ടനി പവൃത്തനി 4 പഭാവെശലലാം വടണര് വചേയനിട്ടുലാം ശരനിയഭായ പതനികേരണലാം
ഉണഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് കേശകടഷന് ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം രണഭാമവത്ത പഭാവെശലലാം കേശകടഷന്
ക്ഷണനിചകപഭാള  എ.  നനിസഭാമുദതീന്  എന കേരഭാറുകേഭാരന്  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  നനിരക്കട്ട്  25  %
അധനികേ  നനിരക്കട്ട്  കേശഭാടട്ട്  വചേയ്യുകേയുണഭായനി.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി
തുടര്നടപടനി സശതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്  (ജെലകസചേനവലാം ഭരണവലാം)-ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.

കുടനിവവെള ചൂഷണലാം 

185 (1972) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സശകേഭാരല  കുപനിവവെള  കേമ്പനനികേള  നടത്തുന  കുടനിവവെള  ചൂഷണലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  പസ്തസ്തുത കേമ്പനനികേളുവട പവെര്ത്തനലാം നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുവട  നനിയനണത്തനില്  കുപനിവവെള  വെനിതരണത്തനിനട്ട്
കൂടുതല് സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  അനുവെഭാദങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനി  സശകേഭാരല  കുപനിവവെള
കേമ്പനനികേള കുടനിവവെളലാം വെനില്ക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കുടനഭാടട്ട് നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില് വവപപട്ട് വവലനുകേള 

സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

186 (1973) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടട്ട്  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  മുടഭാര്  പഞഭായത്തനിവല  12,  13
വെഭാര്ഡുകേളനിവല  കേവെലയല്  പഭാലലാം  മുതല്  ജെതീ  മലാംഗലലാം  പഭാലലാം  വെവരയുലാം  വനടുമുടനി
പഞഭായത്തനില് 11-ാം വെഭാര്ഡനിവല വകേഭാണഭാക്കല് പഭാലലാം മുതല് വതകക്കഭാടട്ട് ചേക്കഭാലചനിറ
പഭാലലാം  വെവരയുലാം  ചേമ്പക്കുളലാം  പഞഭായത്തനിവല  5-ാം  വെഭാര്ഡനിവല  എഴുകേഭാടട്ട്  ലക്ഷലാം  വെതീടട്ട്
കകേഭാളനനിയനിലലാം പുതനിയ  ലപപട്ട്  ലലനുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  സമര്പനിചനിരനിക്കുന
അകപക്ഷയനികനല് ഇതുവെവര സശതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള ഫയല് നമ്പര് സഹനിതലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത  സലങ്ങളനില്  പുതനിയ  ലപപട്ട്  ലലനുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
മുന്ഗണന നല്കുകമഭാ എന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി)  കുടനഭാടട്ട് നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല മുടഭാര് പഞഭായത്തനിവല  12,
13  വെഭാര്ഡുകേളനിവല കേവെലയല് പഭാലലാം മുതല് ജെതീ മലാംഗലലാം പഭാലലാം വെവരയുലാം വനടുമുടനി
പഞഭായത്തനില്  11-ാം  വെഭാര്ഡനിവല  വകേഭാണഭാക്കല്  പഭാലലാം  മുതല്  വതകക്കഭാടട്ട്
ചേക്കഭാലചനിറ പഭാലലാം വെവരയുലാം ചേമ്പക്കുളലാം പഞഭായത്തനിവല 5-ാം വെഭാര്ഡനിവല എഴുകേഭാടട്ട്
ലക്ഷലാം  വെതീടട്ട്  കകേഭാളനനിയനിലലാം  പുതനിയ  വവപപട്ട്  വവലനുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായുള
എസ്റ്റേനികമറട്ട്  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  തയഭാറഭാക്കനി  വെരുന.  ഫണനിവന്റെ  ലഭലതയട്ട്
അനുസരനിചട്ട് അനുമതനി ലഭലമഭാക്കുവെഭാന് നടപടനി സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

കേഭാളനിപഭാറ ശുദജെല പദതനി

187 (1974) ശതീ  .    വകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാളനിപഭാറ  ശുദജെല  പദതനി,  വനയഭാറനിന്കേര  വറയനില്  പഭാലത്തനില്വെച്ചു
തടസവപടനിരനിക്കുനതനിനഭാൽ  വറയനില്കവെയുവട  അനുമതനി  കനടനി,  പസ്തുത  തടസലാം
നതീക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;
969/2017
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(ബനി)  വനയഭാറനിന്കേര  മണ്ഡലത്തനിവല  സമഗ്ര  കുടനിവവെള  പദതനിയുമഭായനി
ബന്ധവപടട്ട് വചേങല് പഞഭാത്തനിവല വപഭാന്വെനിളയനില് 21/2 ഏക്കര് ഭൂമനി ഏവറടുക്കുന
തതീരുമഭാനലാം മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ ; പദതനിയഭാവെശലമഭായ ലപപ്പുകേള
സഭാപനിച്ചു  കേഴെനിഞ്ഞതനിനഭാൽ  ഇക്കഭാരലത്തനില്  തതീരുമഭാനലാം  ലകേവക്കഭാള്ളുകമഭാവയനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി  സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വറയനില്കവെ അധനികേഭാരനികേളുവട  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം
ആവെശലമഭായ  എലഭാ  വെനിഷയങ്ങളക്കുലാം  മറുപടനി  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത  വറയനില്കവെ
ആവെശലവപട തുകേയുലാം ടനി ഓഫതീസനില് അടചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് തുടര് നടപടനികേള ജെനിലഭാ കേളക്ടര് സശതീകേരനിക്കുവെഭാന്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കുടനഭാടട്ട് കുടനിവവെള പദതനി

188 (1975) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടട്ട്  കുടനിവവെള പദതനിക്കട്ട്  13-ാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷനനില് നനിനട്ട്
അനുവെദനിച  70  കകേഭാടനി  രൂപ  വെനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  കുടനഭാടനിവല  ഏവതലഭാലാം  പകദശങ്ങളനികലക്കട്ട്
ലപപട്ട്  ലലനുകേള  സഭാപനിച്ചുവവെനട്ട്  തുകേ  സഹനിതമുള  വെനിശദമഭായ  പവെര്ത്തന
റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  70  കകേഭാടനി  രൂപയനില്,  ഒ.എചട്ട്.  ടഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  കുടനിവവെളലാം
ലഭലമഭാകേഭാത്ത പകദശങ്ങളനികലക്കുള ലപപട്ട് ലലനുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് എത്ര
തുകേ  വചേലവെഴെനിക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞുവവെനലാം  ഏവതലഭാലാം  പവെര്ത്തനികേളക്കഭാവണനലാം
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേഭാവെഭാലലാം,  തകേഴെനി  ഓവെര്വഹഡട്ട്  ടഭാങ്കുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഇതുവെവര
സശതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  13-ാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷവന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കുടനഭാടനില്
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന  ശുദജെല  വെനിപുലതീകേരണ  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാപനിച
വവപപ്പുവവലനുകേളുവട വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന പഭാകക്കജെട്ട്-III  പവൃത്തനികേളനില് വെനിവെരലാം
ഉളവക്കഭാള്ളുന.

(സനി) തകേഴെനിയനിവല  ഉനതതല  ജെലസലാംഭരണനിയുലാം  വവപപട്ട് വവലനുലാം  ഉളവപടുന
വെനിതരണ ശലാംഖല സനിസ്റ്റേലാം-1-വന്റെ പവൃത്തനികേളക്കട്ട് കേരഭാര് ഒപട്ട് വെചട്ട് വവപപട്ട് വവലന്
സഭാപനിക്കുന  പവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  വറയനില്പഭാതയട്ട്  സമതീപമഭായനിരുന
ജെലസലാംഭരണനി നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട്.  ഇവെനിവട കനരകത്ത ഒരു വവപല്
ഫഇൗകണഷന്  സഭാപനിചനിരുന.  എനഭാല്  വറയനില്പഭാതയട്ട്  സമതീപലാം  വെഭാടര്  ടഭാങട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  വറയനില്കവെ  എതനിര്പട്ട്  പകേടനിപനിചതുമൂലലാം  തകേഴെനി  പഞഭായത്തനില്
തവനയുള ആലപ്പുഴെ ശുദജെല പദതനിക്കുകവെണനി സഭാപനിചനിട്ടുള  62  എലാം.എല്.ഡനി.
കശഷനിയുള  ജെലശുദതീകേരണ  ശഭാലയുവട   സമതീപത്തഭായനി  തകേഴെനി  ജെലസലാംഭരണനി
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിനുകവെണനി  മണ്ണട്ട്  പരനികശഭാധന
നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി.  വവപല് ഫഇൗകണഷന്  ഉളവപവടയുള ഡനിവവസനുലാം
തയഭാറഭായനി.  നനിലവെനിലള കേരഭാറനില് ഉളവപടുത്തനി പസ്തുത ടഭാങട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനിക്രമങ്ങള നടത്തനി വെരുന. പഭാകക്കജെട്ട്-4 -ല് ഉളവപട കേഭാവെഭാലലാം ഒ.എചട്ട്. ടഭാങനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള വടണര് ക്ഷണനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള നടനവെരുന. 

കദവെറടുക്ക കുടനിവവെള പദതനി

189 (1976) ശതീ  .    വകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനിലയനില്  കദലമ്പഭാടനി,  കേഭാറഡുക്ക  പഞഭായത്തുകേളനില്
കുടനിവവെളലാം നല്കുനതനിനുള കദവെറടുക്ക കുടനിവവെള പദതനി പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പസ്തുത  പദതനിയുവട  നനിലവെനിലള  സനിതനി  എന്തഭാവണനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  വെനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ജെല അകതഭാറനിറനി
തയഭാറഭാക്കനി വെരുന. 

കുടനിവവെള പദതനികേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

190 (1977) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റഭാനനി കമജെര് കുടനിവവെള പദതനിയുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതു ഘടലാം വെവരയഭായനി
എനലാം പദതനിക്കഭായനി വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള തുകേ എത്രവയനലാം പദതനിയുവട എവന്തഭാവക്ക
പണനികേളഭാണട്ട് ഇനനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളവതനലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പദതനി എനട്ട്
കേമ്മേതീഷന് വചേയഭാനഭാകുസ്തുവമനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;



244   കകേരള നനിയമസഭ ജൂലല 15, 2016

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന അയനിരൂര്,  കേഭാഞ്ഞതീറ്റുകേര,  വപരുനഭാടട്ട്,  അത്തനിക്കയലാം,
വകേഭാലമുള കുടനിവവെള പദതനികേളുവട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി പകതലകേലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഓകരഭാ  പദതനിക്കഭായുലാം  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള  തുകേ  എത്രവയനലാം  ഇവെയുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് എനട്ട് കേമ്മേതീഷന് വചേയഭാനഭാകുലാം എനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്ത  വകേഭാറനഭാടട്ട്-അങ്ങഭാടനി,  വചേറുകകേഭാല്,
റഭാനനി,  കകേഭാടഭാങ്ങല്,  ആനനിക്കഭാടട്ട്,  നനിലയല്  പദതനികേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനട്ട്
ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുവമനട്ട്  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവെ  ഓകരഭാനനിനുലാം  അനുവെദനിച  തുകേ
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഇവെയനില്  ഏവതങനിലലാം  പദതനിയുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
എവന്തങനിലലാം തടസലാം കനരനിടുനകണഭാ എനലാം ഉവണങനില് ഏതു പദതനിക്കട്ട് എന്തു
തടസമഭാണട്ട് കനരനിടുനവതനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് എവന്തഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സശതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട് എനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) റഭാനനി-പഴെവെങ്ങഭാടനി-വെടകശ്ശേരനിക്കര കുടനിവവെള പദതനിയുവട ഒനഭാലാം ഘടലാം
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം രണഭാലാം ഘടത്തനിവന്റെ ജെലവെനിതരണ ശലാംഖല സഭാപനിക്കുന പവൃത്തനികേളുലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയുവട ഒനഭാലാം ഘടത്തനിനട്ട്  1686.83  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
രണഭാലാം ഘടത്തനിനട്ട്  1458.99  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ പദതനിയുവട
വെനിതരണ  ശലാംഖല  ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനുകവെണനിയുള  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ഇനനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളതട്ട്. കേരഭാര് നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞ പസ്തുത പവൃത്തനികൂടനി പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്
പദതനി പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പവെര്ത്തന സജമഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്. നനിലവെനില് പദതനി 2/2017-ല്
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കേമ്മേതീഷന് വചേയഭാവമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ബനി) നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന പദതനികേളുവട വെനിശദവെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന.

1. അയനിരൂര്  ,   കേഭാഞ്ഞതീറ്റുകേര കുടനിവവെള പദതനി

അടങല് തുകേ – 1400 ലക്ഷലാം രൂപ

അയനിരൂര്-കേഭാഞ്ഞതീറ്റുകേര പദതനിയുവട ജെല ശുദതീകേരണശഭാലയനില്നനിനലാം കേഭാഞ്ഞതീറ്റുകേര
ടഭാങനികലക്കുള  കനിയര്  വെഭാടര്  പമ്പനിലാംഗട്ട്  വമയനിനനിവന്റെ  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
ഇന്കടക്കട്ട്  കേനിണറനിവന്റെ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  വവസറട്ട്  വഡവെലപട്ട്വമന്റെട്ട്  പണനികേള
നടനവെരുന. ഇന്കടക്കട്ട് കേനിണര് മുതല് ജെല ശുദതീകേരണശഭാല വെവരയുള കറഭാ വെഭാടര്
പമ്പനിലാംഗട്ട്  വമയനിനനിവന്റെയുലാം  കതക്കുങ്ങല്  ടഭാങനികലക്കുള  ഗ്രഭാവെനിറനി  വവലനനിവന്റെയുലാം
പണനികേള കേരഭാര് നല്കേനി പദതനി 3/2017-ല് കേമ്മേതീഷന് വചേയഭാവമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന. 
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2. വപരുനഭാടട്ട്  -  അത്തനിക്കയലാം കുടനിവവെള പദതനി

അടങല് തുകേ – 1400 ലക്ഷലാം രൂപ

ടനി പദതനിയുവട കറഭാ വെഭാടര് പമ്പനിലാംഗട്ട് വമയനിന്, ജെലശുദതീകേരണശഭാല, ഗ്രഭാവെനിറനി
വമയനിന്, കനിയര് വെഭാടര് പമ്പനിലാംഗട്ട് വമയനിന് എനതീ ഘടകേങ്ങളുവട പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.
നനിലവെനിലള ഇന്കടക്കട്ട് കേനിണറനിവന്റെയുലാം  പമ്പട്ട് ഹഇൗസനിവന്റെയുലാം നവെതീകേരണത്തനിനുള
എസ്റ്റേനികമറട്ട് ഡനി.എസട്ട്.ആര്. (ഡല്ഹനി വഷഡന്യൂള ഓഫട്ട്  കററട്ട്സട്ട്)  പകേഭാരലാം പരനിഷ്കരനിച്ചു
വെരുന.  ജെലശുദതീകേരണശഭാല പവെര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ വവവെദതതനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിവന
സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  പമ്പട്ട്  വസറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിച്ചുമുളള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന. നഭാറഭാണലാംമൂഴെനി പഞഭായത്തനില് പണനികയണ ഭൂതല സലാംഭരണനിക്കഭാ
വെശലമഭായ  സലലാം  പഞഭായത്തട്ട്  ഏവറടുത്തട്ട്  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  നല്കേനിയനിടനില.
3/2017-ല് പദതനി ഭഭാഗനികേമഭായനി കേമ്മേതീഷന് വചേയഭാവമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന. 

3. വകേഭാലമുള ശുദജെല വെനിതരണ പദതനി :

അടങല് തുകേ – 800 ലക്ഷലാം രൂപ

വകേഭാലമുള ശുദജെലവെനിതരണ പദതനിയനില് എരുകമലനി ജെലശുദതീകേരണശഭാല
മുതല് വവെണ്കുറനിഞ്ഞനി സമ്പട്ട് വെവരയുള കനിയര് വെഭാടര് ഗ്രഭാവെനിറനി വവലനനിവന്റെ പണനി
പൂര്ത്തനിയഭായനി. വവെണ്കുറനിഞ്ഞനി സമ്പനിവന്റെയുലാം വവെണ്കുറനിഞ്ഞനി മുതല് പഭാമ്പനിരനിക്കുലാംപഭാറ
വെവരയുള പമ്പനിലാംഗട്ട് വമയനിനനിവന്റെയുലാം പണനി പുകരഭാഗമനിക്കുന. വവെണ്കുറനിഞ്ഞനി മുതല്
ഓലനിക്കല് വെവരയുള കനിയര് വെഭാടര് പമ്പനിലാംഗട്ട് വമയനിനനിവന്റെ പണനിയുവട കേരഭാര് നല്കേനി.
ഓലനിക്കല്  സമ്പനിവന്റെയുലാം  ഓലനിക്കല്  മുതല്  തലമുടയഭാനനി  വെവരയുള  പമ്പനിലാംഗട്ട്
വമയനിനനിവന്റെയുലാം  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  ഡനി.എസട്ട്.ആര്.  (ഡല്ഹനി വഷഡന്യൂള ഓഫട്ട്  കററട്ട്സട്ട്)
പകേഭാരലാം റനിവവവെസട്ട് വചേയ്തുവെരുന.  ജെലസലാംഭരണനികേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന
മുറയട്ട്  പമ്പട്ട്  വസറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
പദതനി 6/2017-ല് കേമ്മേതീഷന് വചേയഭാവമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന. 

(സനി) 1. റഭാനനി  -  അങ്ങഭാടനി  -  വകേഭാറനഭാടട്ട് പദതനി

അടങല് തുകേ – 1150 ലക്ഷലാം രൂപ

പദതനിക്കഭാവെശലമഭായ സലലാം പഞഭായത്തട്ട് ഏവറടുത്തട്ട് വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്
വവകേമഭാറനിയനിടനില.  ഇതുമഭായനി ബന്ധവപട നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.

2. വചേറുകകേഭാല് കുടനിവവെള പദതനി

വചേറുകകേഭാല്-നഭാരങ്ങഭാനലാം-റഭാനനി (പഭാര്ടട്ട്)-കഫസട്ട്-1  കുടനിവവെള പദതനിക്കഭായനി
1940  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ഒരു  കപഭാജെക്ടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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3. മലപളനി  -  ആനനിക്കഭാടട്ട്  -  കകേഭാടങ്ങല് പദതനി

അടങല് തുകേ – 798 ലക്ഷലാം രൂപ 

കേരഭാര് നല്കേനി. ജെലശുദതീകേരണ ശഭാലയുവട ഡനിവവസന് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

4. സതീതകത്തഭാടട്ട്   -   വപരുനഭാടട്ട്   (  നനിലയല്  )   പദതനി

       അടങല് തുകേ – 909 ലക്ഷലാം രൂപ

ഇന്കടക്കട്ട് കേനിണര്,  ജെലശുദതീകേരണശഭാല എനനിവെയുവട വടണര് നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്. 

പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനില് കുടനിവവെളള വെനിതരണലാം

191 (1978) ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജെയദഭാസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനിവവെളലാം എത്തനികചര്നനിടനിലഭാത്ത പടനികേജെഭാതനി /പടനികേവെര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനില്
വെഭാടര് അകതഭാറനിറനി മുകഖനയുള കുടനിവവെള വെനിതരണത്തനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത വെനിഷയത്തനിനട്ട്  പഥമ പരനിഗണന നല്കുനതനിനട്ട്  സശതീകേരനിക്കുന
നടപടനികേവളവന്തലഭാവമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനില് കുടനിവവെളവമത്തനിക്കുനതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിവവെള പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി ജെനിലഭാ കേളക്ടര്
മുകഖനയുലാം പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പുകേള മുഖഭാന്തരവലാം പദതനികേള
ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാവത പടനികേജെഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളനില്
വപടവെര്ക്കുകവെണനി 880  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  22  പദതനികേള  എസട്ട് സനി./എസട്ട് ടനി.
പൂളഡട്ട്  ഫണട്ട്  എന  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടുത്തനി  അനുമതനിക്കഭായനി  പടനികേജെഭാതനി
വെനികേസന വെകുപനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി വെഭാടര് അകതഭാറനിറനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനിവല കുടനിവവെള പശ്നങ്ങള

192 (1979) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജെലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനില് അതനിരൂക്ഷമഭായ കുടനിവവെള ക്ഷഭാമലാം
അനുഭവെവപടുന  കമഖലകേള  ഏവതലഭാമഭാവണനട്ട്  കേവണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ  കുടനിവവെള  മണ്ഡലമഭായനി  ഒറപഭാലവത്ത  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  എവന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  1-7-2011 മുതല് 31-3-2016 വെവര ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനിവല
വെനിവെനിധ കുടനിവവെള പദതനികേളക്കഭായനി എത്ര തുകേ വചേലവെഴെനിച്ചു എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  പവൃത്തനിയുകടയുലാം  കപരുലാം,  വചേലവെഴെനിച  തുകേയുലാം,  ഗുണകഭഭാക
വെനിശദഭാലാംശവലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) നനിലവെനില് നനിര്മ്മേഭാണ ഘടത്തനിലള പദതനികേള ഏവതലഭാവമനലാം എത്ര
പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുവണനലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  ലക്കനിടനി-കപരൂര്,  ഒറപഭാലലാം നഗരസഭ,  വെഭാണനിയലാംകുളലാം,  അമ്പലപഭാറ
പഞഭായത്തട്ട്,  തചനഭാടട്ട്കേര  പഞഭായത്തട്ട്,  കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം  എനതീ  കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്
അതനിരൂക്ഷമഭായ കുടനിവവെള ക്ഷഭാമലാം അനുഭവെവപടുനതട്ട്. 

(ബനി)  നനിലവെനില്  അനുമതനി  ലഭനിച  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ശുദജെല വെനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  വെനിശദവെനിവെരലാം
തഭാവഴെകചര്ക്കുന :

1. ഒറപഭാലലാം നഗരസഭ കുടനിവവെളപദതനി (UIDSSMT).

2. ശതീകൃഷ്ണപുരലാം,  പൂകക്കഭാടട്ട്  കേഭാവെട്ട്,  വവെളനികനഴെനി,  കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം
പഞഭായത്തുകേളക്കഭായുള കുടനിവവെള പദതനി.

3. കേരനിമ്പുഴെ കുടനിവവെള പദതനി  - എനതീ പദതനികേള 12-1-2016-നട്ട്
ഉദ്ഘഭാടനലാം വചേയട്ട് പവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

ഇവെയനില് ശതീകൃഷ്ണപുരലാം കുടനിവവെള പദതനിയനിലലാം കേരനിമ്പുഴെ കുടനിവവെള പദതനിയനിലലാം
മനിചലാം വെന ഭരണഭാനുമതനി തുകേ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വവപപട്ട് വവലന്  (വെനിതരണ ശലാംഖല)
എത്തനിയനിടനിലഭാത്ത സലങ്ങളനികലക്കട്ട്  സഭാകങതനികേ സഭാധലത പരനികശഭാധനിചട്ട്  വവപപട്ട് വവലന്
ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനുള  വടണര്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  തചനഭാട്ടുകേര
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിനഭായനി  ഒരു  കുടനിവവെളള  പദതനിയുവട  പഭാരലാംഭപഠനലാം  നടത്തുനണട്ട്.
ലക്കനിടനി-കപരൂര്, കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം എനതീ രണട്ട് പഞഭായത്തുകേള ജെലനനിധനി രണഭാലാംഘട
പദതനി നടപഭാക്കഭാന് മുന്ഗണന അടനിസഭാനത്തനില് വതരവഞ്ഞടുത്തട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയ
സഭാദലതഭാ  പടനികേയനില്  ഉളവപടുന.  അതനില്  ലക്കനിടനി-കപരൂര്  പഞഭായത്തനില്
ജെലനനിധനി  പദതനി  ബഭാചട്ട്  2-ല്  ആരലാംഭനിചട്ട്  പവെര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.
അമ്പലപഭാറ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല കകേരള ജെല അകതഭാറനിറനി കുടനിവവെള പദതനിയുവട
അപരലഭാപത  കൂടനി  പരനിഹരനിക്കുനകതഭാവട  ഇഇൗ  മണ്ഡലത്തനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ കുടനിവവെള
വെനിതരണലാം സഭാധലമഭാകുലാം. 
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(സനി&ഡനി) വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ഇ) നനിലവെനില്  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  NRDWP-ശതീകൃഷ്ണപുരലാം
വെനിതരണ ശലാംഖല, NRDWP-കേരനിമ്പുഴെ-പഴെകേനിയ എ.സനി.  വവപപട്ട്  മഭാറനി  ഡനി.വഎ.
വവപപട്ട്  സഭാപനിക്കല്,  NRDWP-കേരനിമ്പുഴെ  വെനിതരണ  ശലാംഖല  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന
പവൃത്തനി-  എനതീ  പൂര്ത്തതീകേരനിച  കുടനിവവെള  പദതനികേളനില്  കപഭാജെക്ടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
പകേഭാരമുള  പണനികേള  കേഴെനിയുകേയുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  തുകേയനില്  മനിചലാം  വെന  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വെനിതരണശലാംഖല  ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  വടണര്  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണട്ട്.  ജെലനനിധനിയുവട ലക്കനിടനി-കപരൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല രണട്ട് പദതനികേളനില്
വചേറനിയ  പദതനിക്കുള  പമ്പട്ട്  ഹഇൗസനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വെലനിയ  പദതനിയുവട
റനിസര്കവെഭായര്, പമ്പട്ട് ഹഇൗസട്ട്, വെനിതരണ ശലാംഖലയുവടയുലാം പമ്പനിലാംഗട്ട് വമയനിനനിവന്റെയുലാം
പവൃത്തനികേള എനനിവെയുവട 50% പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണട്ട്. 

നനിലമ്പൂര് കുടനിവവെളള പദതനി

193 (1980) ശതീ  .    പനി  .    വെനി  .    അന്വെര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലമ്പൂര്  കുടനിവവെള  പദതനിയുവട  കസഭാതസട്ട്  അഭനിവൃദനിവപടുത്തുനതനിനഭായനി
തടയണകയഭാ  റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്കജെഭാ  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവെനില് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവകേഭാണനിരനിക്കുന ബതീമ്പുങ്ങല് റഗുകലറര് -കേലാം-
ബനിഡ്ജെനിവന്റെ പകയഭാജെനലാം കവെനല്ക്കഭാലത്തട്ട് വവെളമനിലഭാതഭാകുന നനിലമ്പൂര് കുടനിവവെള
പദതനിയുവട കസഭാതസനിനട്ട് ഉപകയഭാഗവപടുത്തഭാനഭാകുകമഭാ എനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജെലസകചേന  ആവെശലത്തനിനുകവെണനി  നനിലമ്പൂര്  കുളത്തനിന്കേടവെനില്  ഒരു
വറഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജെനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പരനിഗണനയനിലണട്ട്.  ഇതട്ട്  നനിലവെനില്
വെനഭാല് നനിലമ്പൂര് കുടനിവവെള പദതനിയുവട കസഭാതസട്ട് അഭനിവൃദനിവപടുലാം.

(ബനി)  ഇകപഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാറഭായ ബനിമ്പുങ്ങല് (ഓടഭായനിക്കല്)
വറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജെനിവന്റെ 7 കേനി.മതീ. - upstream-ല് ആണട്ട് നനിലമ്പൂര് കുടനിവവെളള
പദതനി.  പസ്തുത  വറഗുകലററനിവന്റെ  പരമഭാവെധനി  സലാംഭരണ  കശഷനിയനില്  വവെളളലാം
നനിലവെനില്  കശഖരനിചനിടനില.  പരമഭാവെധനി  സലാംഭരണ  കശഷനിയനില്  വവെളളലാം  കശഖരനിചഭാല്
മഭാത്രകമ നനിലമ്പൂര്  കുടനിവവെള പദതനിക്കട്ട് പസ്തുത വറഗുകലറര് പകയഭാജെനവപടുകമഭാ
എനട്ട് അറനിയഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു. 

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            249

കുന്ദമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിവല ശുദജെല ലഭലത

194 (1981) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജെപഭാന് കുടനിവവെള പദതനിയുവട ഉദ്ഘഭാടനലാം നനിര്വ്വഹനിചതട്ട്
എനഭാണട്ട്;

(ബനി)  കുന്ദമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിവല  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഇനനിയുലാം  പസ്തുത
പദതനിയനില് നനിനട്ട് ശുദജെലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില എന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭാക്കനിയ  കൂളനിമഭാടട്ട്  പമ്പനിലാംഗട്ട്  കസ്റ്റേഷനനില്
നനിനള  വവെളലാം,  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  പഞഭായത്തനിനട്ട്  കൂടനി  ലഭലമഭാക്കുന  കേഭാരലലാം
പഠനിക്കഭാന് നനികയഭാഗനിച സമനിതനിയുവട റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  എന്.വഎ.ടനി.-യനിവല ശുദജെലക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
എവന്തലഭാലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ മുമ്പനിലളവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജെപഭാന് കുടനിവവെള പദതനിയുവട ഭഭാഗനികേമഭായ ഉദ്ഘഭാടനലാം
27-2-2015-ല് നനിര്വ്വഹനിച്ചു.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിടനില.

(ഡനി)  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  എന്.വഎ.ടനി.-യനിവല  ശുദജെലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
നനിലവെനില് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനിഗണനയനിലനില. 

മൂവെഭാറ്റുപുഴെ കകേഭാര്മലയനിവല വെഭാടര് ടഭാങനിവന്റെ അപകേടഭാവെസ

195 (1982) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവെഭാറ്റുപുഴെ  തഭാലൂക്കനില്  വവെളര്ക്കുനലാം  വെനികലജെനിവല  കകേഭാര്മലയനില്
സനിതനി വചേയ്യുന വെഭാടര് ടഭാങനിവന്റെ അപകേടഭാവെസ ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത വെഭാടര് ടഭാങനിവന്റെ ഗുതരമഭായ അപകേടഭാവെസ കേണക്കനിവലടുത്തട്ട്
ടഭാങനിവന്റെ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  എവന്തഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സശതീകേരനിക്കുനവതനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  27-6-2015-ല്  മൂവെഭാറ്റുപുഴെ  തഭാലൂക്കനില്  വവെളര്കുനലാം  വെനികലജെനിവല
കകേഭാര്മലയനില് ഉകദ്ദേശലാം  100  മതീറകറഭാളലാം  നതീളത്തനില് വെലനിയ മണ്തനിട  ഇടനിഞ്ഞുവെതീണട്ട്
നഭാശനഷങ്ങള സലാംഭവെനിചനിരുന.  മണ്ണനിടനിചനില് ഉണഭായ ഭഭാഗലാം വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുവട
വെഭാടര് ടഭാങട്ട്  സനിതനി  വചേയ്യുന കകേഭാമ്പഇൗണനിനട്ട്  സമതീപമഭാണട്ട്  സനിതനി  വചേയ്യുനതട്ട്.
ടഭാങനിവന്റെ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  തഭാവഴെപറയുന  നടപടനികേള  സശതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ജെനികയഭാളജെനിക്കല്  സര്കവ്വ  ഓഫട്ട്  ഇന്ഡല  നടത്തനിയ  പഠനത്തനില്  മണ്ണനിടനിചനില്
ഉണഭായതനിവന്റെ കേഭാരണലാം ഒരു സശകേഭാരല വെലക്തനി തവന്റെ ഭൂമനിയനിലള മണ്ണട്ട് ഏകേകദശലാം
20 മതീറര് കേതീഴഭാലാംതൂക്കഭായനി എടുത്തുമഭാറനിയതനിനഭാലഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല് വെര്ഷകേഭാലത്തട്ട്
വെഭാടര് ടഭാങട്ട് നനിറചട്ട് വെനിതരണലാം വചേയരുവതനട്ട് റനികപഭാര്ടനില് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. ഇഇൗ
വെനിഷയവത്തക്കുറനിചട്ട് കകേഭാടയത്തുള രഭാജെതീവ്ഗഭാന്ധനി ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് വടകകഭാളജെനി
നടത്തനിയ പഠനത്തനിലലാം ടഭാങട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായനി ജെലലാം നനിറചട്ട് വെനിതരണലാം വചേയരുവതനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  കമല്പറഞ്ഞ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേണക്കനിവലടുത്തട്ട് ഇകപഭാള വെര്ഷകേഭാലത്തട്ട്
ഇഇൗ ടഭാങനില് സലാംഭരനിക്കഭാവതയഭാണട്ട് ശുദജെല വെനിതരണലാം നടത്തനിവെരുനതട്ട്.  രഭാജെതീവെട്ട്
ഗഭാന്ധനി  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടനിവന്റെ  മവറഭാരു  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഇകപഭാള  ഇടനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുന  മണ്ണട്ട്
ഇനനിയുലാം ഇടനിയഭാതനിരനിക്കുവെഭാന് അതനിവന്റെ അടനി ഭഭാഗത്തനിനട്ട് സലാംരക്ഷണലാം വകേഭാടുക്കണലാം
എനഭായനിരുന.  എനഭാല്  ഇഇൗ  സലലാം  സശകേഭാരല  വെലക്തനിയുകടതഭായതുവകേഭാണട്ട്
സലാംരക്ഷണ പവൃത്തനി നടപടനികേള നടത്തനിയനിടനില. ആപത്തട്ട് സലാംഭവെനിക്കഭാതനിരനിക്കുവെഭാന്
കവെണ അടനിയന്തര നടപടനി സശതീകേരനിക്കുവെഭാന് ജെനിലഭാ കേളക്ടകറഭാടട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല കുടനിവവെള പദതനികേള

196 (1983) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജെതീവ്ഗഭാന്ധനി  കുടനിവവെള  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  നനിര്മ്മേനിചതുലാം
വകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവന്റെ  പരനിധനിയനില്  വെരുനതുമഭായ  എത്ര
കുടനിവവെള പദതനികേള പവെര്ത്തനരഹനിതമഭായനി കേനിടക്കുനവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിചട്ട് അവെയുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പദതനികേള പുനരുജതീവെനിപനിക്കുവെഭാന് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കുവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  രഭാജെതീവ്ഗഭാന്ധനി  കുടനിവവെള  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  നനിര്മ്മേനിചതുലാം
വകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവന്റെ പരനിധനിയനില്  വെരുനതുമഭായ കുടനിവവെള
പദതനികേള പവെര്ത്തനരഹനിതമഭായതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയവപടനിടനില.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല. 

പത്തനലാംതനിട നഗരസഭയനിവല കുടനിവവെള ക്ഷഭാമലാം

197 (1984) ശതീമതനി  വെതീണഭാ  കജെഭാര്ജട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പത്തനലാംതനിട നഗരസഭയനിവല കുടനിവവെള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് ലജെക്കയുമഭായനി
കചേര്നട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുന  പുതനിയ  പദതനി  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ  എനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ; അതനിവന്റെ ചേര്ച ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാവണനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പത്തനലാംതനിട  നഗരസഭയനിവല  കുടനിവവെളളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവെഭാന്  വവജെക്കയുമഭായനി
കചേര്നട്ട്  പുതനിയ  പദതനികേവളഭാനലാം  പരനിഗണനയനിലനില.  വവജെക്ക  പദതനിയനില്
ഉളവപടഭാതനിരുന  ജെനിലകേളക്കഭായുള  സമഗ്ര  ജെനിലഭാ  പദതനിയനില്  (സനി.ഡനി.പനി)
പത്തനലാംതനിട  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലാം  വവമലപ,  മലയഭാലപ്പുഴെ,  ഓമല്ലൂര്,  വെടകശ്ശേരനിക്കര
എനതീ  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുമഭായുള  കുടനിവവെള  പദതനിയുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജെനിലയനിവല കുടനിവവെള ക്ഷഭാമലാം

198 (1985) ശതീ  .    എന്   .  എ  .    വനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജെലവെനിതരണലാം  തടസവപടഭാല്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കു  പരഭാതനിവപടഭാന്
എവന്തലഭാലാം സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് വെഭാടര് അകതഭാറനിറനി  ഓഫതീസുകേളനില് ഒരുക്കനിയനിട്ടുളളവതനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇഇൗ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ഉപകയഭാഗവപടുത്തുനകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  നഗരത്തനിലലാം  പഭാന്തപകദശങ്ങളനിലലാം  കുടനിവവെളളലാം
ലഭനിക്കുനനില എനതു സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുവട  ഓഫതീസനില്
രജെനിസ്റ്റേര് വചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അത്തരത്തനിലളള എത്ര പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;
പരഭാതനികേളനികനല് സശതീകേരനിച നടപടനികേള എവന്തഭാവക്കയഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജെനിലയനില് ആഴ്ചകേകളഭാളലാം  ശുദജെലലാം കേനിടഭാത്തതട്ട്  എന്തട്ട്
വകേഭാണഭാവണനട്ട് പഠനലാംനടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതുവെവര  ഒരു  നടപടനിയുലാം
സശതീകേരനിക്കഭാത്തവതന്തുവകേഭാണഭാവണനട്ട് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) എലഭാ അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് എഞനിനതീയറുകടയുലാം ഓഫതീസനില് പരഭാതനി കരഖവപടുത്തുവെഭാന്
പുസ്തകേലാം ലഭലമഭാണട്ട്. പരഭാതനികേള അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് എഞനിനതീയവറ കഫഭാണനില് അറനിയനിക്കുവെഭാനുളള
സലാംവെനിധഭാനലാം  നനിലവെനിലണട്ട്.  കൂടഭാവത  കേഴെനിഞ്ഞ  വെരളചഭാ  സമയത്തട്ട്  പരഭാതനികേള
കരഖവപടുത്തുവെഭാന്  പകതലകേ  കഫഭാണ്  നമ്പകറഭാടട്ട്  കൂടനിയുള  24  മണനിക്കൂറുലാം
പവെര്ത്തനിക്കുന  കേണ്കടഭാള  റലാം  സലാംവെനിധഭാനലാം  എലഭാ  ജെനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുവട  കടഭാള  ഫതീ  നമ്പര്
മുകഖനയുലാം  പരഭാതനികേള  സശതീകേരനിചട്ട്  വെരുന.  ഇഇൗ  വെനിവെരലാം  വെരളചഭാ  സമയത്തട്ട്
മഭാധലമങ്ങള മുകഖന പരസലവപടുത്തനിയനിട്ടുമുണട്ട്. ഇഇൗ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
ഉപകയഭാഗവപടുത്തുനണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നഗരത്തനിലലാം പഭാന്തപകദശങ്ങളനിലലാം നനിനലാം ലഭനിക്കുന
പരഭാതനികേള അതഭാതട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിവല പരഭാതനി  പുസ്തകേത്തനില് കരഖവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
അത്തരത്തനിലളള 150 പരഭാതനികേള ലഭനിചതനില് 130 പരഭാതനികേള പരനിഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.
പരഭാതനികേളനില്  വെനിതരണ  കുഴെലനിവല  കചേഭാര്ചയുമഭായനി  ബന്ധവപട  പരഭാതനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി പരനിഹരനിച്ചുവെരുന.  പദതനികേളുവട ഉയര്ന പകദശങ്ങളനിലലാം
മറ്റുലാം  കുടനിവവെളളലാം  ലഭനിക്കുനനില എനളള പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കഭാനുള നടപടനികേള
സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ശുദജെല വെനിതരണ പദതനിയനില് കനരനിടുന പയഭാസങ്ങവള
കുറനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ പദതനി  1976-ലഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്.  വെരളചഭാ
കേഭാലത്തട്ട് കസഭാതസനില്  ആവെശലമഭായ  ജെലലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം  ഉപ്പുവവെളലാം
കേയറുനതുമൂലവലാം  കുടനിവവെള  വെനിതരണലാം  തടസവപടനിട്ടുണട്ട്.  ജെലശുദതീകേരണ ശഭാല,
വവപപട്ട് വവലനുകേള,  മറട്ട്  അനുബന്ധ  ഭഭാഗങ്ങള  എനനിവെയുവട  കേഭാലപഴെക്കലാംമൂലവലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ആവെശലത്തനിനട്ട് കുടനിവവെളലാം നല്കുവെഭാന് പലകപഭാഴുലാം ബുദനിമുടട്ട്
അനുഭവെവപടഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാവത നനിരന്തരമഭായനി  വവവെദതതനി  തടസലാം ഉണഭാകുനതുമൂലലാം
പമ്പനിലാംഗട്ട്  പതനിവെഭായനി   മുടങനതനിനഭാലലാം  ജെലവെനിതരണലാം സുഗമമഭായനി  നടത്തുവെഭാന്
സഭാധനിക്കുനനില. വെരളചഭാകേഭാലത്തട്ട് ഉപ്പുവവെളലാം കേയറുനതട്ട് തടയുനതനിനഭായനി ഇറനികഗഷന്
വെകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന വറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജെനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്
മഭാത്രകമ  കസഭാതസനില് ഉപ്പുവവെളലാം കേയറുനതട്ട്  തടഞ്ഞട്ട്  ആവെശലമഭായ  ജെലലഭലത
ഉറപഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുകേയുള്ളു.  കേഭാലപഴെക്കത്തനിനഭാല് തകേരഭാറനിലഭായ വമയനിന് വവപപട്ട് വവലനുകേള
വെനിവെനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  നടനവെരുന.
വവവെദതതനി  തടസലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേള  സഭാപനികക്കണതുണട്ട്.
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  പകദശത്തുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാംകവെണനി
ഒരു പുതനിയ സമഗ്ര കുടനിവവെള പദതനിയുവട കപഭാജെക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വെഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുവട
കപഭാജെക്ടട്ട് പഭാനനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് ഡനിവവസന് വെനിഭഭാഗലാം തയഭാറഭാക്കനി വെരുന. 
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജെനിലയനില് നബഭാര്ഡനിവന്റെ സഹഭായകത്തഭാവടയുള കുടനിവവെള
പദതനി

199 (1986) ശതീ  .    വകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനിലയനിവല  എ ന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിത  ബഭാധനിത
പകദശങ്ങളനികലയട്ട്  നബഭാര്ഡനിവന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാവട കുടനിവവെളലാം എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി
എത്ര പദതനികേളക്കട്ട് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുവണനട്ട് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;  പദതനിയുവട
കപരുലാം അനുവെദനിച തുകേയുലാം പകതലകേലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഓകരഭാ  പദതനികേളുവട  നനിലവെനിവല  സനിതനി  എന്തഭാവണനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനിലയനിവല  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിത
പകദശങ്ങളനികലക്കട്ട് നബഭാര്ഡനിവന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാവട കുടനിവവെളളലാം എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി
ആര്.വഎ.ഡനി.എഫട്ട് 17-ല് 52  പദതനികേളക്കുലാം ആര്.വഎ.ഡനി.എഫട്ട് 18-ല് 3  പദതനികേളക്കുലാം
അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ പദതനികേളുവട കപരുവെനിവെരലാം,  അനുവെദനിച തുകേ,  നനിലവെനിവല
സനിതനി എനനിവെ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

കേഭാപനികത്തഭാടട്ട് ശുദതീകേരണ പദതനി

200 (1987) ശതീ  .    അന്വെര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അമ്പലപ്പുഴെ  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിവല  കേഭാപനികത്തഭാടട്ട്  ശുദതീകേരണ
പദതനിക്കഭായനി 2006-2011, 2011-2016 കേഭാലയളവെനില് എത്ര തുകേ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുവണന
കേഭാരലലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  അനവത്ത  എലാം.എല്.എ.-യുവട  കനതൃതശത്തനില്  എത്ര
കയഭാഗങ്ങള കചേര്നനിരുനവവെനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത കയഭാഗങ്ങളുവട മനിനനിട്സനിവന്റെ പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2006-11  കേഭാലയളവെനില്  തുകേകേവളഭാനലാം  വചേലവെഴെനിചനിടനില.  2011-16
കേഭാലയളവെനില്  കേഭാക്കഭാഴെലാം  സ്കൂളനിനുസമതീപലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ശുചേതീകേരണവമഭായനി
ബന്ധവപടട്ട് 1,37,005 രൂപ ജെനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് മുകഖന വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) 20-4-2013-ല് ബഹുമഭാനവപട എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  ജെനി.  സുധഭാകേരവന്റെ
അദലക്ഷതയനിലലാം  3-3-2014-ല്  ബഹുമഭാനവപട  മുഖലമനനിയുവട  അദലക്ഷതയനിലലാം
കയഭാഗങ്ങള കചേര്നനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) മനിനനിടട്ട്സനിവന്റെ പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

ഉടുമ്പന്കചേഭാല മണ്ഡലത്തനിവല ജെലനനിധനി പവെര്ത്തനങ്ങള

201 (1988) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഴെവവെള സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ജെലനനിധനി പദതനിയുവട ഫണട്ട്
പകയഭാജെനപടുത്തഭാന് വെലവെസയുകണഭാ;

(ബനി) ഉടുമ്പന്കചേഭാല നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിവല ഏവതങനിലലാം പഞഭായത്തുകേളനില്
ജെലനനിധനി  പദതനിയുവട  ഫണട്ട്,  മഴെവവെള  സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഇപകേഭാരലാം  ഫണട്ട് വചേലവെഴെനിച പഞഭായത്തുകേളുവട കപരട്ട്  വെനിവെരങ്ങള സലാംബന്ധനിച
വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ജെലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനിയനില് ബഭാചട്ട്-2-ല് ഉടുമ്പന്കചേഭാല
നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  കേരുണഭാപുരലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  ജെലനനിധനി  ഫണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  1492  മഴെവവെള  സലാംഭരണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാചട്ട്  3-ല്
വനടുങണലാം,  പഭാമ്പഭാടുലാംപഭാറ,  രഭാജെഭാക്കഭാടട്ട്  എനതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  മഴെവവെളള
സലാംഭരണനികേള നടപഭാക്കഭാനുള നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. 

ചേഭാത്തന്നൂര് കേലവെഭാതുക്കല് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല ശുദജെല
വെനിതരണ പദതനികേള

202 (1989) ശതീ  .    ജെനി  .    എസട്ട്  .    ജെയലഭാല് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില് കേലവെഭാതുക്കല് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല
ശുദജെലവെനിതരണ  ആവെശലത്തനികലക്കഭായനി  നനിലവെനിലള  പദതനികേള  ഏവതഭാവക്ക
ആവണനലാം ഇവെ എനഭാരലാംഭനിചതഭാവണനലാം  പദതനിയുവട  പകയഭാജെനലാം ആവെശലകേതയുമഭായനി
ബന്ധവപടുത്തനി വെനിലയനിരുത്തല് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാവയനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പസ്തുത പഞഭായത്തനില് സനിതനി വചേയ്യുന പഭാരനിപളനി ഇ.എസട്ട്.ഐ.
വമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജെട്ട്  ഉളവപവടയുള  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം,  പഞഭായത്തട്ട്  പകദശവത്ത
ജെനങ്ങളക്കുലാം  ആവെശലമഭായ  ശുദജെലത്തനിവന്റെ  നഭാമമഭാത്രമഭായ  അലാംശലാം  കപഭാലലാം
പരനിഹരനിക്കുവെഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  കേലവെഭാതുക്കല്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  പകദശത്തട്ട്  ശുദജെലലാം
ലഭലമഭാക്കുവെഭാനുതകുന അടനിയന്തര നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേലവെഭാതുക്കല്  പഞഭായത്തനില്  കേലവെഭാതുക്കല്-പഭാരനിപളനി  പദതനിയഭാണട്ട്
നനിലവെനിലളതട്ട്.  ഇഇൗ പദതനി  1986-ല് ആരലാംഭനിചതഭാണട്ട്.  നനിലവെനില് ഇഇൗ പദതനിയുവട
പകയഭാജെനലാം  ആവെശലകേതയുമഭായനി  ബന്ധവപടുത്തുകമ്പഭാള  വമഭാത്തലാം  ആവെശലകേതയുവട
ഏകേകദശലാം  20%  മഭാത്രകമ  വെരനികേയുള്ളു.  ഇഇൗ പകദശങ്ങളനില് തഭാമസനിക്കുന ജെനങ്ങള
കുടനിവവെളത്തനിനഭായനി  കേനിണറുകേകളയുലാം  ആശയനിക്കുനണട്ട്.  പകക്ഷ  കവെനല്ക്കഭാലത്തട്ട്
ഇഇൗ കേനിണറുകേള വെറനികപഭാകേഭാറുണട്ട്.

(ബനി&സനി) പഭാരനിപളനി ഇ.എസട്ട്.വഎ. വമഡനിക്കല് കകേഭാകളജെനിനുകവെണനി കുടനിവവെളലാം
എത്തനിക്കുനതനിനുള  പവൃത്തനികേള  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  നടപഭാക്കനിവെരുന.
ജെനിക്ക  മതീനഭാടട്ട്  കുടനിവവെള  പദതനിയുവട  പൂതക്കുളലാം  14.10  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  ടഭാങനില്
നനിനലാം ഇ.എസട്ട്.വഎ. വമഡനിക്കല് കകേഭാകളജെനികലക്കട്ട് വവപപട്ട് വവലന് സഭാപനിചട്ട് 7 ലക്ഷലാം
ലനിറര് ശുദജെലലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുന പദതനിക്കട്ട് വവപപ്പുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
പനി.ഡബത.ഡനി.-യുവട  അനുമതനി  ലഭനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന
മുറയട്ട് പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് പദതനി കേമ്മേതീഷന് വചേയഭാവനതഭാണട്ട്. കേലവെഭാതുക്കല്,
പഭാരനിപളനി,  ചേനിറക്കര  (ഭഭാഗനികേലാം)  എനതീ  വെനികലജകേവള ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണട്ട്  17.84
കകേഭാടനി രൂപ മതനിപട്ട് വചേലവെട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന ഒരു സമഗ്ര കുടനിവവെള പദതനിയുവട
വെനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

അലാംഗന്വെഭാടനികേളനിവല കുടനിവവെളള കേണക്ഷനുകേള

203 (1990) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അലാംഗന്വെഭാടനികേളനില്  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  നനിനലാം
ലഭനിക്കുന കുടനിവവെള കേണക്ഷനുകേള ഗഭാര്ഹനികകേതര വെനിഭഭാഗത്തനിലഭാണട്ട് ഉളവപടുത്തനി
വെരുനതട്ട് എന വെനിവെരലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  കുടനിവവെള  കേണക്ഷനുകേള  ഗഭാര്ഹനികേ  വെനിഭഭാഗത്തനികലക്കട്ട്
മഭാറ്റുനതനിനട്ട് ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇഇൗ നനിര്കദ്ദേശത്തനിവന്റെ വെനിവെനിധ വെശങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ബന്തടുക്കയലാം സമതീപ വെനികലജകേളക്കുലാം കുടനിവവെള പദതനി

204 (1991) ശതീ  .    വകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനിലയനില്  ബന്തടുക്കയലാം  സമതീപ  വെനികലജകേളക്കുമുള
കുടനിവവെള പദതനിക്കട്ട് എത്ര രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തുകേ അനുവെദനിചനിടട്ട്  എത്ര മഭാസമഭാവയനലാം  പദതനിയുവട  നനിലവെനിലള
സനിതനി എന്തഭാവണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഞഭായത്തനിനട്ട്  സലലാം  നല്കേഭാന്  ഇലഭാവത  വെരുകേയുലാം  പകദശത്തട്ട്
ധഭാരഭാളലാം  റവെനന്യൂ  ഭൂമനി  ലഭലമഭായനിരനിക്കുന  സഭാഹചേരലത്തനിലലാം  പസ്തുത  ഭൂമനി  ഈ
പദതനിക്കഭായനി  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സശതീകേരനിക്കഭാത്തതട്ട്  എന്തുവകേഭാണഭാവണനട്ട്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി അനുവെദനിചനിടട്ട് വെര്ഷങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം അതനിവന്റെ പകയഭാജെനലാം
യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട് വെഭാടര് അകതഭാറനിറനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇഇൗ പദതനിക്കട്ട് കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിവവെള പദതനിയനില് 800 ലക്ഷലാം
രൂപ  അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  പദതനിയുവട  ഒനഭാലാം  ഘടലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 45  മഭാസലാം.  പദതനിക്കട്ട്  അനുകയഭാജെലമഭായ സലലാം പഞഭായത്തട്ട് ഇതുവെവര
ലഭലമഭാക്കഭാത്തതുവകേഭാണട്ട് പദതനിയുവട പവെര്ത്തനലാം ഇതുവെവര തുടങവെഭാന് സഭാധനിചനിടനില. 

(സനി)  ഇഇൗ പദതനിയുവട ജെലശുദതീകേരണ ശഭാലയട്ട്  ആവെശലമഭായ  50  വസന്റെട്ട്
സലലാം കുറനികക്കഭാല് പഞഭായത്തനിവല കേരനികവെടകേലാം വെനികലജെനില് റതീ.സ.നമ്പര് 106/1-ല്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവെണനി  ജെനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിക്കഭാവെശലമഭായ
ഭൂതല സലാംഭരണനിക്കുകവെണനി കുറനികക്കഭാല് പഞഭായത്തനിവല ബന്തടുക്ക വെനികലജെനില് റതീ.സ.
നമ്പര്148-ല് 15 വസന്റെട്ട് സലലാം പഞഭായത്തട്ട് ഇതുവെവര അനുവെദനിചട്ട് തനനിടനില. ഇഇൗ
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പദതനിക്കഭായനി  പമ്പട്ട്  ഹഇൗസുലാം കേനിണറുലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ 10  വസന്റെട്ട്
സലലാം പനത്തടനി പഞഭായത്തനിവല പനത്തടനി വെനികലജെനില് (റതീ.സ. നമ്പര് 271) പസ്തുത
പഞഭായത്തട്ട് അനുവെദനിച്ചുതനനിടനില. കമല്പറഞ്ഞ ഘടകേങ്ങളനില് ശുദതീകേരണശഭാലയട്ട്
കേവണത്തനിയ  സലലാം  മഭാത്രകമ  റവെനന്യൂ  ഭൂമനിയഭായനിട്ടുള്ളു.  സലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാത്തതു
വകേഭാണഭാണട്ട്  പദതനി  തുടങവെഭാന്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനതട്ട്.  അനുകയഭാജെലമഭായ
സലലാം  ലഭലമഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  അതനിനനുസരനിചട്ട്  പദതനിയുവട  രൂപകേല്പനയനില്
മഭാറലാം വെരുത്തനി പദതനി ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുകേയുള്ളു. 

(ഡനി) ഉണട്ട്.  ബന്ധവപട  പഞഭായത്തട്ട്  അധനികൃതര്  പദതനിക്കഭാവെശലമഭായ  സലലാം
ലഭലമഭാക്കഭാവമന ഉറപനില് രണട്ട് പഭാവെശലലാം പദതനിയുവട വടണര് ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം ആദലവത്ത
പഭാവെശലലാം,  ഉയര്ന തുകേ ആയതനിനഭാലലാം രണഭാമവത്ത പഭാവെശലലാം ആരുലാം പവങടുക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം
തുടര് നടപടനിവയടുക്കഭാന് സഭാധനിചനിടനില. തുടര്നട്ട് അനുകയഭാജെലമഭായ സലങ്ങള ലഭലമഭാകേഭാത്ത
തനിനഭാലഭാണട്ട് പുനര്ദര്ഘഭാസട്ട് ക്ഷണനിക്കഭാത്തതട്ട്. 

നദനികേവള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള പദതനി

205 (1992) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :
ശതീമതനി സനി  .   വകേ  .   ആശ :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന്  പനി  . :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജെലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന നദനികേവള സലാംരക്ഷനിക്കുനതു
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഏവതങനിലലാം  തരത്തനിലള  പഠനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇത്തരലാം
പഠനങ്ങളനിലൂവട എവന്തലഭാമഭാണട്ട് കേവണത്തനിയനിട്ടുളവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകകമഭാ;

(ബനി)  നദനികേളനിവല നതീവരഭാഴുക്കട്ട്  കുറയുനതഭായനി  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില്
അവതന്തുവകേഭാണഭാവണനട്ട് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  നദനികേവള  പകൃതനിദത്തമഭായ രതീതനിയനില്  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
എവന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത നദനികേവളക്കുറനിചട്ട് ഇറനികഗഷന് ഡനിപഭാര്ടട്ട്വമന്റെട്ട്,  വസന്റെര് കഫഭാര്
വെഭാടര് റനികസഭാഴ്സസട്ട് ഡവെലപട്ട്വമന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് മഭാകനജെട്ട് വമന്റെട്ട്,  വറയനില് ഇന്ഡല വടകനിക്കല് ആന്റെട്ട്
എക്കകണഭാമനികേട്ട്  സര്വ്വതീസസട്ട്  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങള  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   പമ്പ,
അചന്കകേഭാവെനില്  ആറുകേവളപറനി  വസന്റെര്  കഫഭാര്  വെഭാടര്  റനികസഭാഴ്സസട്ട്  ഡവെലപട്ട്വമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്

969/2017
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മഭാകനജെട്ട് വമന്റുലാം എന്.ഡബത.പനി.എ.-യുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   വറയനില് ഇന്ഡല വടകനിക്കല്
ആന്റെട്ട് എക്കകണഭാമനികേട്ട് സര്വ്വതീസസട്ട് കേരമനയഭാറനിവനപറനിയുലാം പഠനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇറനികഗഷന് ആന്റെട്ട്
ഗ്രഇൗണട്ട്  വെഭാടര് ഡനിപഭാര്ടട്ട്വമന്റുകേള വവഹകഡഭാളജെനി  കപഭാജെക്ടനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഭഭാരതപ്പുഴെയുവടയുലാം
അതനിവന്റെ വവകേവെഴെനികേളുവടയുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത മറട്ട് നദനികേവളപറനിയുലാം
പഠനലാം പല സമയങ്ങളനിലഭായനി നടനനിട്ടുണട്ട്.  നദനികേളനിവല നതീവരഭാഴുക്കട്ട് കുറയുനതുലാം
മലനിനതീകേരണലാം, അധനികേമഭായ മണല് വെഭാരല് തുടങ്ങനിയവെ ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) നദനികേളനിവല നതീവരഭാഴുക്കട്ട് കവെനല്ക്കഭാലത്തട്ട് കുറയുനതഭായനി ശദയനില്
വപടനിട്ടുണട്ട്.  വനല്പഭാടത്തനിവന്റെ  വെനിസ്തൃതനിയനില്  വെന  കുറവലാം  കേഭാലഭാവെസയനിവല
മഭാറവലാം ഭൂവെനിനനികയഭാഗത്തനില് വെന മഭാറവമഭാണട്ട്  നദനികേളനിവല നതീവരഭാഴുക്കട്ട്  കുറയുനതനിനട്ട്
കേഭാരണലാം. 

(സനി)  ഇഇൗ  കേഭാരലത്തനില്  വചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള,  വറഗുകലററുകേള  തുടങ്ങനിയവെ
പണനിതുലാം നദനികേളനില് വവെളളത്തനിവന്റെ ലഭലത വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാനുലാം വപവടനട്ട് വവെളളലാം
കേടലനികലക്കട്ട് ഒഴുകേനി കപഭാകുനതുലാം തടയഭാന് സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  എലഭാ നദനികേളനിലലാം
ഇങ്ങവനയുളള  പവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനണട്ട്.  റനിവെര്  മഭാകനജെട്ട് വമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നദനികേളുവട വെശങ്ങള  (Side Protection)  വകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുനണട്ട്.
എലഭാ നദനികേളക്കുലാം ഒരു മഭാസ്റ്റേര് പഭാന് തയഭാറഭാക്കഭാന് ശമനിച്ചുവെരുന. 

കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളുവട പവെര്ത്തനലാം

206 (1993) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വതഭാഴെനില്  വെകുപനിനു  കേതീഴെനിലള  വെനിവെനിധ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുവട
പവെര്ത്തനലാം വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  വെനിവെനിധ  കക്ഷമനനിധനികേളനികലക്കുള  അലാംശഭാദഭായവലാം  മഭാചനിലാംഗട്ട്  ഗ്രഭാന്റുലാം
നല്കുനതട്ട്  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങവള  കേടുത്ത  ദുരനിതത്തനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേവളലഭാലാം  അടനിയന്തരമഭായനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചട്ട്
അവെയുവട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള നനിറകവെറഭാന് പഭാപമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനില്  ചേടപകേഭാരലാം
പഭാവെര്ത്തനികേമഭാകക്കണ ഓഡനിറ്റുലാം  കൂടഭാവത ഇകന്റെണല് ഓഡനിറട്ട്,  കലഭാക്കല് ഫണട്ട്
ഓഡനിറട്ട്,  അക്കഇൗണന്റെട്ട്  ജെനറല് ഓഡനിറട്ട്  എനനിവെയുലാം  നനിലവെനിലണട്ട്.  ഇഇൗ ഓഡനിറ്റുകേള
മുഖഭാന്തരലാം  സഭാമ്പത്തനികേവലാം  ഭരണപരവമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  വെനിലയനിരുത്തഭാറുണട്ട്.
കബഭാര്ഡുകേളുവട  ഓഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ട്ടുകേള നനിയമസഭയുവട കമശപ്പുറത്തട്ട് വെച കേടലഭാസ്സുകേള
സലാംബന്ധനിച  സമനിതനിക്കു  മുമ്പഭാവകേ  സമര്പനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത  കബഭാര്ഡുകേളുവട
പവെര്ത്തനലാം  വമചവപടുത്തുനതനിനഭായനി  7-8-2012-വല  സ.ഉ.  (എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്
115/12/വതഭാഴെനില് ഉത്തരവെട്ട് പകേഭാരലാം വതഭാഴെനിലലാം വവനപുണലവലാം വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനില്
പരനികശഭാധനഭാ  വെനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പരനികശഭാധനഭാ  വെനിഭഭാഗലാം  കബഭാര്ഡട്ട്
കേഭാരലഭാലയങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി പവെര്ത്തനലാം വെനിലയനിരുത്തഭാറുണട്ട്. 

(ബനി)  ഓകരഭാ  കക്ഷമനനിധനികേളനിലലാം  അലാംഗങ്ങള  വെളവര  കുറഞ്ഞ  തുകേയഭാണട്ട്
അലാംശദഭായമഭായനി ഒടുക്കുനതട്ട്.  ടനി തുകേ മൂനട്ട് മഭാസലാം, ആറു മഭാസലാം, ഒമ്പതട്ട് മഭാസലാം, ഒരു
വെര്ഷലാം  എനനിങ്ങവന  വെലതലസ്ത  തവെണകേളനിലലാം  ഒരുമനിച്ചുലാം  ഒടുക്കുനതനിനുമുള
സഇൗകേരലമുണട്ട്.  ഓകരഭാ വതഭാഴെനിലഭാളനിക്കുലാം കനരനിടട്ട് അതഭാതട്ട് ഓഫതീസുകേളനില് എത്തനികയഭാ,
ദൂതന് മുകഖനകയഭാ,  ബഭാങട്ട്  മുകഖനകയഭാ അലാംശദഭായലാം ഒടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള
ഒടുക്കുന  അലാംശദഭായ  തുകേയട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  മഭാചനിലാംഗട്ട്  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  നല്കുനതട്ട്
സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില്  നനിനലാം  മഭാചനിലാംഗട്ട്  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  ഇനത്തനില്  തുകേ
പനിരനിവചടുക്കഭാറനില. 

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

അവെനിദഗ്ദ്ധരഭായ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭാവെശലമഭായ സുരക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങള

207 (1994) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേനിണറുകേള,  വസപനികേട്ട്  ടഭാങ്കുകേള,  അഴുക്കുചേഭാലകേള
തുടങ്ങനിയവെ  വൃത്തനിയഭാക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധവപട  വതഭാഴെനിലകേളനില്  ഏര്വപടുനവെര്
അപകേടങ്ങളനില്വപടുനതുലാം  ജെതീവെന്  നഷവപടുനതുമഭായ  സലാംഭവെങ്ങള  ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അവെനിദഗ്ദ്ധരഭായ  ഈ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ആവെശലമഭായ  മുന്കേരുതല്
സശതീകേരനിക്കഭാവത  ഇത്തരലാം  വതഭാഴെനിലകേളനില്  ഏര്വപടുനതഭാണട്ട്  അപകേടങ്ങളക്കട്ട്
ഇടയഭാക്കുനവതന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി) ഇത്തരലാം  വതഭാഴെനിലകേളനില്  ഏര്വപടുനവെര്ക്കട്ട്  ആവെശലമഭായ  മുന്കേരുതല്
സശതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കബഭാധവെത്ക്കരണലാം നല്കുനതനിനുലാം  അവെര്ക്കട്ട്  ആവെശലമഭായ
സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ശദയനില്വപട  അപകേടങ്ങള  പരനികശഭാധനിചകപഭാള  മുന്കേരുതലകേള
സശതീകേരനിക്കഭാത്തതഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  അപകേടങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാരണവമനട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാന്
കേഴെനിഞ്ഞു.

(സനി)  വതഭാഴെനിലനിടങ്ങളനില്  സുരക്ഷഭാമഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കുനകണഭാവയനട്ട്
വതഭാഴെനില് വെകുപട്ട് ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം ലലാംഘനങ്ങള നടത്തുന
വെര്വക്കതനിവര നനിയമനടപടനികേള  സശതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്തുവെരുന.  സുരക്ഷഭാമഭാന
ദണ്ഡങ്ങവളക്കുറനിചട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ  കവെളയനിലലാം  അലഭാവതയുലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കനിടയനിലലാം
കേരഭാറുകേഭാര്ക്കനിടയനിലലാം കബഭാധവെത്ക്കരണലാം നടത്തഭാറുണട്ട്. വതഭാഴെനില് വെകുപനില് സുരക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന സലാംവെനിധഭാനമനില.  ആയതട്ട് വതഭാഴെനിലടമകേളുലാം കേരഭാറുകേഭാരുലാം
ഉറപ്പുവെരുകത്തണതഭാണട്ട്. 

ഇതരസലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള സലാംബന്ധനിചട്ട് ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് തയഭാറഭാക്കല്

208 (1995) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജെഷട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്
തയഭാറഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സശതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  വെളവര  വൃത്തനിഹതീനമഭായ
സഭാഹചേരലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  തഭാമസനിക്കുനവതനകേഭാരലലാം  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
പഭാര്പനിടവലാം മറട്ട് അനുബന്ധ സഇൗകേരലങ്ങളുലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഏവതങനിലലാം തരത്തനിലള കക്ഷമ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വെരുനകണഭാ; എങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; ഇവലങനില്
അവെര്ക്കഭായനി  പകതലകേലാം  കക്ഷമ  പദതനി  ആവെനിഷ്ക്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  നടപടനി
സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  കൃതലമഭായ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  വതഭാഴെനില്  വെകുപനിവന്റെ  പക്കല്  ലഭലമല.
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേതീഴെനിലള  ഗുലഭാത്തനി  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫനിനഭാന്സട്ട്
ആന്റെട്ട്  ടഭാകകഷവന്റെ  2013-വല  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  25
ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം  ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേള കജെഭാലനി  വചേയ്തുവെരുനതഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത കകേരള കുടനികയറ വതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമ പദതനിയനില്
53,136 ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേള രജെനിസ്റ്റേര് വചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്. 1979-വല കുടനികയറ വതഭാഴെനിലഭാളനി നനിയമലാം, 1970-വല
കേരഭാര് വതഭാഴെനിലഭാളനി  നനിയമലാം,  1996-വല ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  അദര് കേണ്സക്ഷന്
വെര്കക്കഴ്സട്ട് വവെല്വഫയര് ആക്ടട്ട് എനതീ നനിയമങ്ങള പകേഭാരലാം നടത്തുന പരനികശഭാധനയനില്
കേവണത്തുന  നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങളവക്കതനിവര  നനിയമ  നടപടനികേള  സശതീകേരനിചട്ട്  ടനി
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട ആകരഭാഗലലാം,  വതഭാഴെനില് സുരക്ഷ, കക്ഷമലാം എനനിവെ ഉറപ്പുവെരുത്തുന.
ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനികലക്കഭായനി
വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേവള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  17-12-2015-വല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)
1717/2015/ വതഭാഴെനില് ഉത്തരവെട്ട് പകേഭാരലാം ഒരു ടഭാസട്ട്കഫഭാഴ്സട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ജെനിലഭാ
കലബര് ഓഫതീസര് (ഇ) കേണ്വെതീനറഭായുലാം ജെനിലഭാ വമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് (ആകരഭാഗല
വെകുപട്ട്),  ഫഭാക്ടറതീസട്ട്  &  കബഭായട്ട് കലഴ്സട്ട്  ഇന്വസക്ടര്,  വഡപന്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  (തകദ്ദേശ
സശയലാംഭരണലാം)  എനനിവെവര അലാംഗങ്ങളഭായുലാം ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണ്ടുള ടഭാസട്ട് കഫഭാഴ്സട്ട്
നനിലവെനിലണട്ട്.  വതഭാഴെനില്  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനിലള  'ഭവെനലാം  ഫഇൗകണഷന്  കകേരള'
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന ഭവെന പദതനികേളനിവലഭാനഭാണട്ട് 'അപഭാഘര്' പദതനി. ഇതര സലാംസഭാന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവെണനി  കഹഭാസ്റ്റേല്  രതീതനിയനിലള  പഭാര്പനിട  സമുചയമഭാണട്ട്  ഈ
പദതനി വെഴെനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ഇതനിവല ആദല സലാംരലാംഭമഭായനി പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജെനിലയനിവല
കേഞനികക്കഭാടട്ട് കേനിന്ഫഭാ വെലവെസഭായ പഭാര്ക്കനില് കഹഭാസ്റ്റേല് സമുചയത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  ഇതനിവന്റെ  ആവകേ  വചേലവെട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്
8 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. 768 കപര്ക്കട്ട് എലഭാവെനിധ സഇൗകേരലങ്ങളുമുള കഹഭാസ്റ്റേലഭാണനിതട്ട്.
ഇഇൗ  മഭാതൃകേയനില്  തനിരുവെനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നഗരങ്ങളനിലലാം
ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവെണനി  പഭാര്പനിട  സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കുനതനിനുള
പദതനി പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  അവെരുവട വെനിവെര കശഖരണലാം,  രജെനികസഷന്,  ആകരഭാഗല
പരനിപഭാലനലാം  എനനിവെ  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല  ഇന്ഷശറന്സട്ട്
പദതനിയുവട മഭാതൃകേയനില് പദതനിയുവട രൂപകരഖ തയഭാറഭായനിവെരുന.

(സനി)  കകേരളത്തനിവല ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി ഒരു കക്ഷമ
പദതനി കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  &  അദര് കേണ്സക്ഷന് വവെല്വഫയര് കബഭാര്ഡനിവന്റെ
കേതീഴെനില്  2010  മഭാര്ചട്ട്  മുതല് കകേരള കുടനികയറ വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ പദതനി എന
കപരനില് നടപഭാക്കനിവെരുന. ടനി പദതനി പകേഭാരലാം 53136 വതഭാഴെനിലഭാളനികേള പദതനിയനില്
അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  പദതനിയനില്  രജെനിസ്റ്റേര്  വചേയ്യുന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്-അപകേട
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മരണ  ധനസഹഭായലാം,  അതലഭാഹനിതങ്ങളക്കട്ട്  സഹഭായലാം,  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം,  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കുടനികേളക്കട്ട്  വെനിദലഭാഭലഭാസ
ധനസഹഭായലാം,  മൃതശരതീരലാം നഭാടനില് എത്തനിക്കുനതനിനുള ധനസഹഭായലാം,  ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം,  പസവെ  ധനസഹഭായലാം  എനനിവെ  ലഭനിക്കുന.  ഇതര  സലാംസഭാന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുനതനിനുലാം അവെരുവട  വെനിവെരകശഖരണലാം,
രജെനികസഷന്, ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം എനനിവെ ഉറപഭാക്കുനതനിനുമഭായനി സമഗ്ര ആകരഭാഗല
ഇന്ഷശറന്സട്ട്  പദതനിയുവട  മഭാതൃകേയനില്  ഒരു  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

ഇതരസലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട എണ്ണലാം

209 (1996) ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജെയദഭാസട്ട് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓകരഭാ  വെര്ഷലാം  കേഴെനിയുകന്തഭാറുലാം  കകേരളത്തനില്  ഇതര  സലാംസഭാന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട എണ്ണലാം വെര്ദനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട് എനതട്ട് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി ഒരു ഏകേതീകൃത തനിരനിചറനിയല് സമ്പ്രദഭായലാം
ഏര്വപടുത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി പകതലകേ സലാംവെനിധഭാനലാം
ഏര്വപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഏകേതീകൃത  തനിരനിചറനിയല്
സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനിലഭാക്കുനതുളവപവട  ഇവെരുവട  വെനിവെരകശഖരണലാം,  രജെനികസഷന്,
ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം എനനിവെ ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി ഒരു ഇന്ഷശറന്സട്ട് പദതനിയുവട
വപഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  പഭാകയഭാഗനികേമഭാകുന  മുറയട്ട്
ഏകേതീകൃത തനിരനിചറനിയല്  സമ്പ്രദഭായലാം സഭാധലമഭാകുനതഭാണട്ട്. 

ഇതരസലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട ആകരഭാഗല പൂര്ണ്ണമഭായ തഭാമസ സഇൗകേരലലാം

210 (1997) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ആകരഭാഗല  പൂർണമഭായ  തഭാമസ
സഇൗകേരലലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ എന വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?;

ഉത്തരലാം
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വതഭാഴെനില് വെകുപനിവന്റെ കമല്കനഭാടത്തനിലള ഭവെനലാം ഫഇൗകണഷന് കകേരളയുവട
കേതീഴെനില് ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് തഭാമസസഇൗകേരലലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി
'അപഭാഘര്'  എന പദതനി നനിലവെനിലണട്ട്.   ഇതനിവന്റെ ആദലഘടലാം എന നനിലയനില്
പഭാലക്കഭാടട്ട് കേഞനികക്കഭാടട്ട് ഒരു കഹഭാസ്റ്റേലനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. 

ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ആകരഭാഗല ഇന്ഷശറന്സട്ട് പദതനി

211 (1998) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതരസലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ആകരഭാഗല ഇന്ഷുറന്സട്ട് പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനില്  എത്ര  ലക്ഷലാം  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ഈ
പദതനിയനില് രജെനിസ്റ്റേര് വചേയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  പദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭാകുനവെര്ക്കട്ട്  എവന്തഭാവക്ക  ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭലമഭാകുലാം; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) കൂടുതല് വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള പദതനിയനികലക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുവെഭാന് എവന്തഭാവക്ക
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുലാം; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ഇതരസലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട   രജെനികസഷനുലാം  ആകരഭാഗല
പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഒരു  ആകരഭാഗല  ഇന്ഷശറന്സട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിച്ചുവെരുന. അന്തനിമ തതീരുമഭാനമഭായനിടനില. 

ഇതരസലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട കവെതനലാം

212 (1999) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇതര സലാംസഭാനവതഭാഴെനിലഭാളനികേള നഭാടനികലക്കട്ട് അയയന പണത്തനിവന്റെ
കതഭാതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട് എവന്തങനിലലാം ധഭാരണയുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാവയനട്ട്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാനവതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ആധനികേലവലാം  ഇവെരുവട  കൂലനി
വെര്ദനയുലാം കേണക്കനിവലടുത്തഭാല് വെര്ഷത്തനില്  25000  കകേഭാടനി  രൂപ വെവര അവെര്
നഭാടനികലക്കട്ട് അയയനവവെന വെഭാര്ത്ത ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതുമഭായനി ബന്ധവപട വെനിവെരലാം കശഖരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി
എവന്തഭാവക്ക നടപടനി സശതീകേരനിക്കുവമനള വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം
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(എ&ബനി)  വതഭാഴെനില്  വെകുപനിവന്റെ  വവകേവെശലാം  ഇതനിവന  സലാംബന്ധനിച
കേണക്കുകേള ലഭലമല.  എനഭാല്  2013-വല ഗുലഭാത്തനി ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫനിനഭാന്സട്ട്
ആന്റെട്ട് ടഭാകകഷന് തയഭാറഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടട്ട് പകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിനട്ട് ഒരു വെര്ഷലാം
ഒരു ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനി  ഏതഭാണട്ട്  70,000  രൂപ  (എഴുപതനിനഭായനിരലാം)
നഭാടനികലക്കട്ട് അയയനതഭായനി സൂചേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് കൃതലമഭായ വെനിവെരലാം ഇതുവെവര കശഖരനിചനിടനില. 

ഇതരസലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട കേണവക്കടുക്കഭാന് 
നൂതന കസഭാഫട്ട് വവെയറുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് നടപടനി

213 (2000) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  എത്ര  ഇതര  സലാംസഭാനവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  കജെഭാലനി
വചേയ്യുന; ജെനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കേണക്കട്ട്  കശഖരനിച  രതീതനി
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആധുനനികേ സകങതനികേവെനിദല ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഇവെരുവട കൃതലമഭായ കേണക്കട്ട്
കശഖരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇവെരുവട  വെനിരലടയഭാളമുളവപവടയുള  പൂര്ണ്ണവെനിവെരങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതനിനുലാം
കഫഭാകടഭാ പതനിച വതഭാഴെനില് കേഭാര്ഡുകേള നല്കുനതനിനുലാം നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;
ഇക്കഭാരലത്തനില് എവന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ഭഭാവെനിയനില് സശതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനവതനട്ട്
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുഖഭാന്തരകമഭാ  മകറവതങനിലലാം
ഏജെന്സനികേള  വെഴെനികയഭാ  ഇവെരുവട  രജെനികസഷന്  നടത്തനി  നല്കുന  ഐ.ഡനി.
നമ്പരനിവന്റെ സഹഭായത്തഭാല് ഇവെവര ഐഡന്റെനിലഫ വചേയട്ട് കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുള
നൂതന കസഭാഫട്ട് വവെയറുകേള തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് സനദമഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇതര സലാംസഭാനവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട വെനിശദമഭായ കേണക്കട്ട് വതഭാഴെനില്
വെകുപനില് കശഖരനിചനിടനില.  കകേരള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേതീഴെനിലള ഗുലഭാത്തനി ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട്
ഓഫട്ട് ഫനിനഭാന്സട്ട് &  ടഭാകകഷവന്റെ 2013-വല പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് പകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഏകേകദശലാം 25 ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേള കജെഭാലനി വചേയ്യുനതഭായനി
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റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  വടയനിനനില്  വെനകപഭാകുന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വെനിവെരകശഖരണത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  പധഭാനമഭായുലാം  കേണക്കട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.  കൂടഭാവത,
കകേരള  കുടനികയറ  വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദതനിയനില്  53136  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള
രജെനിസ്റ്റേര് വചേയനിട്ടുണട്ട്.  (കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  &  അദര് കേണ്സക്ഷന് വവെല്വഫയര്
കബഭാര്ഡട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയ ജെനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*)

(സനി&ഡനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡട്ട്
നല്കുനതനിനുലാം വെനിവെരകശഖരണലാം,  രജെനികസഷന്,  ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം എനനിവെ
ഉറപഭാക്കുനതനിനുമഭായനി സമഗ്ര ആകരഭാഗല ഇന്ഷശറന്സട്ട് പദതനിയുവട മഭാതൃകേയനില്
ഒരു  ഇന്ഷശറന്സട്ട്  പദതനി  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്  പഭാവെര്ത്തനികേമഭായഭാല്
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കൃതലമഭായ കേണവക്കടുക്കല് സഭാധലമഭാകുനതഭാണട്ട്.   പദതനിക്കട്ട്
അന്തനിമ രൂപമഭായനിടനില.

(ഇ)  സമഗ്ര ഇന്ഷശറന്സട്ട് പദതനി പഭാവെര്ത്തനികേമഭായഭാല് ഇതര സലാംസഭാന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട രജെനികസഷനുലാം വഎഡന്റെനിഫനികക്കഷനുലാം സഭാധലമഭാകുനതഭാണട്ട്. 

ബഭാലകവെല സലാംബന്ധനിച കകേസ്സുകേള

214 (2001) ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവെനില്  ബഭാലകവെല  സലാംബന്ധനിച  കകേസുകേള
എത്രവയണ്ണലാം റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) ഇവെയുവട ജെനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പനിടനിക്കവപട  ഇത്തരലാം  കകേസ്സുകേളനില്  എത്രവയണ്ണത്തനിന്കമല്  തുടര്
നടപടനികേള സശതീകേരനിവചനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  8  കകേസ്സുകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവെയുവട  ജെനില തനിരനിച്ചുള
കേണക്കുകേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര് ജെനില കേവണത്തനിയ

കകേസ്സുകേളുവട എണ്ണലാം

രജെനിസ്റ്റേര് വചേയട്ട് തുടര്
നടപടനി സശതീകേരനിച
കകേസ്സുകേളുവട എണ്ണലാം

(1) (2) (3) (4)

1. തനിരുവെനന്തപുരലാം 1 1 
(കകേഭാടതനിയുവട

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്)

(1) (2) (3) (4)

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണട്ട്.
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2. പത്തനലാംതനിട 1 1 
(കകേഭാടതനിയുവട

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്)

3. ആലപ്പുഴെ 1 1 
(കകേഭാടതനിയുവട

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്)

4. എറണഭാകുളലാം 3 2 
(കകേഭാടതനിയുവട

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്)

5. തൃശ്ശൂര് 1 1 
(കകേഭാടതനിയുവട

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്)

   6. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 1 1
(വതഭാഴെനിലടമയട്ട് 10,000

രൂപ പനിഴെ ശനിക്ഷ
വെനിധനിച്ചു.)

(സനി)  1986-വല ബഭാലകവെല  (നനികരഭാധനവലാം നനിയനണവലാം)  നനിയമപകേഭാരലാം
നനിയമലലാംഘനലാം  കേവണത്തനിയ  8  കകേസ്സുകേളനില്  ഒരു  കകേസനില്  ഒഴെനിവകേ
ബഭാക്കനിയുളവെയനില്  കകേഭാടതനിയനില്  നനിയമ  നടപടനികേള  സശതീകേരനിച്ചുവെരുന.
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനിലയനില് നനിയമലലാംഘനലാം കേവണത്തനിയ കകേസനില് വതഭാഴെനിലടമയട്ട്
10,000 രൂപ പനിഴെ ശനിക്ഷ വെനിധനിച്ചു. നനിലവെനില് ഇനനി ആറട്ട് കകേസ്സുകേള കകേഭാടതനിയുവട
പരനിഗണനയനിലണട്ട്. 

കേര്ഷകേ വതഭാഴെനിലഭാളനി വപന്ഷന്

215 (2002)  ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജെന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വതഭാഴെനിലലാം
എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില്  കേര്ഷകേ  വതഭാഴെനിലഭാളനി  വപന്ഷന്  എത്ര
കപര്ക്കട്ട്  അനുവെദനിക്കുനവണനട്ട്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ആയതനിവന്റെ  പഞഭായത്തട്ട്/
കകേഭാര്പകറഷന് തനിരനിച്ചുള ലനിസ്റ്റേട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഒല്ലൂര് നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില്  3046  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭാണട്ട് നനിലവെനില്
കേര്ഷകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനി വപന്ഷന് ലഭനിച്ചുവെരുനതട്ട്.  അവെരുവട തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ
സഭാപനലാം തനിരനിച്ചുള എണ്ണലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

മഭാടക്കത്തറ പഞഭായത്തട്ട് 428
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നടത്തറ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് 468

പഭാണകഞരനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് 816

പുത്തൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് 844

തൃശ്ശൂര് കകേഭാര്പകറഷന് 490

ആവകേ           3046

വതഭാഴെനില് നനിയമ പരനിഷ്കരണലാം

216 (2003) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    അന്വെര് സഭാദത്തട്ട് : 
ശതീ  .    എലാം  .   വെനിന്വസന്റെട്ട് :
ശതീ  .     സണ്ണനി  കജെഭാസഫട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വതഭാഴെനില് നനിയമങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കഭാന് എവന്തലഭാലാം കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ ഗവെണ്വമന്റെട്ട് നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവന്തലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവെഴെനി ലകേവെരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതു  നടപനിലഭാക്കുനതനില്  ഭരണതലത്തനില്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേവക്കഭാണതട്ട്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  വതഭാഴെനില്  നനിയമങ്ങള  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനഭായനി  കലബര്  കേമ്മേതീഷണ
കററനില് ഒരു വതഭാഴെനില് നനിയമ പരനിഷ്കരണ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  1947-വല
വെലവെസഭായ വതഭാഴെനില് തര്ക്ക നനിയമത്തനിവല വെകുപട്ട് 2 (s) കഭദഗതനി വചേയ്യുനതനിനുള
നടപടനി സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി) വതഭാഴെനില് നനിയമങ്ങളനില് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറലാം വെരുത്തുകേ എനതഭാണട്ട്
പധഭാന  ലക്ഷലലാം.  1947-വല  വെലവെസഭായ  വതഭാഴെനില്  തര്ക്ക  നനിയമത്തനിവല  വെകുപട്ട്
2 (s)-വല  ''വെര്ക്കട്ട്മഭാന്''  എന നനിര്വ്വചേനത്തനില് കഭദഗതനി വെരുത്തുകേ വെഴെനി  ''വസയനില്സട്ട്
വപഭാകമഭാഷന്  എലാംകപഭായതീസനിവന''  വതഭാഴെനില്  വെലവെസഭായ  തര്ക്ക  നനിയമത്തനിവന്റെ
പരനിധനിയനില് വകേഭാണ്ടുവെരനികേ, പസ്തസ്തുത വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകൂടനി ടനി
നനിയമത്തനിവന്റെ പരനിരക്ഷ ഉറപഭാക്കുകേ എനതീ ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  1961-വല  കകേരള  കഷഭാപട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  വകേഭാകമഴ്സലല്  എസ്റ്റേഭാബനിവഷ്മെന്റെട്ട്
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ചേടങ്ങളനില് ക്രഷട്ട്,  വെനിശമകവെളയനില് ഇരനിക്കഭാനുള സഇൗകേരലലാം,  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
കഹഭാസ്റ്റേല്  സഇൗകേരലലാം,  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  എകട്ട്പതീരനിയന്സട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
നല്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  തുടങ്ങനിയവെ  ഉളവപടുത്തനിയ  ജെനി.ഒ.(പനി)
നമ്പര് 134/2015/വതഭാഴെനില് തതീയതനി 16-9-2015 പകേഭാരലാം ഉത്തരവെട്ട് പുറവപടുവെനിചനിട്ടു
ളതുമഭാണട്ട്.  1958-വല മനിനനിമലാം  കവെതന ചേടങ്ങളനില് കവെതന സുരക്ഷഭാ പദതനിക്കട്ട്
നനിയമസഭാധുത നല്കേനി ജെനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  84/2015/വതഭാഴെനില് തതീയതനി  8-7-2015
പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര് അന്തനിമ  ഉത്തരവെട്ട്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.  1959-വല  പഭാകന്റെഷന്
കലബര് ചേടങ്ങള പകേഭാരലാം ടനി കമഖലയനിവല വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ആകരഭാഗല സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനുള കഭദഗതനി  ഉത്തരവലാം  (എസട്ട്.ആര്.ഒ.നമ്പര് 167/2016  തതീയതനി
4-2-2016)  ഇന്ഡസനിയല് എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട്  (സ്റ്റേഭാന്ഡനിലാംഗട്ട് ഓര്ഡര്)  ആക്ടട്ട്, 1946
പകേഭാരമുള  സര്ടനിഫയനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാവര  നനിയമനിച്ചുവകേഭാണ്ടുലാം  (എസട്ട്.ആര്.ഒ.
നമ്പര്  326/2016  തതീയതനി  7-4-2016)  കഭദഗതനി  ഉത്തരവെട്ട്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണട്ട്.
കകേരള ഇന്ഡസനിയല് എസ്റ്റേഭാബനിവഷ്മെന്റെട്ട് (നഭാഷണല് ആന്റെട്ട് വഫസ്റ്റേനിവെല് കഹഭാളനികഡയ്സട്ട്
ആക്ടുലാം) 1958, കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി ഒരു കഭദഗതനി കേരടുലാം
സലാംസഭാനവത്ത വതഭാഴെനില് കമഖലകേളനിലലാം നനിയമലാംമൂലലാം യഭാവതഭാരു കവെതന നനിരക്കുലാം
നനിശ്ചയനിക്കവപടനിടനിലഭാത്ത സര്വ്വവെനിധ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം ജെതീവെനക്കഭാര്ക്കുലാം അടനിസഭാന
നനിരക്കനില്  ഒരു  കകേവെല  കവെതനലാം  അവെകേഭാശമഭാക്കുനതനിനുലാം അനുബന്ധ  കേഭാരലങ്ങള
വെലവെസ വചേയ്യുനതനിനുലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി ഒരു ബനിലലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ഇതരസലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേള

217  (2004)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുപതുലക്ഷകത്തഭാളലാം  മറുനഭാടന് വതഭാഴെനിലഭാളനികേള സലാംസഭാനത്തുവണന
വെഭാര്ത്തകേള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെരുവട കൃതലമഭായ വെനിവെരകശഖരണത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ മുനനിലള
കേടമ്പകേള എവന്തഭാവക്കയഭാണട്ട്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃതലമഭായ കേണവക്കടുപട്ട്  വതഭാഴെനില് വെകുപട്ട്  നടത്തനിയനിടനില.   എനഭാല്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേതീഴെനിലള സഭാപനമഭായ ഗുലഭാത്തനി ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്
ഫനിനഭാന്സട്ട്  &  ടഭാകകഷന്  2013-ല്  സമര്പനിച  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  പകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  25  ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേള കജെഭാലനി
വചേയ്തു വെരുനതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് വചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  അസലാംഘടനിത
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കമഖലകേളനില് സനിരമഭായ ഒരു വതഭാഴെനിലടമയനിലഭാവത കജെഭാലനി വചേയ്യുന എനതഭാണട്ട്
വെനിവെര കശഖരണത്തനിനട്ട് മുനനിവല പധഭാന കേടമ്പ.  എനഭാല് ഇവെരുവട ആകരഭാഗല
പരനിരക്ഷ കൂടനി ലക്ഷലമനിടട്ട് സമഗ്ര ആകരഭാഗല ഇന്ഷശറന്സട്ട് പദതനിയുവട മഭാതൃകേയനില്
ഒരു ഇന്ഷശറന്സട്ട് പദതനി തുടങനതനിനുള പഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിലൂവട  ഇവെരുവട  കേണവക്കടുപ്പുലാം  വെനിവെരകശഖരണവലാം  തനിരനിചറനിയല്/  വഹല്ത്തട്ട്
കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുന കേഭാരലവലാം സഭാധലമഭാവനതഭാണട്ട്. 

ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട രജെനികസഷന്

218  (2005)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇതരസലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട രജെനികസഷന്, ആകരഭാഗല പരനികശഭാധന,
തഭാമസ സഇൗകേരലലാം, തഭാമസ ചുറ്റുപഭാടുകേള ഇവെ പരനികശഭാധനിക്കഭാന് എന്തട്ട് സലാംവെനിധഭാനമഭാണട്ട്
നനിലവെനിലളവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനില്  ആരഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുനവതനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തൃക്കഭാക്കര  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില്  വമകടഭാ,  ഇന്കഫഭാപഭാര്ക്കട്ട്
കമഖലകേളനിലലാം മറട്ട് കമഖലകേളനിലലാം പണനിവയടുക്കുന ഇതരസലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
കമല്പറഞ്ഞ സഇൗകേരലങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാന് പകതലകേ നടപടനി സശതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനിവല  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  ഒരു
കക്ഷമപദതനി കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  &  അദര് കേണ്സക്ഷന് വവെല്വഫയര് കബഭാര്ഡനിവന്റെ
കേതീഴെനില് 2010 മുതല്  ''കകേരള കുടനികയറ വതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമപദതനി'' എന കപരനില്
നടപഭാക്കനിവെരുന.  ടനി  പദതനി  പകേഭാരലാം  53,136  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  പദതനിയനില്
അലാംഗമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ പദതനിയനില്  രജെനിസ്റ്റേര്  വചേയ്യുന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  - അപകേട
മരണ  ധനസഹഭായലാം,  അതലഭാഹനിതങ്ങളക്കട്ട്  സഹഭായലാം,  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം,  ഇതരസലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കുടനികേളക്കട്ട്  വെനിദലഭാഭലഭാസ
ധനസഹഭായലാം,  മൃതശരതീരലാം നഭാടനില് എത്തനിക്കുനതനിനുളള ധനസഹഭായലാം,  ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം,  പസവെ  ധനസഹഭായലാം  എനനിവെയലാം  അര്ഹതയുണട്ട്.  1979-വല
കുടനികയറ വതഭാഴെനിലഭാളനി നനിയമലാം, 1970-വല കേരഭാര് വതഭാഴെനിലഭാളനി നനിയമലാം, 1996-വല
ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  അദര്  കേണ്സക്ഷന്  വെര്കക്കഴ്സട്ട്  വവെല്വഫയര്  ആക്ടട്ട്  എനതീ
നനിയമങ്ങള  പകേഭാരലാം  നടത്തുന  പരനികശഭാധനയനില്  കേവണത്തുന  നനിയമലലാംഘന
ങ്ങളവക്കതനിവര നനിയമ നടപടനികേള സശതീകേരനിചട്ട് ടനി വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട ആകരഭാഗലലാം,
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വതഭാഴെനില് സുരക്ഷ, കക്ഷമലാം എനനിവെ ഉറപ്പുവെരുത്തുന. ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനികലക്കഭായനി  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേവള
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുവകേഭാണട്ട്  17-12-2015-വല  ജെനി.ഒ.  (ആര്.ടനി.)  1717/2015/വതഭാഴെനില്
ഉത്തരവെട്ട് പകേഭാരലാം ഒരു ടഭാസട്ട്കഫഭാഴ്സട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജെനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര്
(ഇ) കേണ്വെതീനറുലാം ജെനിലഭാ വമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് (ആകരഭാഗല വെകുപട്ട്), ഫഭാക്ടറതീസട്ട് &
കബഭായട്ട് കലഴ്സട്ട്  ഇന്വസക്ടര്,  വഡപന്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  (തകദ്ദേശ  സശയലാംഭരണ  വെകുപട്ട്)
എനനിവെവര അലാംഗങ്ങളഭായുലാം ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണ്ടുളള ടഭാസട്ട്കഫഭാഴ്സനിവന്റെ പവെര്ത്തനലാം
നടനവെരുന. അവെരുവട ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷ ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി വമഡനിക്കല്
കേലഭാമ്പുകേളുലാം  നടത്തുനണട്ട്.  വതഭാഴെനില്  വെകുപനിവല  ഉകദലഭാഗസവര  കൂടഭാവത ടഭാസട്ട്കഫഭാഴ്സട്ട്
അലാംഗങ്ങളഭായ ജെനിലഭാ വമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് (ആകരഭാഗലലാം),  ഫഭാക്ടറതീസട്ട്  &  കബഭായനികലഴ്സട്ട്
ഇന്വസക്ടര്,  വഡപന്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  (പഞഭായത്തട്ട്)  എനനിവെകരയുലാം  പരനികശഭാധന
നടത്തുനതനിനഭായനി ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ബന്ധവപട കമഖലയനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കഭാന്
എറണഭാകുളലാം ജെനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര് (ഇ)-യട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ക്രനിമനിനല് പശ്ചഭാത്തലമുള ഇതര സലാംസഭാനവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള

219  (2006)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജെഭാര്ജെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഇതരസലാംസഭാനക്കഭാരഭായ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  വെളവരയധനികേലാം
കൂടനിയനിട്ടുവണന വെനിവെരലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തനിരുവെനന്തപുരവത്ത  കേഴെക്കൂടലാം  ഒരു  വചേറനിയ  'ബലാംഗഭാള'  ആയനി
മഭാറനിയനിട്ടുവണനളനള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇവെനിവട എത്തുന ഇതരസലാംസഭാനക്കഭാരഭായ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില് ചേനിലര്
അവെരുവട നഭാടനിവല ക്രനിമനിനല് കകേസനില് ഉളവപടകശഷലാം ഇവെനിവട വെനട്ട് പണനിവയടുക്കുകേയുലാം
ഇവെനിവടയുലാം അക്രമലാം നടത്തുനവവെനമുള ആകക്ഷപങ്ങള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  പസ്തസ്തുത  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള  നനിയനനിക്കഭാന്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുവമനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇല.
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(സനി)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനില് എത്തനികചരുന ഇതരസലാംസഭാന

ക്കഭാരഭായ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വതഭാഴെനിവലടുക്കുവെഭാനുളള  അവെകേഭാശവത്ത  നനിയനനിക്കുവെഭാന്

വെലവെസയനില.  എനഭാല്  ഇവെരുമഭായനി  ബന്ധവപട  ക്രമസമഭാധഭാന  വെനിഷയങ്ങളനില്

ആഭലന്തര വെകുപട്ട് നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചു വെരുനണട്ട്. 

സലാംസഭാനവത്ത കതഭാടലാം വതഭാഴെനിലഭാളനികേള

220 (2007)ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി :

ശതീ  .   വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :

ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത കതഭാടലാം വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട വെഭാസഗൃഹങ്ങളുവട കശഭാചേനതീ

യഭാവെസ ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കതഭാടലാം വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി ആവെനിഷ്കരനി

ക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാകന്റെഷന് വതഭാഴെനില് നനിയമ പകേഭാരലാം വെഭാസ സഇൗകേരലലാം ഏര്വപടുത്തുനതു

നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  പഭാകന്റെഷന്  ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്  അവവഡശസറനി  കേമ്മേനിറനി

പുനസലാംഘടനിപനിചട്ട് ശക്തമഭായ നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാവയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) കതഭാടലാം വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട ഭവെനലാം പദതനിക്കുകവെണനി 1959-വല കേമ്പനനി

നനിയമലാം  വസക്ഷന്  25  പകേഭാരലാം  ഭവെനലാം  ഫഇൗകണഷന്  കകേരള  എന  കേമ്പനനി

വതഭാഴെനില് വെകുപനിനുകേതീഴെനില്  11-1-2014-നട്ട്  പവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.   2013-14-ല്

20  കകേഭാടനി  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  പഭാന്  ഫണനില്  ഇതനികലക്കഭായനി  അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഭവെനലാം  പദതനിയുവട  നടത്തനിപനിനഭായനി  കതഭാടലാം  കമഖലയനില്  വതഭാഴെനിലടമയുവടയുലാം

വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവടയുലാം  ഇടയനില്  സര്കവ്വ  നടത്തുനതനിനുള  പവെര്ത്തനങ്ങള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)  പഭാകന്റെഷന്  ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്  അവവഡശസറനി  കേമ്മേനിറനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതട്ട്

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 
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തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട്

221 (2008) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഏറവലാം  അധനികേലാം  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള
കജെഭാലനി വചേയ്യുന വപരുമ്പഭാവൂരനില് അവെവര തനിരനിചറനിയുനതനിനു കവെണനി തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനു കവെണ നടപടനികേള സശതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനില് വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവലങനില് തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനു കവെണ നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനവമഭാടഭാവകേ  കജെഭാലനി  വചേയ്യുന  ഇതര  സലാംസഭാന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കുനതനിനുള  ഒരു  പദതനി
ആവെനിഷ്കരനിക്കുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട പൂര്ണ്ണമഭായ
വെനിവെരകശഖരണവലാം  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണവലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല
ഇന്ഷശറന്സട്ട് പദതനിയുവട മഭാതൃകേയനില് ഒരു ഇന്ഷശറന്സട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുവെഭാനഭാണട്ട്
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ഇതനിലൂവട ഇവെരുവട കേണവക്കടുപ്പുലാം വെനിവെര കശഖരണവലാം
തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുന കേഭാരലവലാം സഭാധലമഭാവനതഭാണട്ട്. 

വെസ വെലഭാപഭാരകമഖലയനിവല കജെഭാലനിക്കഭാര്

222  (2009)  ശതീ  .    പനി  .    വെനി  .    അന്വെര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെസവെലഭാപഭാരലാം  കപഭാലള  കമഖലയനില്  12  മണനിക്കൂറനിലധനികേമഭാണട്ട്
വെനനിതകേളടക്കമുളവെര്  വതഭാഴെനിവലടുക്കുനവതനട്ട്  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;  വതഭാഴെനില്
നനിയമങ്ങള കേര്ശനമഭാക്കുനതനിലൂവട കക്ഷമനനിധനി അടക്കമുള ആനുകൂലലങ്ങള ഉറപട്ട്
വെരുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനിവയടുക്കുകമഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.  വതഭാഴെനില്  വെകുപനിവല  ഉകദലഭാഗസര്  വെസ  വെലഭാപഭാരശഭാലകേളനില്

നടത്തുന  പരനികശഭാധനഭാ  കവെളയനില്  ഇഇൗ  കമഖലയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട

വതഭാഴെനിലലാം  സുരക്ഷയുലാം ഉറപ്പുവെരുത്തനി ജെതീവെനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാകകേണ കുറഞ്ഞകൂലനി,

അര്ഹമഭായ കജെഭാലനി സമയലാം,  അധനികേ സമയ കജെഭാലനിക്കുള ഓവെര്വവടലാം കവെതനലാം,

കജെഭാലനിക്കനിടയനിവല വെനിശമ സമയങ്ങളനില് ഇരനിക്കഭാനുള സഇൗകേരലലാം,  ആഴ്ച അവെധനി,
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ശമ്പളകത്തഭാടുകൂടനിയ കദശതീയ ഉതവെ അവെധനി ദനിനങ്ങള,  സതീ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലഭനികക്കണ

ആനുകൂലലങ്ങളുലാം ക്രഷട്ട്,  കടഭായട്ട് വലറട്ട്,  കഹഭാസ്റ്റേല് സഇൗകേരലലാം സജതീകേരനിക്കണവമന

വെലവെസയുലാം ജെതീവെനക്കഭാരുവട എകട്ട്പതീരനിയന്സട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  നനിയമന ഉത്തരവെട്ട്

എനനിവെയുലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുനകണഭാവയനലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.

കൂടഭാവത  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  കലബര്  ഓഫതീസര്  കഗ്രഡട്ട്-2-മഭാരുവടയുലാം  ജെനിലഭാ  കലബര്

ഓഫതീസര്  (ഇ) -മഭാരുവടയുലാം കനതൃതശത്തനില് നടത്തുന പരനികശഭാധനഭാ കവെളയനില് ടനി

സഭാപനങ്ങളനില്  പണനിവയടുക്കുന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള  കകേരള  കഷഭാപട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്

വകേഭാകമഴ്സലല്  എസ്റ്റേഭാബനിവഷ്മെന്റെട്ട്  വെര്കക്കഴ്സട്ട്  വവെല്വഫയര്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനില്

കചേര്ത്തനിട്ടുകണഭാവയനലാം  ഇവലങനില്  അലാംഗതശലാം  എടുപനിക്കുനതനിനുമുള  നടപടനി

സശതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്തുവെരുനണട്ട്.  കൂടുതല്  കപവര  കകേരള  കഷഭാപട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്

വകേഭാകമഴ്സലല് എസ്റ്റേഭാബനിവഷ്മെന്റെട്ട് വതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനിയനില് കചേര്ക്കഭാനുള നടപടനി

സശതീകേരനിക്കുനതനിനുകവെണ നനിര്കദ്ദേശലാം ബന്ധവപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നല്കേനിവെരുന. 

വതഭാഴെനിലനിലഭായ്മ പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം വതഭാഴെനില് അവെസരങ്ങള

വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം പദതനികേള

223 (2010) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വതഭാഴെനിലലാം

എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വതഭാഴെനിലനിലഭായ്മ പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം വതഭാഴെനില് അവെസരങ്ങള വെര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം

പുതനിയ പദതനികേള പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

യുവെഭാക്കളക്കട്ട്  കൂടുതല്  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം  വതഭാഴെനിലനിലഭായ്മ

നനിരക്കട്ട് കുറയനതനിനുലാം ആവെശലമഭായ സതശര നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

നനിര്മ്മേഭാണവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി വപന്ഷന്

224 (2011)  ശതീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  നനിനലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനി

കേളക്കട്ട് പതനിമഭാസലാം എത്ര രൂപയഭാണട്ട് വപന്ഷന് നല്കുനവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വപന്ഷന് നല്കുനതട്ട് കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ആസഭാനത്തട്ട് നനിനഭാകണഭാ

അകതഭാ ജെനിലഭാ ഓഫതീസുകേളനില് നനിനമഭാകണഭാവയനതനിവന്റെ വെനിശദവെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) ഏതട്ട് മഭാസലാം വെവരയഭാണട്ട് വപന്ഷന് നല്കേനിയനിട്ടുളവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  നനിനലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  പതനിമഭാസലാം
ഒനനില് കൂടുതല് തവെണ വപന്ഷന് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് നല്കേനിയതട്ട് എത്ര
രൂപയഭാവണനലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  എത്ര  രൂപയുവട  നഷലാം  സലാംഭവെനിചനിട്ടുവണനലാം
വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഇ)  വപന്ഷന്  വെനിതരണലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എവന്തങനിലലാം  അകനശഷണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാവയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡനില്  നനിനലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
പതനിമഭാസലാം നല്കേനിവെരുന വപന്ഷനുകേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

1. വമമ്പര് വപന്ഷന് - 600 രൂപ

2. കുടുലാംബ വപന്ഷന് - 300 രൂപ

3. അവെശത വപന്ഷന് - 600 രൂപ

4. സഭാന്തശനലാം - 400 രൂപ

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡനില്  നനിനള  വപന്ഷന്
അനുവെദനിക്കുനതട്ട് അതഭാതട്ട് ജെനിലഭാ ഓഫതീസുകേളനില് നനിനമഭാണട്ട്. എനഭാല് വപന്ഷന്
നല്കുനതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ  തുകേ  ജെനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനില്  നനിനലാം  ബനിലകേള
ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് ചേതീഫട്ട് ഓഫതീസനില് നനിനലാം ജെനിലഭാ എകനികേതടതീവെട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്
അനുവെദനിക്കുകേയുലാം ജെനിലഭാ ഓഫതീസുകേളനില് നനിനലാം തുകേ വപന്ഷണര്മഭാര്ക്കട്ട് വെനിതരണലാം
വചേയ്തുലാം വെരുന. 

(സനി) 2016 മഭാര്ചട്ട് മഭാസലാം വെവരയുള എലഭാ കേശഭാര്ടര് വപന്ഷനുലാം അനുവെദനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി&ഇ)  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  തനിരുവെനന്തപുരലാം  ജെനിലഭാ  ഓഫതീസനില്  നനിനലാം
വപന്ഷണര്മഭാര്ക്കട്ട്  23-5-2014,  28-5-2014  എനതീ  തതീയതനികേളനിലഭായനി  ബഭാങട്ട്
മുകഖന  വപന്ഷന്  അയചതനില്  23,27,812  രൂപ  അധനികേരനിചട്ട്  അയചതഭായനി
പരനികശഭാധനയനില്  കേവണത്തുകേയുണഭായനി.  ഇപകേഭാരലാം  അധനികേരനിചട്ട്  അയച  തുകേ
തുടര്നട്ട്  കേശഭാര്ടര്  വപന്ഷന് അയയന അവെസരങ്ങളനില് കേനിഴെനിച്ചുലാം  വപന്ഷണര്മഭാരനില്
നനിനലാം  കനരനിടട്ട്  തനിരനിവകേ  ഈടഭാക്കനിയുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുവണനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
വസക്രടറനി അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാവത കബഭാര്ഡനിവന്റെ വകേഭാലലാം ജെനിലഭാ ഓഫതീസനില് നനിനലാം
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വപന്ഷണര്മഭാര്ക്കട്ട് 7/13  മുതല്  3/15  വെവരയുള  കേഭാലയളവെനില്  ബഭാങട്ട്  മുകഖന
വപന്ഷന് അയചതനില്  9,23,280  രൂപ അധനികേരനിചട്ട്  അയചതഭായനി പരനികശഭാധനയനില്
കേവണത്തുകേയുണഭായനി. ഇപകേഭാരലാം  അധനികേരനിചട്ട്  അയച  തുകേയനില്  7,15,030  രൂപ
തനിരനിവകേ  ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി  ലഭനിക്കഭാനുള  2,08,250  രൂപ  തുടര്നള
മഭാസങ്ങളനില്  കേശഭാര്ടര്  വപന്ഷന്  അയയനതനില്  കുറവെട്ട്  വചേയ്യുനതനിനുലാം
വപന്ഷണര്മഭാരനില്  നനിനലാം  കനരനിടട്ട്  തനിരനിവകേ  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  ഫണനികലക്കട്ട്
ഒടുക്കുനതനിനുമുള  നടപടനികേള  സശതീകേരനിചട്ട്  വെരുനതുമഭാണട്ട്.  കൂടഭാവത  ഇപകേഭാരലാം
ബഭാങട്ട് മുകഖന വപന്ഷന് അയചതനില് മറട്ട് ജെനിലകേളനില് എവന്തങനിലലാം അപഭാകേതകേള
സലാംഭവെനിചനിട്ടുകണഭാ  എനട്ട്  കേവണത്തുനതനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണട്ട്. 

കകേരള അക്കഭാഡമനി കഫഭാര് സനില്സട്ട് എകലന്സട്ട്

225 (2012) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   വെനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .   വെനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് 'കകേരള അക്കഭാഡമനി കഫഭാര് സനില്സട്ട് എകലന്സട്ട്'-  വന്റെ
പവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  എവന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്
ആവെനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവന്തലഭാലാം ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവെഴെനി ലകേവെരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേവക്കഭാണതട്ട്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വെനിവെനിധ വതഭാഴെനില് കമഖലകേളനില് വപഭാഫഷണലകേവള വെഭാര്വത്തടുക്കുനതട്ട്
ലക്ഷലമനിടട്ട്  വവനപുണല  വെനികേസന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉടമസതയനില്  കകേരള  അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര്  സനില്സട്ട്  എകലന്സട്ട്  (KASE)
സഭാപനിതമഭായനി.  പസ്തുത സഭാപനത്തനിന് കേതീഴെനില് വവനപുണല വെനികേസനത്തനിനഭായനി
തഭാവഴെപറയുന  അക്കഭാഡമനികേളുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  വസന്റെര്  ഓഫട്ട്  എകലന്സട്ട്
പദതനിക്കട്ട് കേതീഴെനില്  NICE (നഴ്സനിലാംഗട്ട് ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട് കഫഭാര് കേരനിയര് എന്ഹഭാന്വസന്റെട്ട്),
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CATS (വസന്റെര് കഫഭാര് അഡശഭാന്സ്ഡട്ട് വടയനിനനിലാംഗട്ട് ഇന് വസകേന്യൂരനിറനി), ESPOIR
(എന്വവലറന് സനില്സട്ട്  കപഭാഗ്രഭാലാം  കഫഭാര്  ഓയനില്  &  റനിഗട്ട്),  CRETT  (വസന്റെര്
കഫഭാര് റനിസര്ചട്ട് ഇന് എഡന്യൂകക്കഷന് ആന്റെട്ട് ടതീചര് വടയനിനനിലാംഗട്ട്), CEED (വസന്റെര്
ഓഫട്ട്  എകലന്സട്ട്  ഇന്  എന്റെര്പണര്ഷനിപട്ട്  ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്)  കൂടഭാവത  കേണ്സക്ഷന്
രലാംഗത്തട്ട് വെനിദഗ്ദ്ധ വതഭാഴെനില് വപഭാഫഷണലകേവള വെഭാര്വത്തടുക്കുനതനിനഭായനി ഇന്തലന്
ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്ഫഭാസക്ചേര് ആന്റെട്ട്  കേണ്സക്ഷന്  (IIIC),  സ്കൂള,  കകേഭാകളജെട്ട്
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് വവനപുണല പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനഭായനി കേഇൗശല് കകേന്ദ്രങ്ങള,
കകേരളത്തനിവല  എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞകേവള  'വതഭാഴെനില്  വവനപുണല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ'  എന  ലക്ഷലകത്തഭാവട  നഭാഷണല്  എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്
വെകുപട്ട് മുകഖന എലാംകപഭായബനിലനിറനി വസന്റെര് പദതനി എനനിവെ നടപഭാക്കനിവെരുന. 

(സനി)  വതഭാഴെനിലലാം വവനപുണലവലാം വെകുപനിനുകേതീഴെനില് വതഭാഴെനിലധനിഷ്ഠനിത വവനപുണല
പരനിശതീലന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര്
സനില്സട്ട്  എകലന്സട്ട്  (KASE)  സഭാപനിതമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര്
സനില്സനിവന്റെ വെനികേസന പദതനികേളക്കട്ട് കമല്കനഭാടലാം വെഹനിക്കഭാനഭായനി ബഹുമഭാനവപട
മുഖലമനനി വചേയര്മഭാനുലാം വതഭാഴെനിലലാം വവനപുണലവലാം വെകുപ്പുമനനി വവവെസട്ട് വചേയര്മഭാനുമഭായുള
അവവഡശസറനി കേഇൗണ്സനിലലാം വതഭാഴെനിലലാം വവനപുണലവലാം വെകുപട്ട് അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട്
വസക്രടറനി വചേയര്മഭാനഭായുള കബഭാര്ഡുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വവനപുണല വെനികേസന പവെര്ത്തനങ്ങള

226 (2013) ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന് : 
ശതീ  .   അനനില് അക്കര: 
ശതീ  .   വെനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :  
ശതീ  .    എലാം  .    വെനിന്വസന്റെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വെലതലസ്ത  ലനപുണല  വെനികേസന  പവെര്ത്തനങ്ങള
എകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം  നടപനില്വെരുത്തുനതനിനുലാം  എവന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട്
ആസൂത്രണലാം വചേയ്തു നടപഭാക്കനിയവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനികേള വെഴെനി എവന്തലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ലകേവെരനിക്കഭാന്
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനവതനട്ട് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏവതലഭാലാം  വതഭാഴെനില്  കമഖലകേവളയഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുനവതനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വെനിവെനിധ  കമഖലകേളനില്  ഉരുത്തനിരനിയുന  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങവള

പകയഭാജെനവപടുത്തഭാന്  ശഭാസതീയമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  പകതലകേ  പരനിശതീലന

പദതനികേളനിലൂവട തതീവ്രപരനിശതീലനലാം നല്കേനി അതനിവെനിദഗ്ദ്ധ  വതഭാഴെനില് വപഭാഫഷണലകേവള

വെഭാര്വത്തടുക്കുവെഭാനഭായനി വതഭാഴെനിലധനിഷ്ഠനിത വവനപുണല  പരനിശതീലന പദതനികേളക്കട്ട്

രൂപലാം നല്കേനി.  വെനിവെനിധ കമഖലയനില് വതഭാഴെനില് വവനപുണല വെനികേസന കകേന്ദ്രങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്   ഉടമസതയനില്  കകേരള  അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര്

സനില്സട്ട് എകലന്സട്ട് (KASE)  സഭാപനിതമഭായനി.  പസ്തുത സഭാപനത്തനിന് കേതീഴെനില്

വവനപുണല വെനികേസനത്തനിനഭായനി തഭാവഴെപറയുന അക്കഭാഡമനികേളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

വസന്റെര് ഓഫട്ട് എകലന്സട്ട് പദതനിക്കട്ട് കേതീഴെനില്  NICE (നഴ്സനിലാംഗട്ട് ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട് കഫഭാര്

കേരനിയര് എന്ഹഭാന്വസന്റെട്ട്),  CATS (വസന്റെര് കഫഭാര് അഡശഭാന്സ്ഡട്ട് വടയനിനനിലാംഗട്ട്

ഇന് വസകേന്യൂരനിറനി), ESPOIR (എന്വവലറന് സനില്സട്ട് കപഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര് ഓയനില് &

റനിഗട്ട്),  CRETT  (വസന്റെര്  കഫഭാര്  റനിസര്ചട്ട്  ഇന്  എഡന്യൂകക്കഷന്  ആന്റെട്ട്  ടതീചര്

വടയനിനനിലാംഗട്ട്),  CEED  (വസന്റെര്  ഓഫട്ട്  എകലന്സട്ട്  ഇന്  എന്റെര്പണര്ഷനിപട്ട്

ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്) എനതീ അക്കഭാഡമനികേളുലാം കൂടഭാവത കേണ്സക്ഷന് കമഖലയനില് വെനിദഗ്ദ്ധ

വതഭാഴെനില്  വപഭാഫഷണലകേവള  വെഭാര്വത്തടുക്കുനതനിനഭായനി  ഇന്തലന്  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട്

ഓഫട്ട് ഇന്ഫഭാസക്ചേര് ആന്റെട്ട് കേണ്സക്ഷന് (IIIC), സ്കൂള, കകേഭാകളജെട്ട് വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്

വവനപുണല  പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനഭായനി  കേഇൗശല്  കകേന്ദ്രങ്ങള,  കകേരളത്തനിവല

എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞകേവള  'വതഭാഴെനില്  വവനപുണല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ'

എന  ലക്ഷലകത്തഭാവട  നഭാഷണല്  എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  വെകുപട്ട്  മുകഖന

എലാംകപഭായബനിലനിറനി വസന്റെര്  എനനിവെയുലാം നടപഭാക്കനിവെരുന.

വതഭാഴെനിലലാം  വവനപുണലവലാം  വെകുപനിനു  കേതീഴെനില്  വതഭാഴെനിലധനിഷ്ഠനിത  വവനപുണല

പരനിശതീലന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന കകേരള അക്കഭാഡമനി കഫഭാര് സനില്സട്ട് എകലന്സട്ട്

(KASE)  സഭാപനിതമഭായനി.  കകേരള  അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര്  സനില്സട്ട്  എകലന്സട്ട്-വന്റെ

വെനികേസന പദതനികേളക്കട്ട് കമല്കനഭാടലാം  വെഹനിക്കഭാനഭായനി ബഹുമഭാനവപട മുഖലമനനി

വചേയര്മഭാനുലാം ബഹു.  വതഭാഴെനിലലാം വവനപുണലവലാം  വെകുപ്പുമനനി വവവെസട്ട് വചേയര്മഭാനുമഭായുള

അവവഡശസറനി കേഇൗണ്സനിലലാം ബഹു. വതഭാഴെനിലലാം വവനപുണലവലാം വെകുപട്ട് അഡതീഷണല്

ചേതീഫട്ട് വസക്രടറനി വചേയര്മഭാനഭായുള കബഭാര്ഡുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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വതഭാഴെനില് അകനശഷകേര്ക്കട്ട് കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം പരനിശതീലനവലാം
നല്കുന പദതനി

227 (2014) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന് : 
ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് : 
ശതീ  .    വകേ  .   എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് : 
ശതീ  .    കറഭാജെനി എലാം  .    കജെഭാണ് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വതഭാഴെനില് അകനശഷകേര്ക്കട്ട്  കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം,  പരനിശതീലനവലാം

നല്കേനി വതഭാഴെനില് ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  എവന്തലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം
വചേയവതനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)എവന്തലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് പസ്തസ്തുത പദതനി വെഴെനി ലകേവെരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തലഭാലാം;

(സനി)  പസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എവന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേവക്കഭാണതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വെനിവെനിധ  കമഖലകേളനില്  ഉരുത്തനിരനിയുന  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങവള
പകയഭാജെനവപടുത്തഭാന് പകതലകേ പരനിശതീലന പദതനികേളനിലൂവട  തതീവ്രപരനിശതീലനലാം
നല്കേനി  അതനിവെനിദഗ്ദ്ധ  വതഭാഴെനില്  വപഭാഫഷണലകേവള   വെഭാര്വത്തടുക്കുവെഭാനഭായനി
വതഭാഴെനിലധനിഷ്ഠനിത വവനപുണല പരനിശതീലന പദതനികേളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേനി.  വെനിവെനിധ
കമഖലകേളനില് വതഭാഴെനില് വവനപുണല വെനികേസന കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  കകേരള  അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര്  സനില്സട്ട്  എകലന്സട്ട്
(KASE)  സഭാപനിതമഭായനി.  പസ്തുത സഭാപനത്തനിന് കേതീഴെനില് വവനപുണല വെനികേസന
ത്തനിനഭായനി തഭാവഴെപറയുന അക്കഭാ ഡമനികേളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വസന്റെര് ഓഫട്ട് എകലന്സട്ട് പദതനിക്കട്ട് കേതീഴെനില്  NICE (നഴ്സനിലാംഗട്ട് ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട്

കഫഭാര്  കേരനിയര്  എന്ഹഭാന്വസന്റെട്ട്),  CATS  (വസന്റെര്  കഫഭാര്  അഡശഭാന്സ്ഡട്ട്

വടയനിനനിലാംഗട്ട് ഇന് വസകേന്യൂരനിറനി), ESPOIR  (എന്വവലറന് സനില് കപഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര്

ഓയനില്  &  റനിഗട്ട്), CRETT (വസന്റെര് കഫഭാര് റനിസര്ചട്ട് ഇന് എഡന്യൂകക്കഷന് ആന്റെട്ട്

ടതീചര് വടയനിനനിലാംഗട്ട്), CEED (വസന്റെര് ഓഫട്ട് എകലന്സട്ട് ഇന് എന്റെര്പണര്ഷനിപട്ട്

ഡവെലപ്വമന്റെട്ട്)  എനതീ അക്കഭാഡമനികേളുലാം കേണ്സക്ഷന് കമഖലയനില് വെനിദഗ്ദ്ധ വതഭാഴെനില്

വപഭാഫഷണലകേവള  വെഭാര്വത്തടുക്കുനതനിനഭായനി  ഇന്തലന്  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്
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ഇന്ഫഭാസക്ചേര് ആന്റെട്ട് കേണ്സക്ഷന്  (IIIC),  സ്കൂള/കകേഭാകളജെട്ട്  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്

വവനപുണല പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  കേഇൗശല് കകേന്ദ്രങ്ങള,  കകേരളത്തനിവല

എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞകേവള  'വതഭാഴെനില്  വവനപുണല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ'

എന  ലക്ഷലകത്തഭാവട  നഭാഷണല്  എലാംകപഭായ്വമന്റെട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  വെകുപട്ട്  മുകഖന

എലാംകപഭായബനിലനിറനി വസന്റെര് പദതനി എനനിവെ നടപഭാക്കനിവെരുന.

(സനി)  വതഭാഴെനിലലാം  വവനപുണലവലാം  വെകുപനിനുകേതീഴെനില്  വതഭാഴെനിലധനിഷ്ഠനിത  വവനപുണല

പരനിശതീലന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന  കകേരള  അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര്  സനില്സട്ട്

എകലന്സുലാം  (KASE)  കകേരള അക്കഭാഡമനി കഫഭാര് സനില്സനി-വന്റെ വെനികേസന പദതനികേളക്കട്ട്

കമല്കനഭാടലാം  വെഹനിക്കഭാനഭായനി  ബഹുമഭാനവപട  മുഖലമനനി  വചേയര്മഭാനുലാം  ബഹുമഭാനവപട

വതഭാഴെനിലലാം വവനപുണലവലാം  വെകുപ്പുമനനി വവവെസട്ട് വചേയര്മഭാനുമഭായുള അവവഡശസറനി

കേഇൗണ്സനിലലാം  ബഹുമഭാനവപട  വതഭാഴെനിലലാം  വവനപുണലവലാം  വെകുപട്ട്  അഡതീഷണല്

ചേതീഫട്ട് വസക്രടറനി വചേയര്മഭാനഭായുള കബഭാര്ഡുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേരനിമ്പുഴെ സര്ക്കഭാര് വഎ.ടനി.വഎ.

228 (2015)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വതഭാഴെനിലലാം

എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനിവല കേരനിമ്പുഴെ സര്ക്കഭാര് ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്

ഏവതലഭാലാം കകേഭാഴ്സുകേള ആണട്ട് നനിലവെനിലളവതനലാം ഓകരഭാ കകേഭാഴ്സനിലലാം എത്ര കുടനികേള

വെതീതലാം പഠനിക്കുനവണനമുള വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)   പസ്തുത ഐ.ടനി.ഐ.-യഭാവെശലമഭായ അധലഭാപകേരുലാം അനധലഭാപകേരുലാം

സഭാപനത്തനില് കജെഭാലനി വചേയ്യുനകണഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)   ഓകരഭാ  കടഡനികലക്കുമഭായനി  എത്ര വെതീതലാം  അദലഭാപകേ  അനധലഭാപകേ

തസ്തനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുവണനട്ട് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏവതങനിലലാം  കടഡനില് പഠനിപനിക്കുവെഭാന്  അധലഭാപകേരനിലഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം

നനിലവെനിലകണഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പസ്തുത ഒഴെനിവകേള അടനിയന്തരമഭായനി നനികേത്തുവെഭാന് നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

ബനില്ഡനിലാംഗുകേള ഉളവപവടയുള എവന്തലഭാലാം ഭഇൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങളുവട അപരലഭാ

പതയഭാണട്ട് പസ്തുത സഭാപനത്തനിൽ നനിലവെനിലളവതനലാം ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവെഭാന്

അടനിയന്തര നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകമഭാവയനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?



280   കകേരള നനിയമസഭ ജൂലല 15, 2016

ഉത്തരലാം

(എ)  ഡഭാഫട്ട്സഭാന്  സനിവെനില്,  പലാംബര്  എനതീ കടഡുകേളനില്   പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവെരുന. ഡഭാഫട്ട്സഭാന് സനിവെനില് കടഡനില് 18 വടയനിനനികേളുലാം പലാംബര് കടഡനില്
19 വടയനിനനികേളുലാം നനിലവെനില് പരനിശതീലനലാം കനടുനണട്ട്. 

(ബനി-ഡനി)  കേരനിമ്പുഴെ  വഎ.ടനി.വഎ.-യഭായനി  തസ്തനികേകേവളഭാനലാം  തവന സൃഷനിചനിടനില.
ജെനിലയനിവല  മറട്ട്  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  കസവെന  ക്രമതീകേരണ  വെലവെസയനില്
ഇന്സക്ടര്മഭാരുവട കസവെനലാം പകയഭാജെനവപടുത്തനിയഭാണട്ട് ടനി  വഎ.ടനി.വഎ.-യനില് ഇകപഭാള
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വെരുനതട്ട്. 

(ഇ)  വഎ.ടനി.വഎ.-യുവട  പവെര്ത്തനത്തനിനട്ട്  ആവെശലമഭായ  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിക്കുന
കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  നനിലവെനില്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയ
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  വഎ.ടനി.വഎ.  പവെര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  വഎ.ടനി.വഎ.-യട്ട്
വകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവെശലമഭായ സലലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് ലഭലമഭാക്കുന മുറയട്ട്
വകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

മഭാകവെലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് ഗവെണ്വമന്റെട്ട് വഎ.ടനി.വഎ.

229 (2016) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജെഷട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വതഭാഴെനിലലാം
എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവെലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് ഗവെണ്വമന്റെട്ട് ഐ.റനി.ഐ ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുകമഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭായനി സലലാം ഏവറടുത്തട്ട്
നല്കേനിയഭാല് ഐ.റനി.ഐ അനുവെദനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വഎ.ടനി.വഎ.  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  ആവെശലലാം  കവെണ  സലലാം  ലഭലമഭാക്കനിയഭാല്
പസ്തുത സലത്തട്ട് വഎ.ടനി.വഎ. സഭാപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

മൂവെഭാറ്റുപുഴെ നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിലവെനിലള
വഎ.ടനി.വഎ.-കേള

230 (2017) ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവെഭാറ്റുപുഴെ  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നനിലവെനിലള  ഐ.റനി.ഐ.കേള
ഏവതഭാവക്കയഭാവണനലാം അവെ ഓകരഭാനനിലലാം നനിലവെനിലള കടഡുകേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത ഐ.റനി.ഐ.കേളനില് ഓകരഭാ വെനിഭഭാഗത്തനിലലാം എത്ര കപര്ക്കഭാണട്ട്
പകവെശനലാം നല്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുളവതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഐ.റനി.ഐ.-കേള കൂടഭാവത സശകേഭാരല കമഖലയനില് പവെര്ത്തനിക്കുന
ഐ.റനി.സനി.കേള  ഏവതഭാവക്കയഭാവണനലാം  അവെയനില്  നനിലവെനിലള  കടഡുകേള
എവന്തഭാവക്കയഭാവണനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മൂവെഭാറ്റുപുഴെ നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിലവെനില് ഒരു ഗവെണ്വമന്റെട്ട്
വഎ.ടനി.വഎ.  ആണുളതട്ട്.  ടനി  സഭാപനത്തനിവല കടഡുകേളുലാം ഓകരഭാ വെനിഭഭാഗത്തനിലലാം
പകവെശനലാം നല്കുനവെരുവട എണ്ണവലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

മൂവെഭാറ്റുപുഴെ നനികയഭാജെകേ
മണ്ഡലത്തനിവല

വഎ.ടനി.വഎ.-യുവട
കപരട്ട് 

കടഡുകേളുവട

കപരട്ട്

യൂണനിറ്റുകേളുവട

എണ്ണലാം

പകവെശനലാം

നല്കുവെഭാന്

കേഴെനിയുന

കുടനികേളുവട

എണ്ണലാം

വമടനികേട്ട്

വെനിഭഭാഗലാം/

കനഭാണ് 

വമടനികേട്ട്

വെനിഭഭാഗലാം

ഗവെണ്വമന്റെട്ട്
വഎ.ടനി.വഎ.
ആരക്കുഴെ

ഡഭാഫട്ട്സഭാന്

സനിവെനില്

2 42 വമടനികേട്ട്

പലാംബര് 2 42 -

(സനി)  മൂവെഭാറ്റുപുഴെ നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില് സശകേഭാരല  കമഖലയനില് ഉണഭായനിരുന
ഏകേ വവപവെറട്ട് വഎ.ടനി.വഎ. ഓകട്ട്കഫഭാര്ഡട്ട് വവപവെറട്ട് വഎ.ടനി.വഎ. ആണട്ട്. പസ്തുത
സഭാപനലാം ഇകപഭാള പവെര്ത്തനിക്കുനനില. 

വചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനിവല  വഎ.ടനി.വഎ.-കേള

231 (2018) ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനിവല ഗവെ. ഐ.ടനി.ഐ, വെനനിതഭാ ഐ.ടനി.ഐ.  എനതീ
സഭാപനങ്ങളനിവല നനിലവെനിലള വകേടനിടങ്ങളുവട അവെസ പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പസ്തുത സഭാപനങ്ങളനിവല വകേടനിടങ്ങളുവട അറകുറപണനികേള നടത്തുനതനിനുലാം
ആവെശലമഭായ പുതനിയ വകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനികേള വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അപഭായസഭാദലതയുള  വകേടനിടങ്ങള  നതീക്കലാം  വചേയ്യുന  തരത്തനിലള
തതീരുമഭാനലാം നനിലവെനിലകണഭാ;
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ഉത്തരലാം

(എ) വചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനിവല ഗവെണ്വമന്റെട്ട് വഎ.ടനി.വഎ.,  വെനനിതഭാ വഎ.ടനി.വഎ.
എനതീ  സഭാപനങ്ങളനിവല  നനിലവെനിലള  വകേടനിടങ്ങളുവട  അവെസ  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വെകുപട്ട് ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വചേങ്ങന്നൂര് വെനനിതഭാ വഎ.ടനി.വഎ.-യനില്  25  വെര്ഷലാം പഴെക്കമുള ഒരു
വകേടനിടത്തനിവന്റെ  റതീ-വെയറനിലാംഗട്ട്  കജെഭാലനികേള  നടനവെരുന.  പുതനിയ  അഡ് മനിനനികസറതീവെട്ട്
കബഭാക്കനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത  ഫണനിവന്റെ
ലഭലത അനുസരനിചട്ട് കമല് സൂചേനിപനിച വഎ.ടനി.വഎ.-കേളനിവല വകേടനിടങ്ങളുവട അറകുറപണനികേള
നടത്തുനതനിനുലാം ആവെശലമഭായ പുതനിയ വകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനി
സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി) വചേങ്ങന്നൂര് വെനനിത വഎ.ടനി.വഎ.-യനില് കേഭാറനില് തകേര്നട്ട് അപകേടമുണഭായ
ടസട്ട്  വെര്ക്കട്ട്  വചേയ ഭഭാഗവത്ത അറകുറപണനികേളക്കുലാം അപകേടഭാവെസ നനിലനനില്ക്കുന
ഭഭാഗലാം  നതീക്കലാം  വചേയ്യുനതനിനുലാം  നടപടനികേളക്കഭായനി  പനി.ഡബത.ഡനി.-ക്കട്ട്  ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. വചേങ്ങന്നൂര് വഎ.ടനി.വഎ.-യനിവല അപകേടഭാവെസയനിലഭായ കഹഭാസ്റ്റേല്
വകേടനിടലാം വമയനിന്റെനന്സട്ട് നടത്തുനതനിനുള നടപടനികേള എടുത്തുവെരുന. 

തൃപ്പൂണനിത്തുറ  വഎ.ടനി.വഎ.-ക്കട്ട് സശന്തലാം വകേടനിടലാം

232 (2019) ശതീ  .    എലാം  .    സശരഭാജെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിവല  മരടട്ട്  ഐ.ടനി.ഐ.-യട്ട്
സശന്തമഭായനി സലവലാം വകേടനിടവലാം ഇലഭാത്തതനിനഭാലള പയഭാസങ്ങള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഐ.ടനി.ഐ.-യട്ട്  സശന്തമഭായനി  സലലാം  അനുവെദനിക്കുനതനിനുലാം
അവെനിവട  ആധുനനികേ സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടട്ട്  കൂടനിയ വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സശതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  മരടട്ട്  വെനികലജെനില്  58  വസന്റെട്ട്  സലലാം മരടട്ട്  വഎ.ടനി.വഎ.-ക്കട്ട്  വകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  3.99  കകേഭാടനി
രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  ലഭനിച  തുകേ  പനി.ഡബത.ഡനി.-ക്കട്ട്
വവകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനി  വപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വെകുപട്ട് സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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ലഹരനി മഭാഫനിയ വെലഭാപകേമഭാകുനതട്ട് തടയഭാന് നടപടനി

233 (2020) ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജെയദഭാസട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ലഹരനി  മഭാഫനിയ  വെലഭാപകേമഭായനി  മയക്കുമരുനട്ട്
വെനിതരണലാം വചേയ്യുനതഭായനിട്ടുള മഭാദലമ വെഭാര്ത്തകേളുവട അടനിസഭാനത്തനില് ഇത്തരലാം
നടപടനികേള അവെസഭാനനിപനിക്കുനതനിനഭായനി അടനിയന്തര നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  (എസട്ട്.പനി.സനി.)
യൂണനിറ്റുകേള, എന്.എസട്ട്.എസട്ട്. യൂണനിറട്ട്, സഇൗട്സട്ട്, എന്.സനി.സനി. യൂണനിറട്ട് തുടങ്ങനിയവെ
എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേയുലാം ആയതനിലൂവട സമഗ്രമഭായ കബഭാധവെല്കേരണ
പക്രനിയ നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന കേര്മ്മേപരനിപഭാടനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കുകമഭാ; എങനില്
വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സശതീകേരനിച്ചു വെരുന.

(ബനി)  എവവകസട്ട്  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനില്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്
കകേരളത്തനിവല  1735  സ്കൂളുകേളനിലലാം  261  കകേഭാകളജകേളനിലലാം  ലഹരനിവെനിരുദ കബകേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി കബുകേളനിലൂവട ലഹരനിവക്കതനിവര വെലഭാപകേമഭായ കബഭാധവെത്കേരണ
പരനിപഭാടനികേള  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനിലലാം  യുവെജെനങ്ങളക്കനിടയനിലലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന. കൂടഭാവത സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട്  (എസട്ട്.പനി.സനി.)  യൂണനിറ്റുകേളുമഭായുലാം
നഭാഷണല്  സര്വ്വതീസട്ട്  സതീലാം  യൂണനിറ്റുകേളുമഭായുലാം  കചേര്നട്ട്  എവവകസട്ട്  വെകുപട്ട്  സ്കൂള-
കകേഭാകളജെട്ട് തലങ്ങളനില് ലഹരനിവക്കതനിവര ശക്തമഭായനി പവെര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലഹരനി  വെസ്തുക്കളുവട  വെലഭാപനലാം  തടയുനതനിനഭായനി  വെളവര
ശക്തമഭായ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  എവവകസട്ട് വെകുപനിവന്റെ കനതൃതശത്തനില് നടപനിലഭാക്കനി
വെരുനതട്ട്.  ശക്തമഭായ  എന്കഫഭാഴ്സട്ട്വമന്റെട്ട്   പവെര്ത്തനങ്ങകളഭാവടഭാപലാം  വെലഭാപകേമഭായ
കബഭാധവെത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തനിവെരുന.  ലഹരനിവക്കതനിവരയുള  കബഭാധ
വെത്കേരണത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൂടകയഭാടലാം,  ചേനിത്രരചേന,  നഭാടകേലാം,  പസലാംഗമതരലാം,
ഫനിലനിലാംകഷഭാ,  മഭാജെനികേട്ട്  കഷഭാ,  വസമനിനഭാറുകേള,  ചേര്ചഭാ  കഭാസുകേള,  കേശനിസട്ട്  മതരലാം
എനനിവെ നടത്തനിവെരുന.  സ്കൂള പരനിസരങ്ങളനില് ലഹരനി  വെനില്പനവക്കതനിവര  ലഹരനി
വെനിരുദ  കബുകേളുവടയുലാം  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്സട്ട്,  സ്കൂള  വപഭാടക്ഷന്
ഗ്രൂപനിവന്റെയുലാം സഹഭായകത്തഭാവട കേര്ശന നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. സ്കൂളുകേളക്കട്ട്
സമതീപമുള കേചവെട സഭാപനങ്ങളനിലൂവട ലഹരനി വെസ്തുക്കള വെനില്പന നടത്തുനതനിവനതനിവര
കേര്ശന നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചുവെരുനണട്ട്.  സ്കൂള-കകേഭാകളജെട്ട് പരനിസരങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
പകടഭാളനിലാംഗട്ട് ഊര്ജനിതമഭാക്കുനതനിനട്ട് എലഭാ ഡനിവെനിഷനുകേളനിലലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ലഹരനിവെനിരുദ കബുകേള  പവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന സ്കൂളുകേളനില് വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം
രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം കപകരഭാ  മറട്ട്  വെനിവെരങ്ങകളഭാ  വവെളനിവപടുത്തഭാവത
ലഹരനിവക്കതനിവരയുള പരഭാതനികേള അധനികൃതവര അറനിയനിക്കുനതനിനഭായനി പരഭാതനിവപടനികേള
സഭാപനിച്ചു വകേഭാണനിരനിക്കുന. ഒരു മഭാസത്തനിനകേലാം 2000 സ്കൂളുകേളനില് ഇവെ സഭാപനിക്കു
നതഭാണട്ട്. 
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ലഹരനിവെനിരുദ ദനിനലാം

234 (2021) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   വനലനിക്കുനട്ട് : തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജൂണ്  26,  കലഭാകേ ലഹരനി വെനിരുദ ദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിച്ചു സലാംസഭാനത്തട്ട്
സലാംഘടനിപനിച പരനിപഭാടനികേള എവന്തഭാവക്കയഭായനിരുനവവെനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലഹരനി  വെനിരുദ  ദനിനലാം  ഇത്തവെണ എലഭാ ജെനിലകേളനിലലാം  ആചേരനിചനിരുകനഭാ;
ഇതനിനു വചേലവെഭായ തുകേ എത്രയഭാവണനട്ട് ജെനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഴെനിഞ്ഞ വെര്ഷലാം ഇകത പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിക്കഭാന് ഓകരഭാ ജെനിലയനിലലാം
വചേലവെഭായ തുകേ എത്രയഭാവണനട്ട് കൂടനി പറയഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജൂണ്  26  അന്തഭാരഭാഷ  ലഹരനി  വെനിരുദ  ദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്
സലാംസഭാനതല  ലഹരനി  വെനിരുദ  കബഭാധവെത്കേരണ  സകമ്മേളനലാം  തനിരുവെനന്തപുരലാം
വെനി.വജെ.റനി.  ഹഭാളനില് വെചട്ട്  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  ബഹുമഭാനവപട എവവകസട്ട്  വെകുപ്പുമനനിയുവട
അദലക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില്   ബഹുമഭാനവപട  മുഖലമനനി  ഉദ്ഘഭാടനലാം
നനിര്വ്വഹനിച്ചു.  ടനി  പരനിപഭാടനിയനില്  വെചട്ട്  സലാംസഭാനവത്ത  മനികേച  കബഭാധവെത്കേരണ
പവെര്ത്തകേന്, മനികേച സലാംഘടന, മനികേച സ്കൂള ലഹരനി വെനിരുദ കബട്ട്,  കബട്ട് അലാംഗലാം,
കകേഭാകളജെട്ട്  ലഹരനി വെനിരുദ കബട്ട്,  കബട്ട്  അലാംഗലാം എനനിവെര്ക്കട്ട് കേലഭാഷട്ട്  അവെഭാര്ഡുലാം
പശലാംസഭാപത്രവലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്തു.  കൂടഭാവത  ലഹരനി  വെനിരുദ  കബഭാധവെത്കേരണ
കപഭാസ്റ്റേര്  പദര്ശനലാം,  കബഭാധവെത്കേരണ  കഭാസട്ട്,  കബഭാധവെത്കേരണ കഷഭാടട്ട്  ഫനിലനിലാം
പദര്ശനലാം എനനിവെയുലാം നടത്തനി. 

(ബനി) അന്തഭാരഭാഷ ലഹരനി വെനിരുദ ദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  എലഭാ ജെനിലകേളനിലലാം
വവവെവെനിദലവലാം  വെനിപുലവമഭായ  ലഹരനി  വെനിരുദ  കബഭാധവെത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിച്ചു. ആയതനിനട്ട് വചേലവെഭായ തുകേ ജെനില തനിരനിചട്ട് ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

ജെനില 2016-ല് വചേലവെഭായ തുകേ 

    (1) (2)

തനിരുവെനന്തപുരലാം 147510

വകേഭാലലാം 30920

പത്തനലാംതനിട 28983

ആലപ്പുഴെ 29490

കകേഭാടയലാം 26320

ഇടുക്കനി 45263
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(1) (2)

എറണഭാകുളലാം 5970

തൃശ്ശൂര് 31681

പഭാലക്കഭാടട്ട് 3570

മലപ്പുറലാം 35938

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 64820

വെയനഭാടട്ട് 11780

കേണ്ണൂര് 22708

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 26500

(സനി) കേഴെനിഞ്ഞ വെര്ഷവത്ത വചേലവെഭായ തുകേ ജെനില തനിരനിചട്ട് ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

ജെനില 2015-ല് വചേലവെഭായ തുകേ 

തനിരുവെനന്തപുരലാം 17797

വകേഭാലലാം 29458

പത്തനലാംതനിട 30000

ആലപ്പുഴെ 25359

കകേഭാടയലാം 17520

ഇടുക്കനി 25080

എറണഭാകുളലാം 98719

തൃശ്ശൂര് 24375

പഭാലക്കഭാടട്ട് 40000

മലപ്പുറലാം 33123

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 51535

വെയനഭാടട്ട് 13250

കേണ്ണൂര് 34226

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 21770
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എവവകസട്ട് വെകുപനിവന്റെ ആധുനനികേവെത്കേരണലാം

235 (2022)  ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :
ശതീ  .    അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജെഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    വെനിന്വസന്റെട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് എവവകസട്ട്  വെകുപനിവന്റെ ആധുനനികേവെത്ക്കരണത്തനിനുലാം
ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  എവന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവെണ്വമന്റെട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങവളവന്തലഭാവമനട്ട് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനില്  ഭരണതലത്തനില്  സശതീകേരനിച
നടപടനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തലഭാവമനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരളഭാ  കസ്റ്റേറട്ട്  എവവകസട്ട്  അക്കഭാദമനി  നവെതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വചേക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേളുവട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലത്തനിനുലാം  നവെതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  19  വചേക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കേവണയ്നര്  കമഭാഡന്യൂളുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  വവലസന്സട്ട്  കനടനി
പവെര്ത്തനിക്കുന  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  ശുദമഭായ  മദലലാം  മഭാത്രകമ  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുനളവവെനട്ട്  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനഭായനി  ദക്ഷനിണ  കമഖല  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
തനിരുവെനന്തപുരലാം ജെനിലയനിലലാം മദലകമഖല കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് എറണഭാകുളലാം ജെനിലയനിലലാം ഓകരഭാ
വമഭാവവബല്  ലഭാബുകേള സഭാപനിച്ചു.  എവവകസട്ട്  വെകുപനിവല  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എവവകസട്ട്
കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട് മുകേളനിലള  എലഭാ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  ഇന്റെലനിജെന്സട്ട്  ബന്യൂകറഭാ
ഇന്സ് വപക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ഇ-വമയനില്  വഎ.ഡനി.-യുലാം ഫതീല്ഡട്ട് ഓഫതീസുകേളനിവല പനിവെന്റെതീവെട്ട്
ഓഫതീസര്  മുതല്  മുകേളനികലക്കുള  എലഭാ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  വമഭാവവബല്  കേണക്ഷനുലാം
നല്കുകേയുണഭായനി.  എവവകസട്ട്  വെകുപനില് രജെനിസ്റ്റേര്  വചേയ്യുന  കകേസ്സുകേളുവട  സനിതനി
വെനിവെരക്കണക്കട്ട് തയഭാറഭാക്കനി സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  എവവകസട്ട് വവക്രലാം റനിക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ബന്യൂകറഭാ
രൂപതീകേരനിചട്ട്  മദലത്തനിവന്റെയുലാം  മയക്കുമരുനനിവന്റെയുലാം ഉപകയഭാഗത്തനിനനിവട  പവെര്ത്തനലാം
ശക്തനിവപടുത്തുവെഭാന് ഒരു പകതലകേ വെനിഭഭാഗലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം അടപഭാടനിയനിലലാം വെയനഭാടട്ട്
ജെനിലയനിലലാം   ഓകരഭാ  ജെനവവമത്രനി  എന്കഫഭാഴ്സട്ട്വമന്റെട്ട്  സശഭാഡട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.
മദലത്തനിവന്റെയുലാം മയക്കുമരുനനിവന്റെയുലാം ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന പവെര്ത്തനങ്ങള  ശക്തനി
വപടുത്തുനതനിനഭായനി വെനനിതഭാ സനിവെനില് എവവകസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുവട  140  തസ്തനികേകേള
സൃഷനിച്ചു.  എവവകസട്ട് കേമ്മേതീഷണറുവട കേഭാരലഭാലയത്തനില് ഇ-ഓഫതീസട്ട് സലാംവെനിധഭാനലാം
ആരലാംഭനിച്ചു. 

(സനി)  എവവകസട്ട് അക്കഭാദമനിയുവട നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി നടപടനികേള സശതീകേരനിച്ചു.
എവവകസട്ട്  വചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനുലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
വമചവപടുത്തുനതനിനുലാം  നടപടനി  വവകേവക്കഭാള്ളുകേയുലാം  കേവണയ്നര്  കമഭാഡന്യൂളുകേള
സഭാപനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തു. 
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ബനിവെകറജെസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനിവല വഹല്പര്-കേലാം-പന്യൂണ് റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട്

236 (2023) ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനിവെകറജെസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  വഹല്പര്-കേലാം-പന്യൂണ്  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേട്ട്
നനിലവെനിലകണഭാവയനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സതീകേളഭായ ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള പസ്തുത റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉവണങനില് അവെരനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിവയനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനില്  നനിനലാം  ബനിവെകറജെസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  എത്ര
കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേഭാന് കേഴെനിയുവമനട്ട് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവെനിലണട്ട്. 

(ബനി)  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അവെരനില്  38  കപര്ക്കട്ട്  ഇതുവെവര  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) പനി.എസട്ട്.സനി. മുഖഭാന്തരലാം നനിയമനലാം നടകത്തണ 253 വഹല്പര്/പന്യൂണ്
തസ്തനികേയനില്  208  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനില്
നനിനലാം 45 കപര്ക്കട്ട് കൂടനി നനിയമനലാം നല്കേഭാന് നടപടനി സശതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

വെലഭാജെമദലലാം തടയഭാന് നടപടനി

237 (2024) ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജെനിലയനില്  2016-ല് വെലഭാജെ മദലലാം പനിടനികൂടനിയ ഏവതങനിലലാം
കകേസട്ട്  രജെനിസ്റ്റേര്  വചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  ആവരവയങനിലലാം
കേസ്റ്റേഡനിയനില് എടുത്തനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനധനികൃതമഭായനി  മദലലാം  കേടത്തനിയതുമഭായനി  ബന്ധവപട  ഏവതങനിലലാം
കകേസുകേള ഇഇൗ കേഭാലയളവെനില് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വെലഭാജെ മദലലാം തടയുനതനിനഭായനി എവന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സശതീകേരനിചനി
ട്ടുളവതനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജെനിലയനില്  2016-ല്  വെലഭാജെ  മദലലാം  പനിടനികൂടനിയതുമഭായനി
ബന്ധവപടട്ട്  എവവകസട്ട്  വെകുപട്ട്  23  കകേസ്സുകേള  രജെനിസ്റ്റേര്  വചേയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത
കകേസ്സുകേളനില് 19 ആളുകേവള  കേസ്റ്റേഡനിയനില് എടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  അനധനികൃതമഭായനി  മദലലാം  കേടത്തനിയതുമഭായനി  ബന്ധവപടട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജെനിലയനില് 2016-ല് എവവകസട്ട് വെകുപട്ട്  4  കകേസ്സുകേള രജെനിസ്റ്റേര് വചേയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത
കകേസ്സുകേളനില്  3  ആളുകേവള അറസ്റ്റേട്ട് വചേയനിട്ടുളതുലാം  21.45  ലനിറര് ഇതര സലാംസഭാന
മദലലാം വതഭാണനിയഭായനി പനിടനിവചടുത്തനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്. 

(സനി)  വെലഭാജെമദലത്തനിവന്റെ ഉല്പഭാദനവലാം വെനിതരണവലാം കേടത്തുലാം തടയുനതനിനട്ട്
ശക്തമഭായ  എന്കഫഭാഴ്സട്ട്വമന്റെട്ട്  പവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  കബഭാധവെത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം
എവവകസട്ട്  വെകുപട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  ബന്ധവപട  ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം
തുടര്ചയഭായ  പരനികശഭാധനകേളുലാം  രഹസല  നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം  എലഭാ  കമഖലകേളനിലലാം
നടത്തനിവെരുനതുലാം  കമല്പകേഭാരലാം  കുറകൃതലങ്ങള  ശദയനില്വപട  അവെസരങ്ങളനില്
ബന്ധവപടവെര്വക്കതനിവര  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള  സശതീകേരനിചനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്.
എവവകസട്ട് വചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളുവട പവെര്ത്തനലാം ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 24 മണനിക്കൂറുലാം
പവെര്ത്തനിക്കുന വവസക്കനിലാംഗട്ട്  കഫഭാഴ്സുകേളുലാം   കബഭാര്ഡര്  പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം
ഫലപദമഭായനി പവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  എവവകസട്ട് ഇന്റെലനിജെന്സട്ട് വെനിഭഭാഗവലാം ഷഭാകഡഭാ
എവവകസട്ട് വെനിഭഭാഗവലാം എവവകസട്ട് കേമ്മേതീഷണറുവട സശഭാഡുലാം രഹസല നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം
കേര്ശന  പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടത്തുന.  വെലഭാജെമദലലാം  തടയുനതനിനട്ട്  ഇത്തരത്തനില്
എന്കഫഭാഴ്സട്ട്വമന്റെട്ട് പവെര്ത്തനങ്ങള ശക്തമഭായനി പവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. 

സലാംസഭാനവത്ത മദല ഉപകഭഭാഗലാം

238  (2025)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ബഭാറുകേള അടച്ചു പൂടനിയതനിനു കശഷലാം മദല ഉപകഭഭാഗത്തനില്
എവന്തങനിലലാം മഭാറലാം സലാംഭവെനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 2014, 2015, 2016  വെര്ഷങ്ങളനിവല മദല ഉപകഭഭാഗത്തനിവന്റെ തഭാരതമലലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബഭാറുകേള പൂടനിയതനിനു കശഷലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഞഭാവെട്ട് തുടങ്ങനിയ മറട്ട്
ലഹരനി  വെസ്തുക്കളുവട  ഉപകഭഭാഗലാം  വെര്ദനിച്ചു  വെരുനതഭായനി  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണഭാ;
എന്തുവകേഭാണട്ട്  ഇങ്ങവന  സലാംഭവെനിക്കുനവവെനട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  2014-15,  2015-16  വെര്ഷങ്ങളനില്  ബനിവെകറജെസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷവന്റെ മദല വെനില്പനയനില് മുന് വെര്ഷങ്ങവള അകപക്ഷനിചട്ട് കുറവണഭായനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല് 2015-16 കേഭാലയളവെനില് ബനിയറനിവന്റെ വെനില്പന ഗണലമഭായനി വെര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  ബനിവെകറജെസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  2013-14,  2014-15,  2015-16  കേഭാലയള
വകേളനില്  വെനില്പന  നടത്തനിയ  മദലത്തനിവന്റെയുലാം  ബനിയറനിവന്റെയുലാം  വെനിശദവെനിവെരങ്ങള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന :

വെനികദശമദലത്തനിവന്റെ വെനില്പനയുവട അളവെട്ട്

വെര്ഷലാം വെനില്പന (വകേയ്സുകേള
ലക്ഷത്തനില്)

മുന് വെര്ഷവത്ത അകപക്ഷനിചട്ട്
വെനില്പനയനിലണഭായ വെലതലഭാസലാം

2013-14 240.67 -1%

2014-15 220.58 -8%

2015-16 201.75 -9%

ബനിയറനിവന്റെ വെനില്പനയുവട അളവെട്ട് 

വെര്ഷലാം വെനില്പന (വകേയ്സുകേള
ലക്ഷത്തനില്)

മുന് വെര്ഷവത്ത അകപക്ഷനിചട്ട്
വെനില്പനയനിലണഭായ വെലതലഭാസലാം

2013-14 107.96 6%

2014-15 95.59 -11%

2015-16 154.20 61%

(സനി)  നനിലവെനിലള മദലനയലാം പഭാവെര്ത്തനികേമഭായതനിനുകശഷലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
മയക്കുമരുനനിവന്റെയുലാം കേഞഭാവെനിവന്റെയുലാം വെലഭാപനലാം വെര്ദനിചതഭായനി  ശദയനില്വപടനിട്ടുണട്ട്.
മുന്വെര്ഷങ്ങവള അകപക്ഷനിചട്ട് നനിലവെനിലള മദലനയലാം നടപനിലഭാക്കനിയതനിനട്ട്  കശഷലാം
എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസ്സുകേളുവട  എണ്ണത്തനില്  ഗണലമഭായ  വെര്ദനവെഭാണട്ട്
കരഖവപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  2013-14  മുതല്  2016-17  (കമയട്ട്  വെവരയുള)
വെര്ഷങ്ങളനില്  കേവണത്തനിയ  എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസ്സുകേളുവട  എണ്ണലാം  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന :

വെര്ഷലാം കകേസ്സുകേളുവട എണ്ണലാം 

2013-14 860

2014-15 1021

2015-16 1704

2016-17
(കമയട്ട് വെവര)

377

969/2017
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മദലത്തനിവന്റെ ലഭലത കുറഞ്ഞതുലാം മദലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുള സലസഇൗകേരലങ്ങള
ഇലഭാതഭായതുലാം  മയക്കുമരുനകേളുവട  ഉപകഭഭാഗലാം  വെര്ദനിക്കുനതനിനുള  ഒരു  പധഭാന
കേഭാരണമഭായനി കേരുതുന.  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  വവകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുനതനിനുലാം ഉപകയഭാഗനി
ക്കുനതനിനുലാം കൂടുതല് സഇൗകേരലപദമഭായതനിനഭാലലാം തുടര്ചയഭായ ഉപകയഭാഗലാം അഡനിക്ഷന്
ഉണഭാക്കുനതനിനഭാലലാം മയക്കുമരുനകേളുവട ഉപകഭഭാഗലാം വെര്ദനിക്കുനതനിനട്ട് കേഭാരണമഭാകുന.
1985-വല  എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആക്ടട്ട്  പകേഭാരലാം  കുറഞ്ഞ  അളവെനില്  മയക്കുമരുനട്ട്
വവകേവെശലാം വെയനതനിവനതനിവര വചേറനിയ ശനിക്ഷ മഭാത്രമഭാണട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഇക്കഭാരണത്തഭാല് കുറഞ്ഞ അളവെനില് മഭാത്രലാം മയക്കുമരുനട്ട് വവകേവെശലാം വെയനതനിവനതനിവര
രജെനിസ്റ്റേര്  വചേയ്യുന  കകേസ്സുകേളനില്  പതനികേളക്കട്ട്  വപവടനട്ട്  ജെഭാമലലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം
വചേറനിയ ശനിക്ഷ മഭാത്രലാം ലഭനിക്കുവമനതനിനഭാല് തുടര്നലാം ഇത്തരലാം കുറകൃതലങ്ങളനില്
ഏര്വപടുനതനിനട്ട്  സഭാഹചേരലമുളതുവകേഭാണട്ട്  കകേസ്സുകേളുവട  എണ്ണലാം  വെര്ദനിചനിട്ടുലാം
ഉപകഭഭാഗലാം കുറയഭാതനിരനിക്കുനതനിനട്ട് കേഭാരണമഭാകുനണട്ട്.  

മദലവെര്ജനലാം

239  (2026)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട്  മദലവെര്ജനലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുനതനിനട്ട്  സശതീകേരനിക്കഭാന്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എവന്തലഭാമഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മദലവെര്ജന  പവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  മയക്കുമരുനട്ട്  വെനിരുദ  പവെര്ത്തനങ്ങളുലാം
ശക്തനിവപടുത്തുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാനതലത്തനില്  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്,
സ്കൂളുകേളനിവലയുലാം കകേഭാകളജകേളനിവലയുലാം ലഹരനിവെനിരുദ കബകേള,  എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.,
കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന വവലബറനി കേഇൗണ്സനില്,  മദലവെര്ജന സമനിതനികേളടക്കമുള
സനദ  സലാംഘടനകേള,  വെനിദലഭാര്തനി-യുവെജെന  സലാംഘടനകേള  എനനിവെവര
സഹകേരനിപനിചട്ട്  ലഹരനിവെനിമുക്ത  കകേരളലാം  എന  ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനട്ട്
കബഭാധവെത്കേരണ മനിഷന് രൂപതീകേരനിചട്ട് നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

വനയഭാറനിന്കേര ബനിവെകറജെസട്ട്  ഒഇൗടട്ട് വലറട്ട് മഭാറ്റുനതനിനട്ട് നടപടനി

 240  (2027)  ശതീ  .    വകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   വനയഭാറനിന്കേര  ടഇൗണനില്  ജെനവെഭാസ  കമഖലയനില്  പവെര്ത്തനിക്കുന
ബതീവെകറജെട്ട്  ഔടട്ട് വലറട്ട്  മഭാറ്റുനതനിനു  കവെണനി  സമര്പനിച  പരഭാതനിയനില്  തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം ഔടട്ട് വലറ്റുകേള ജെനവെഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിനലാം മഭാറ്റുനതനിനഭായനി
എവന്തങനിലലാം പദതനിയുകണഭാ എനട്ട് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനയഭാറനിന്കേരയനില് സനിതനി വചേയ്യുന എഫട്ട്.എല്.1-1005  വനയഭാറനിന്കേര
കഷഭാപട്ട്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കണവമനട്ട്  ആവെശലവപട്ടുവകേഭാണ്ടുള  പരഭാതനികേവളഭാനലാം
തവന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. അബ്കേഭാരനി നനിയമങ്ങള പഭാലനിചട്ട് എവവകസട്ട്
വവലസന്കസഭാടുകൂടനി പവെര്ത്തനിക്കുന പസ്തുത കഷഭാപട്ട് മഭാറനി സഭാപനികക്കണതഭായനിടനില.

(ബനി)  ജെനവെഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പവെര്ത്തനിക്കുന  ജെനങ്ങളുവട  എതനിര്പ്പുകേള
ഉള  കഷഭാപ്പുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  പകതലകേ  പദതനികേവളഭാനലാം
തവന ആവെനിഷ്കരനിചനിടനില. 

കദശതീയ പഭാതകയഭാരത്തട്ട് പവെര്ത്തനിക്കുന ബനിവെകറജെസട്ട്
ഒഇൗടട്ട് വലറ്റുകേള

241  (2028)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയപഭാതകയഭാരത്തട്ട്  പവെര്ത്തനിക്കുന  എത്ര  ബനിവെകറജെസട്ട്  ഔടട്ട്
വലറ്റുകേള  സലാംസഭാനത്തുണട്ട്;  ഇവെ  അവെനിവട  നനിനലാം  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
ലഹകക്കഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവെനിലകണഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  ബനിവെകറജെസട്ട്  ഔടട്ട് വലറ്റുകേളുലാം  കദശതീയപഭാതകയഭാരത്തു  നനിനലാം
മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി സശതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനുള പധഭാന ലവെഷമലങ്ങള
എവന്തലഭാമഭാവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏവതങനിലലാം  ഔടട്ട്  വലറനിവന്റെ  മഭാകനജെര്  ചുമതല
വെനനിതകേളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള കസ്റ്റേറട്ട് ബനിവെകറജെസട്ട് കകേഭാര്പകറഷവന്റെ 87 എഫട്ട്.എല്.1 കഷഭാപ്പുകേളുലാം
കേണ്സന്യൂമര്വഫഡനിവന്റെ  4  കഷഭാപ്പുകേളുലാം  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരത്തട്ട്  പവെര്ത്തനിച്ചു
വെരുനണട്ട്. കദശതീയ/സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരവത്ത മദലശഭാലകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുന
കേഭാരലത്തനില്  ബഹുമഭാനവപട  വവഹകക്കഭാടതനിയുവട  നനിര്കദ്ദേശലാം  നനിലവെനിലണട്ട്.
എനഭാല് ടനി വെനിഷയലാം ബഹുമഭാനവപട സുപതീലാം കകേഭാടതനിയുവട പരനിഗണനയനിലളതുലാം
അന്തനിമ തതീരുമഭാനലാം ആയനിടനിലഭാത്തതുമഭാണട്ട്. 

(ബനി)  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരവത്ത  മദലശഭാലകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
അനുകയഭാജെലമഭായ  വകേടനിടങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  നടനവെരുന.
പുതനിയ വകേടനിടലാം കേവണത്തുന മുറയട്ട് ടനി കഷഭാപ്പുകേള മഭാറനി സഭാപനിച്ചുവെരനികേയഭാണട്ട്.
നനിലവെനിവല അബ്കേഭാരനി നനിയമത്തനിവല ദൂരപരനിധനി അനുസരനിച്ചുള സലലാം നനിശ്ചനിത
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ഏലകേയളനില്  ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാലലാം  പുതനിയ  സലവത്ത  ബഹുജെന  പകക്ഷഭാഭങ്ങളുലാം
എതനിര്പ്പുലാം  കൂടഭാവത വകേടനിട ഉടമകേള അമനിത വെഭാടകേ ആവെശലവപടുനതുലാം പുതനിയ
കഷഭാപ്പുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാക്കുനണട്ട്. പഞഭായത്തട്ട് രഭാജെട്ട്
നനിയമത്തനിവല വെലവെസകേള പകേഭാരലാം പഞഭായത്തട്ട് വവലസന്സട്ട്  കനടനിവയടുക്കുന
തനിനുള ബുദനിമുട്ടുലാം വവവെഷമലങ്ങള സൃഷനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി)  സലാംസഭാനവത്ത  ഒരു എഫട്ട്.എല്.1  ഒഇൗടട്ട് വലറ്റുകേളനിലലാം  വെനനിതകേളക്കട്ട്
മഭാകനജെര് ചുമതല നല്കേനിയനിടനില. അബ്കേഭാരനി ചേടങ്ങളുലാം എഫട്ട്.എല്.1 വവലസന്സട്ട്
നനിബന്ധനകേളുലാം  വെനനിതകേവള  എഫട്ട്.എല്.1  കഷഭാപ്പുകേളനില്  കജെഭാലനിക്കട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കുനതട്ട്
വെനിലക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

വെലഭാജെമദലത്തനിവന്റെ ഉല്പഭാദനവലാം വെനിതരണവലാം തടയഭാന് നടപടനികേള

242  (2029)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കചേലക്കര നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില് ഉളവപട പകദശങ്ങളനില് വെലഭാജെമദലത്തനിവന്റെ
ഉല്പഭാദനവലാം  വെനിതരണവലാം  തടയുനതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എവന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സശതീകേരനിചനിട്ടുവണനട്ട് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കചേലക്കര  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളവപട  പകദശങ്ങളനില്  വെലഭാജെമദലത്തനിവന്റെ
ഉല്പഭാദനവലാം വെനിതരണവലാം തടയുനതനിനട്ട്  ശക്തമഭായ എന്കഫഭാഴ്സട്ട്വമന്റെട്ട്  പവെര്ത്തനങ്ങള
എവവകസട്ട്  വെകുപട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  പസ്തുത  പകദശങ്ങളനില്  പഴെയന്നൂര്
എവവകസട്ട് കറഞട്ട് ഓഫതീസട്ട്, വെടക്കഭാകഞരനി എവവകസട്ട് സര്ക്കനിള ഓഫതീസട്ട്, തൃശ്ശൂര്
എവവകസട്ട്  എന്കഫഭാഴ്സട്ട്വമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  നര്കക്കഭാടനികേട്ട്  സ് വപഷലല്  സശഭാഡട്ട്
എനതീ  ഓഫതീസുകേളനില്  നനിനലാം  തുടര്ചയഭായ  പരനികശഭാധനകേളുലാം  രഹസല
നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തനി വെരുനതുലാം കമല്പകേഭാരലാം കുറകൃതലങ്ങള ശദയനില്വപട
അവെസരങ്ങളനില്  ബന്ധവപടവെര്വക്കതനിവര  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള  സശതീകേരനിചനിട്ടു
ളതുമഭാണട്ട്. മണ്ഡലത്തനിവല എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  പഞഭായത്തട്ട്തല ജെനകേതീയ
കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗങ്ങള  എലഭാ  മഭാസവലാം  നടത്തഭാറുളതുലാം  ഇത്തരലാം  കയഭാഗങ്ങളനില്
ലഭനിക്കുന  പരഭാതനികേള  പകതലകേ  പരനിഗണന  നല്കേനി  അകനശഷനിചട്ട്  നടപടനികേള
സശതീകേരനിക്കഭാറുളതുമഭാണട്ട്.  മണ്ഡലത്തനിവല  സ്കൂളുകേളനില്  വവഹസ്കൂള  തലലാം  മുതല്
ലഹരനി വെനിരുദ കബസ്തുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട് കബഭാധവെത്കേരണ കഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
സ്കൂളുകേളനില്  സഭാപനിചനിരനിക്കുന  പരഭാതനിവപടനി  വെഴെനിയുലാം  പനി.റനി.എ.  തലത്തനിലലാം
വെനിവെരങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന.  കൂടഭാവത  വപഭാതുജെനങ്ങളനില്  നനിനലാം
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പരഭാതനികേളുലാം  രഹസല  വെനിവെരങ്ങളുലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  എവവകസട്ട്  ഓഫതീസുകേളുവട
ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  കഫഭാണ്/വമഭാവവബല്  നമ്പരുകേള വപഭാതുസലങ്ങളനില്  പരസലവപടു
ത്തനിയനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന  പരഭാതനികേളനിലലാം  രഹസലവെനിവെരങ്ങളനിലലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി അകനശഷണലാം നടത്തനി നടപടനികേള സശതീകേരനിക്കുന. മലകയഭാര
കമഖലകേളനില് മറ്റുലാം മറട്ട് വെകുപ്പുകേളുമഭായനി കചേര്നട്ട് സലാംയുക്ത പരനികശഭാധനകേള നടത്തുന.
ഈ പകദശങ്ങളനില് വെലഭാജെമദലത്തനിവന്റെ  ഉല്പഭാദനവലാം  വെനിതരണവലാം  തടയുനതനിനട്ട്
ഇത്തരലാം പവെര്ത്തനങ്ങള ശക്തമഭായനി തുടര്നവെരുന. 

വെനിദലഭാലയങ്ങളക്കട്ട് സമതീപലാം ലഹരനി വെസ്തുക്കള വെനിതരണലാം
വചേയതുമഭായനി ബന്ധവപട കകേസ്സുകേള

243 (2030)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വതഭാഴെനിലലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെനിദലഭാലയങ്ങളക്കട്ട് സമതീപലാം ലഹരനി വെസ്തുക്കള വെനിതരണലാം വചേയതുമഭായനി
ബന്ധവപടട്ട്  2011-2016  കേഭാലയളവെനില് എത്ര കകേസുകേള രജെനിസ്റ്റേര് വചേയനിട്ടുവണനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തസ്തുത കകേസുകേളുവട ജെനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  ലഹരനി  വെസ്തുക്കള  വെനില്പന  നടത്തനിയ  സഭാപനങ്ങള
വക്കതനിവര എടുത്ത നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വെനിദലഭാലയങ്ങളക്കട്ട് സമതീപലാം ലഹരനി വെസ്തുക്കള വെനിതരണലാം വചേയതുമഭായനി
ബന്ധവപടട്ട്  2011-16  കേഭാലയളവെനില്  എവവകസട്ട്  വെകുപനില്  4536  കകേസ്സുകേളുലാം
ആഭലന്തര വെകുപനില് 14862 കകേസ്സുകേളുലാം രജെനിസ്റ്റേര് വചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  എവവകസട്ട്  വെകുപനില്  രജെനിസ്റ്റേര്  വചേയ  കകേസ്സുകേളുവട  ജെനില  തനിരനിച്ചുള
കേണക്കട്ട് അനുബന്ധലാം I ആയുലാം ആഭലന്തര വെകുപട്ട് രജെനിസ്റ്റേര് വചേയനിട്ടുള കകേസ്സുകേളുവട
ജെനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് അനുബന്ധലാം II ആയുലാം കചേര്ക്കുന. 

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  ലഹരനി  വെസ്തുക്കള  വെനില്പന  നടത്തനിയ  സഭാപനങ്ങള
വക്കതനിവര നനിയമഭാനുസരണലാം നടപടനി എടുത്തട്ട്,  കകേസട്ട് രജെനിസ്റ്റേര് വചേയട്ട് പതനികേവള
അറസ്റ്റേട്ട്  വചേയട്ട്,  ലഹരനിവെസ്തുക്കവള  ബന്തവെസനിവലടുത്തട്ട്,  പതനികേവള  കകേഭാടതനിയനില്
ഹഭാജെരഭാക്കുകേയുലാം പതനികേളവക്കതനിവര കുറപത്രവലാം നല്കേനിവെരുന. 

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  1803,  1863  എനതീ  കചേഭാദലങ്ങളുവട  ഉത്തരങ്ങള
എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞനില് ലഭലമല.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു)
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II അടനിയന്തരര്രപകമയ കനനോടട്ടീസസ

മനി  .    സട്ടീക്കര്  : റൂള്  50  പ്രകേനോരരം  ഒരു  അടനിയന്തരപ്രകമയ  കനനോടട്ടീസസ
ലൈഭഭ്യമനോയനിട്ടുണസ.  ശട്ടീ എരം.  വനിന്സസനസ,  കഡനോ.  എരം.  സകേ.  മുനട്ടീര്,  ശട്ടീ.  സനി.  എഫസ.
കതനോമസസ  എനട്ടീ ബഹുമനോനസപ്പെട അരംഗങ്ങളനോണസ കനനോടട്ടീസസ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ.  അതസ
ആദഭ്യസത്തെ സബ്മനിഷനനോയനി പരനിഗണനിക്കുനതനോസണനസ സഭസയ അറനിയനിക്കുന.

III ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കല് 

(1) ശനോസനോരംകകേനോട ശുദ്ധജലൈ തടനോകേത്തെനിസന  സരംരക്ഷണരം

ശട്ടീ  .    കകേനോവൂര് കുഞ്ഞുകമനോന് :  സര്,  വളസര പ്രധനോനസപ്പെട ഒരു വനിഷയമനോണസ
സഭ മുമനോസകേ ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ. കലൈനോകേത്തെനിസലൈ ഏറ്റവരം വലൈനിയ ശുദ്ധജലൈ
തടനോകേങ്ങളനിസലൈനോനനോയ  ശനോസനോരംകകേനോട  ശുദ്ധജലൈ  തടനോകേരം  നനിരന്തരമനോയ  മസണനോലൈനിപ്പുമൂലൈരം
നനികേനവരനികേയനോണസ.  ഈ തടനോകേസത്തെ സരംരക്ഷനിക്കുനതനിനു കവണനി  1998  മുതല്
പലൈ  പദ്ധതനികേളുമുണനോസയങനിലരം   നനോളനിതുവസരയരം  ഇഇൗ  തടനോകേരം  സരംരക്ഷനിക്കനോന്
കേഴനിഞനിടനില.  ഇഇൗ തടനോകേത്തെനില് നനിനരം പ്രതനിദനിനരം  480  ലൈക്ഷരം ലൈനിറ്റര് സവള്ളമനോണസ
പമസ സചെയ്യുനതസ. കുനത്തൂര് നനികയനോജകേമണ്ഡലൈത്തെനിസലൈ 7 ഗനോമപഞനോയത്തുകേളനികലൈക്കുരം
ചെവറ  നനികയനോജകേമണ്ഡലൈത്തെനിസലൈ  കതവലൈക്കര,  സതക്കുരംഭനോഗരം,  പന്മന,  ചെവറ,
ശകനികുളങ്ങര, സകേനോലരം പടണരം അടക്കമുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനികലൈക്കുരം കുടനിസവള്ളസമത്തെനിക്കുന
പ്രധനോനസപ്പെട  കസനോതസനോണസ  ശനോസനോരംകകേനോട  ശുദ്ധജലൈതടനോകേരം.  ബഹുമനോനസപ്പെട
മുഖഭ്യമനനി  ശനോസനോരംകകേനോടയനില്  ഒരു  പരനിപനോടനിയമനോയനി  ബന്ധസപ്പെടസ  വനകപ്പെനോള്
അകദ്ദേഹവരം  ഇവനിസടയനിരനിക്കുന  പലൈ  എരം.എല്.എ.-മനോരുരം  ആ  തടനോകേരം കനരനിടസ
സന്ദര്ശനിച.

മനി  .    സട്ടീക്കര് :  ബഹുമനോനസപ്പെട അരംഗങ്ങള് സട്ടീറ്റനിലൈനിരനിക്കണരം.  ശട്ടീ.  കകേനോവൂര്
കുഞ്ഞുകമനോന് ശനോസനോരംകകേനോട കേനോയലൈനിനുകവണനിയള്ള കപനോരനോടരം തുടരുകേയനോണസ.

ശട്ടീ  .    കകേനോവൂര് കുഞ്ഞുകമനോന് : സര്, ഇഇൗ കതങ്ങല് കകേള്ക്കനോന് ആസരങനിലമുകണനോ?
16  വര്ഷമനോയനി  ഞനോനനിവനിസടനനിനസ  കേരയകേയനോണസ.  16  വര്ഷവരം  ഇകത  സട്ടീറ്റനില്
ഇരുനനോണസ  ഞനോന്  സരംസനോരനിചനിട്ടുള്ളതസ.  ബഹുമനോനസപ്പെട  മുഖഭ്യമനനിസയ  ഞനോന്
അനുകമനോദനിക്കുന.  അങ്ങസ  ഇഇൗ  തടനോകേരം  കനരനിടസ  കേനോണുകേയരം  തടനോകേത്തെനിസന
ദയനട്ടീയസനിതനിസയ  സരംബന്ധനിചസ  അവനിടസത്തെ  പഇൗരപ്രമുഖര്,  പരനിസനിതനി
പ്രവര്ത്തെകേര് എനനിവരുമനോയനി  ഒരു ചെര്ച  സരംഘടനിപ്പെനിക്കുകേയരം ഇഇൗ തടനോകേസത്തെ
സപ്രനോടകസ സചെയനോന് പരമനോവധനി സഹനോയരം സചെയ്യുസമനസ അകദ്ദേഹരം പ്രഖഭ്യനോപനിക്കുകേയരം
സചെയ.   1998  മുതല്  6  പദ്ധതനികേസളക്കുറനിചസ ആകലൈനോചെനിച;  ഒനരം നടപ്പെനിലൈനോയനില.
1998-ല് സനി.ഡബ്ളള.ആര്.ഡനി.എരം.  3 കകേനോടനി  13  ലൈക്ഷരം രൂപയസട ഒരു പദ്ധതനി
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പ്രഖഭ്യനോപനിച.  2004  ജൂലലൈ  14-ാാാ തട്ടീയതനി  17  1/2 കകേനോടനി  രൂപയസട  ഒരു
പ്രഖഭ്യനോപനരം  വന.  വനരം  വകുപ്പെസ  2008-ല്  8  കകേനോടനി  രൂപയസട  ഒരു  പദ്ധതനി
തയനോറനോക്കനി. ഈ പദ്ധതനികേസളനോനരം നടപ്പെനിലൈനോക്കനോന് കേഴനിഞനിടനില.  എനനിസക്കനോരു
ആപ്തവനോകേഭ്യരം സൂചെനിപ്പെനിക്കനോനുള്ളതസ  '10  കേനിണറുകേള്ക്കസ സമമനോണസ  ഒരു കുളരം,   10
കുളങ്ങള്ക്കസ സമമനോണസ ഒരു തടനോകേരം, 10 തടനോകേങ്ങള്ക്കസ സമമനോണസ ഒരു പുത്രന്, 10
പുത്രന്മനോര്ക്കസ സമമനോണസ ഒരു വൃക്ഷരം.'   തടനോകേത്തെനിസന കേഭ്യനോചസസമനസ ഏരനിയയനിലള്ള
മസണനോലൈനിപ്പുമൂലൈരം തടനോകേരം  നനികേനവരനികേയനോണസ. 33 കകേനോടനി രൂപയസട ഒരു പദ്ധതനി
കേഴനിഞവര്ഷരം പ്രവര്ത്തെനമനോരരംഭനിചനിട്ടുണസ. ഇഇൗ തടനോകേത്തെനില് നനിനരം അമനിതജലൈരം
ചെവറ,  സകേനോലരം  പടണരം  ഉള്സപ്പെസടയള്ള  പ്രകദശങ്ങളനികലൈക്കസ  സകേനോണ്ടുകപനോകുനതു
സകേനോണനോണസ തടനോകേരം തനോണുകപനോകുനതസ. സകേനോലരം പടണരം-ചെവറ-പന്മന കുടനിസവള്ള
പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലൈനോക്കനിയതുസകേനോണസ  ശനോസനോരംകകേനോട  തടനോകേത്തെനിനനോണസ  ഏസറ
കശനോചെഭ്യമനോയനിട്ടുള്ള അവസ കനരനികടണനിവനതസ. കലൈനോകേത്തെനിസലൈ റനോരംസര് ലസറ്റനില്
25  തടനോകേങ്ങളുള്ളതനില്  ശനോസനോരംകകേനോട  തടനോകേരം  അതനിസലൈനോരു  കേണനിയനോയനി
മനോറനിയതുസകേനോണസ  ഇതസ  വളസര  ശദ്ധനിക്കസപ്പെട  ഒരു  തടനോകേമനോണസ.  ചെവറ-പന്മന
കുടനിസവള്ള  പദ്ധതനിക്കസ  പ്രകതഭ്യകേ  പനോകക്കജുണനോക്കനിസയങനിലരം  അവനിസടയരം
ഞങ്ങസളത്തെസനയനോണസ  കദനോഹനിക്കുനതസ.  'സവള്ളരം  സവള്ളരം  സര്വ്വത്ര,  തുള്ളനി
കുടനിക്കനോനനിലസത്ര' എനസ പഴമക്കനോര് സൂചെനിപ്പെനിക്കുനതുകപനോസലൈ  കുനത്തൂര് നനികയനോജകേ
മണ്ഡലൈത്തെനിനസ ശനോസനോരംകകേനോട തടനോകേത്തെനില് നനിനരം ശുദ്ധജലൈരം ലൈഭഭ്യമനോകേനോനുള്ള ഒരു
പദ്ധതനി  ഇതുവസര   വനനിടനില.  ഇസതസന  പ്രകതഭ്യകേ  ആവശഭ്യമല,  കകേരളത്തെനിസന
സപനോതുവനോയനിട്ടുള്ള  ഒരനോവശഭ്യമനോണസ.  കേലടയനോറ്റനില്  നനിനരം  കേടപുഴ  വഴനി  ലപപ്പെനിടസ
ശനോസനോരംകകേനോട തടനോകേത്തെനിസന അടനിത്തെടനിലൂസട ടട്ടീറ്റസസമനസ പനോനനിസലൈത്തെനിചസ സവള്ളരം
പപ്യൂരനിലഫ  സചെയസ  സമട്ടീപപ്രകദശങ്ങളനിലരം  സകേനോലരം  പടണരം  ഉള്സപ്പെസടയള്ള
പ്രകദശങ്ങളനികലൈയരം  എത്തെനിക്കനോന്  പുതനിസയനോരു പദ്ധതനി  ആരരംഭനിസചങനിലരം  അതുരം
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയനോണസ.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുസട  ഏകകേനോപനരം  ഇക്കനോരഭ്യത്തെനില്
അനനിവനോരഭ്യമനോണസ. ശനോസ-സനോകങതനികേരം, പരനിസനിതനി, വനരം, റവനപ്യൂ,  ഇറനികഗഷന്,
വനോടര് അകതനോറനിറ്റനി എനട്ടീ  വകുപ്പുകേളുസട  ഏകകേനോപനമുസണങനില് മനോത്രകമ ഇതനിസനലനോരം
പരനിഹനോരരം  കേനോണനോന്  കേഴനിയ.  കകേന-സരംസനോന  ഗവണ്സമന്റുകേളുസടയരം  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുസടയരം  ഫണ്ടുകേള്  ലൈഭനിക്കുനസണങനിലരം  അതസ  നല  രട്ടീതനിയനില്
യടനിലലൈസസ  സചെയനോന്  കേഴനിയനനില.  എലനോ  വകുപ്പുകേളുരം  അവരുകടതനോയനിട്ടുള്ള
രട്ടീതനിയനില്  പണരം  സചെലൈവഴനിക്കുകേയനോണസ.  ഒരു  ഏകകേനോപനമുസണങനില്  മനോത്രകമ
തടനോകേസത്തെ  സരംരക്ഷനിക്കനോന്  കേഴനിയകേയള.  നനിരന്തരമനോയനി  ഞനോന്  ഇക്കനോരഭ്യരം
ആവശഭ്യസപ്പെടുകേയനോണസ.  ഇഇൗ  തടനോകേരം  സരംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഇക്കഴനിഞതനിസന
മുന്  വര്ഷരം  സസക്രകടറനികയറ്റസ  നടയനില്  6  ദനിവസരം  ഞനോന്  നനിരനോഹനോരസമരരം
അനുഷനിച.  ഇഇൗ  തടനോകേസത്തെ  സപ്രനോടകസ  സചെയനോസത  കേലൈഭ്യനോണരം  കേഴനിക്കനിസലനരം
ഞനോനനിവനിസട ഒരു പ്രഖഭ്യനോപനരം നടത്തെനിയനിരുന. 
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മനി  .    സട്ടീക്കര് :  അതകല ശനോസനോരംകകേനോട കേനോയലൈനിനുകവണനി അങ്ങസ കപനോരനോടരം
തുടരുകേയനോസണനസ സചെയര് പറഞതസ. 

ശട്ടീ  .   കകേനോവൂര് കുഞ്ഞുകമനോന് : സര്, ഇഇൗ തടനോകേരം എസന കേനോമുകേനിയനോണസ.  ഇഇൗ
തടനോകേസത്തെ സരംരക്ഷനിക്കണരം. ഈ കേനോമുകേനിസയ ഞനോന് കേലൈഭ്യനോണരം കേഴനിക്കണസമങനില് ആ
സുന്ദരനി മഹനട്ടീയമനോയനിരനിക്കണരം.  നല  നനിലൈയനില് ആ സപണ്കുടനിക്കസ ജട്ടീവനിക്കണരം.
അങ്ങസന  ആ  സപണ്കുടനിക്കസ  ഒരു  ജട്ടീവനിതരം  സകേനോടുക്കണസമങനില്  ഞനോനതനിനസ
തയനോറനോകേണരം.  ഞനോനതനിനസ  തയനോറനോകേണസമങനില്  ഇഇൗ  തടനോകേരം  നല  നനിലൈയനില്
കപനോകേണരം, വൃത്തെനിയനോകേണരം. അതുസകേനോണസ ഇഇൗ സുന്ദരനിസയ സരംരക്ഷനിക്കണസമനള്ളതസ
സഭയസട   ഒരനോവശഭ്യമനോയനി  മനോറനിയനിരനിക്കുകേയനോണസ.   ഒരു  സനോറ്റപ്യൂടറനി  അകതനോറനിറ്റനി
രൂപട്ടീകേരനിചനോല്  ഇഇൗ  തടനോകേസത്തെ  പൂര്ണമനോയരം  സരംരക്ഷനിക്കനോന്  കേഴനിയരം.
ബഹുമനോനസപ്പെട മുഖഭ്യമനനിയരം ഇവനിസടയനിരനിക്കുന മനിക്ക എരം.എല്.എ.- മനോരുരം ഈ
തടനോകേരം  സന്ദര്ശനിചനിട്ടുണസ.   ശട്ടീ.  വനി.  ഡനി.  സതട്ടീശന്,  ശട്ടീ.  അടൂര്  പ്രകേനോശസ,
മുന്  മുഖഭ്യമനനി,  മുന്  സകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡനസ   എനനിവരടക്കമുള്ളവര്  ഇഇൗ
തടനോകേരം  സന്ദര്ശനിചനിട്ടുണസ.  അതുസകേനോണസ ഇഇൗ തടനോകേസത്തെ പൂര്ണമനോയരം സരംരക്ഷനി
ക്കുനതനിനനോവശഭ്യമനോയ  നടപടനി  ബഹുമനോനസപ്പെട  മുഖഭ്യമനനിയസടയരം  വകുപ്പെനിസനയരം
ഭനോഗത്തുനനിനണനോകേണസമനസ അഭഭ്യര്തനിക്കുകേയനോണസ.  

മുഖഭ്യമനനി (  ശട്ടീ  .    പനിണറനോയനി വനിജയന്  ) :  സര്,  ശട്ടീ.  കകേനോവൂര് കുഞ്ഞുകമനോന്
പ്രകേടനിപ്പെനിച  വനികേനോരകത്തെനോടസ  സപനോതുകവ  കയനോജനിക്കുകേയനോണസ.  പത്തെസ  കുളത്തെനിനസ
സമമനോണസ  ഒരു തടനോകേസമനപറയകമനോള് ഒനകേനില് കുളത്തെനിസന വലൈനിപ്പെരം വളസര
വലതനോവണരം, അസലങനില് തടനോകേരം വളസര ചുരുങ്ങണരം.  അതനികനനോടസ കയനോജനിക്കനോന്
കേഴനിയസമനസ കതനോനനനില. 

മസറ്റനോരു  കേനോരഭ്യരം  പറയനോനുള്ളതസ,  നമുസക്കലനോവര്ക്കുരംകൂടനി  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
വഭ്യതഭ്യനോസമനിലനോസത അകദ്ദേഹകത്തെനോടസ ഒരഭഭ്യര്തന നടത്തെനോരം. ശനോസനോരംകകേനോട തടനോകേരം
സരംരക്ഷനിക്കനോനുള്ള  നടപടനികേള്  സസട്ടീകേരനിക്കനോരം.  പകക്ഷ,  അകദ്ദേഹരം  കേലൈഭ്യനോണരം
കേഴനിക്കസട;  അതനിനുകവണനി ഇനനി കേനോത്തുനനില്കക്കണ കേനോരഭ്യമനില.  ഏതനോയനോലരം ആ
അഭഭ്യര്തന  നമുക്കസ  അകദ്ദേഹത്തെനിസന  മുനനില്  വയനോരം.  ഇതുകേഴനിഞ്ഞുള്ള
ഉപകചെനോദഭ്യത്തെനിസന  സമയത്തെസ  അകദ്ദേഹരം  അക്കനോരഭ്യത്തെനിലള്ള  വഭ്യകത  സഭയസ
നല്കുസമനനോണസ പ്രതട്ടീക്ഷ. 

മനി  .    സട്ടീക്കര് :  ഇക്കനോരഭ്യത്തെനില്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  വഭ്യതഭ്യനോസരം  കൂടനോസത
പ്രകമയരം പനോസനോക്കനോരം. 
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ശട്ടീ  .   പനിണറനോയനി വനിജയന് : സര്, ശനോസനോരംകകേനോട തടനോകേ സരംരക്ഷണത്തെനിനനോയനി

സരംസനോന  സര്ക്കനോര്  ഒരു  മനോകനജുസമനസ  ആക്ഷന്  പനോന്  സമര്പ്പെനിചതസ  2014

ഒകകനോബര്  മുതല്  കകേനസര്ക്കനോരനിസന  പരനിഗണനയനിലൈനോണസ.  ഈ  ആക്ഷന്

പനോനനില്  മസണനോലൈനിപ്പെസ  തടയനതുള്സപ്പെസടയള്ള  വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കനോയനി

24.8 കകേനോടനി  രൂപയസട  പദ്ധതനിയനോണസ  സമര്പ്പെനിചനിരനിക്കുനതസ.  ഇതുകൂടനോസത

ശനോസനോരംകകേനോട കേനോയലൈനിസന സരംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കുരം ഹരനിതവല്ക്കരണത്തെനിനുമനോയനി

10 ലൈക്ഷരം രൂപ സരംയക ലജവലവവനിധഭ്യ പരനിപനോലൈന സമനിതനിക്കസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

ഈ  ഫണ്ടുപകയനോഗനിചസ  കേനോയലൈനികനനോടസ  കചെര്ന  സലൈത്തെസ  ലജവകവലൈനി

നനിര്മനോണരം, ഫലൈവൃക്ഷങ്ങളുരം മറ്റസ വൃക്ഷങ്ങളുരം നട്ടുപനിടനിപ്പെനിക്കല്, കബനോധവല്ക്കരണ

പരനിപനോടനികേള് സരംഘടനിപ്പെനിക്കല് ഇവസയലനോരം സരംസനോന ലജവലവവനിധഭ്യ കബനോര്ഡസ

നടത്തെനിയനിട്ടുണസ.  തടനോകേ പരനിസരത്തെസ നടുന വൃക്ഷലത്തെകേള് സരംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള

ടട്ടീ ഗനോര്ഡുകേള് സനോപനിക്കുനതനിനനോയനി  12 ലൈക്ഷരം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ.  റനോരംസര്

ലസറ്റനോയ ശനോസനോരംകകേനോട തടനോകേരം ഉള്സപ്പെസടയള്ള ജലൈനോശയങ്ങളുസട സരംരക്ഷണത്തെനിനനോയനി

സരംസനോന  തണട്ടീര്ത്തെട  അകതനോറനിറ്റനി  2015-ല്  രൂപട്ടീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഈ

അകതനോറനിറ്റനിയസട  കേട്ടീഴനില്  ശനോസനോരംകകേനോട തണട്ടീര്ത്തെടരം  സരംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള

എലനോ നടപടനികേളുരം സസട്ടീകേരനിക്കുനതനോണസ. നനിശനിത ഇടകവളകേളനില് ജലൈഗുണനനിലൈവനോര

പരനികശനോധനയരം  അതനുസരനിചള്ള  ജലൈകസനോതസസ  പരനിശട്ടീലൈനവരം   തകദ്ദേശ

സസയരംഭരണ  സനോപനങ്ങളുസട  കേട്ടീഴനില്  നനിര്വ്വഹനിക്കനോനനോണസ  സര്ക്കനോര്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ.  എലനോ  നട്ടീര്ത്തെടങ്ങളുരം  തകദ്ദേശ  സസയരംഭരണ  സനോപനങ്ങളുസട

സഹനോയകത്തെനോസട  സരംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുനതനോണസ.

സചെറു  നട്ടീര്ത്തെടങ്ങസള  അടനിസനോനമനോക്കനിയള്ള  ജലൈസരംരക്ഷണ  ജലൈവനിനനികയനോഗ

വനികേസന  പരനിപനോടനികേളുരം  സര്ക്കനോര്  ലൈക്ഷഭ്യരം  വയനണസ.  ഇവ  സരംകയനോജനിപ്പെനിച

സകേനോണസ  നദട്ടീതട  ജലൈപരനിപനോലൈന  പദ്ധതനിയരം  സരംസനോനതലൈ  ജലൈപരനിപനോലൈന

പദ്ധതനിയരം  നടപ്പെനോക്കനോനനോണസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ.  ഇത്തെരത്തെനില്  നട്ടീര്ത്തെടങ്ങസളയരം

തടനോകേങ്ങസളയരം സരംരക്ഷനിക്കുന തരത്തെനിലള്ള കേര്മപദ്ധതനികേള് സരംസനോനത്തെനോസകേ

നടപ്പെനോക്കനോനനോണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ.  ഈ തടനോകേരം ഒരു ശുദ്ധജലൈ തടനോകേമനോണസ.  ഈ

തടനോകേത്തെനിസന  മരണരം  സമസലസമസല  വനസകേനോണനിരനിക്കുനസവനതസ  വസ്തുതയനോണസ.

അതസ പരനിഗണനിചസകേനോണസ പ്രകതഭ്യകേമനോയ രട്ടീതനിയനില്  ഈ തടനോകേരം സരംരക്ഷനിക്കുനതനി

നനോവശഭ്യമനോയ ഫലൈപ്രദമനോയ നടപടനികേള് സര്ക്കനോര് സസട്ടീകേരനിക്കുനതനോയനിരനിക്കുരം.
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ശട്ടീ  .    കകേനോവൂര് കുഞ്ഞുകമനോന് :   സര്,  അങ്ങയസട നല വനോക്കുകേള്ക്കസ ഞനോന്
നന്ദനി പറയകേയനോണസ. ഈ തടനോകേരം സരംരക്ഷനിക്കനോനനോയനി  ഒരു സനോറ്റപ്യൂടറനി അകതനോറനിറ്റനി
രൂപട്ടീകേരനിക്കണസമനതനോണസ പ്രധനോനസപ്പെട ആവശഭ്യരം. അതനിനനോവശഭ്യമനോയ  ഗവണ്സമനസ
ഓര്ഡനിനന്സസ പുറസപ്പെടുവനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസട്ടീകേരനിക്കുകമനോ?

മനി  .   സട്ടീക്കര് :  അങ്ങസ കേലഭ്യനോണരം കേഴനിക്കുസമനസ ഉറപ്പെസ സകേനോടുക്കുനകണനോ?

ശട്ടീ  .   കകേനോവൂര് കുഞ്ഞുകമനോന് :  സര്, ഉറപ്പു സകേനോടുത്തെനിരനിക്കുന. 

ശട്ടീ  .    പനിണറനോയനി  വനിജയന് :   സര്,   അകദ്ദേഹരം കേലഭ്യനോണരം കേഴനിക്കനോസമനസ
ഉറപ്പു  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   അതസ  നമുക്കസ  സകന്തനോഷകത്തെനോസട  സസട്ടീകേരനിക്കനോരം.   ഈ
തടനോകേരം സരംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ അകദ്ദേഹരം പറഞതടക്കമുള്ള നടപടനികേള് സര്ക്കനോര്
ഗഇൗരവമനോയനി ആകലൈനോചെനിക്കുനതനോണസ.  

(2) വനഭ്യജട്ടീവനി ആക്രമണരം

ശട്ടീ  .   സണനി കജനോസഫസ :  സര്, സരംസനോനസത്തെ വനഭ്യമൃഗ ശലൈഭ്യരം  ഗഇൗരവമുള്ള
വനിഷയമനോണസ.  ബഹുമനോനസപ്പെട എസസ.  രനോകജനനുരം ബഹുമനോനസപ്പെട  മുന്മുഖഭ്യമനനി
ശട്ടീ. വനി.  എസസ.  അചതനോനന്ദനുരം വനഭ്യമൃഗ ശലൈഭ്യ പ്രശരം ഇവനിസട സബ്മനിഷനനിലൂസട
ഉനയനിച.  ഇനസ  കചെനോകദഭ്യനോത്തെരകവളയനില്  വനരംവകുപ്പുമനനി  സരംസനോരനിക്കുകമനോഴരം
വനഭ്യമൃഗ ശലൈഭ്യത്തെനിസന രൂക്ഷത പരനോമര്ശനിക്കുകേയണനോയനി. ഇനസത്തെ മലൈയനോള മകനനോരമ
പത്രത്തെനിസന എഡനികറ്റനോറനിയല് കപജനില് ഇതുസരംബന്ധനിച ഒരു പ്രകതഭ്യകേ കലൈഖനരം
തസനയണസ.  നമുക്കറനിയനോരം,  കകേരളരം വനസമത്തെനില് വളസരകയസറ മുനനിട്ടുനനില്ക്കുന
സരംസനോനമനോണസ.  നമ്മുസട  ഭൂവനിസ്തൃതനിയസട  28  ശതമനോനത്തെനിലൈധനികേരം  വനമനോണസ.
വനസരംരക്ഷണ  നനിയമവരം  വനഭ്യമൃഗ  സരംരക്ഷണ  നനിയമവരം  ഫലൈപ്രദമനോയനി
കകേരളത്തെനില്  നടപ്പെനിലൈനോക്കനിയനിട്ടുണസ.   അതനിസന  ഫലൈമനോയനി  ഈയടുത്തെ  കേനോലൈത്തെസ
വനഭ്യജട്ടീവനികേളുസട എണത്തെനില്  വര്ദ്ധനവണനോയനിട്ടുണസ.  1993-ല്  വനങ്ങളനില് 4286
ആനകേള് ഉണനോയനിരുസനങനില് 2011-ല്  അതസ 7384 ആയനി വര്ദ്ധനിച. എട്ടുവര്ഷരം
സകേനോണസ ആനകേളുസട എണരം ഏതനോണസ ഇരടനിയനോയനി  വര്ദ്ധനിച. അതുകപനോസലൈ വനരം
വകുപ്പെനിസന കേണക്കുപ്രകേനോരരം 1993-ല് 40000 കേനോട്ടു പനനികേളനോണുണനോയനിരുനസതങനില്
2002-ല്  60000  ആയനി  വര്ദ്ധനിചനിട്ടുണസ.  ഈ  ജനസരംഖഭ്യനോ  വര്ദ്ധനവസ
തടയനതനിസന  സരംബന്ധനിചസ  ചെനിന്തനിക്കണസമനനോണസ  വനനോതനിര്ത്തെനിയനിലള്ള  ജനങ്ങളുരം
അവനിടസത്തെ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുരം  ആഗഹനിക്കനോന്  നനിര്ബന്ധനിതരനോയനിരനിക്കുനതസ.  വനഭ്യജട്ടീവനികേളുസട
ശലൈഭ്യരം  അതനിരൂക്ഷമനോയനി എലനോ  കമഖലൈകേളനിലരം  അനുഭവസപ്പെടുകേയനോണസ.  കേഴനിഞ
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മനോസരം  വയനനോടനില് രണസ ആദനിവനോസനികേള് ആന കുത്തെനി സകേനോലൈ  സചെയസപ്പെടനിട്ടുണസ.
കേഴനിഞ അഞ്ചു വര്ഷ കേനോലൈത്തെനിനുള്ളനില് എസന നനികയനോജകേ മണ്ഡലൈത്തെനില്,  ആറളരം
ആദനിവനോസനി കമഖലൈയനില് മനോത്രരം രണസ ആദനിവനോസനികേള്- ഒരു സട്ടീയരം ഒരു പുരുഷനുരം
ഇത്തെരത്തെനില്  സകേനോലൈ സചെയസപ്പെട്ടു.  ആദനിവനോസനികേള്ക്കസ അനുവദനിച വട്ടീടസ കേനിടനോസത
ഒരു സഷഡനില് കേനിടനറങ്ങുകമനോഴനോണസ ഒരു വട്ടീടമസയ രനോത്രനി ആന വലൈനിച സകേനോണ്ടുകപനോയനി
കുത്തെനി  സകേനോലൈസപ്പെടുത്തെനിയതസ.  അത്തെരത്തെനിലള്ള നനിരവധനി സരംഭവങ്ങളുണനോയനിട്ടുണസ.
വനനോതനിര്ത്തെനിയനിലള്ള തനിരുവമനോടനി എരം.എല്.എ. കേഴനിഞ സഭയനിലരം ഈ പ്രശരം
ആവശഭ്യസപ്പെട്ടു;  ഇപ്രനോവശഭ്യവരം ആവര്ത്തെനിചനോവശഭ്യസപ്പെട്ടുസകേനോണനിരനിക്കുന. 

അരുവനിക്കര നനികയനോജകേ മണ്ഡലൈത്തെനില് ഉപസതരസഞടുപ്പെസ സമയത്തെസ കപനോയ
എലനോവര്ക്കുമറനിയനോരം  അവനിസടയരം  രൂക്ഷമനോയനിട്ടുള്ള  പ്രശമനോണനിതസ.  എസന  നനികയനോ ജകേ
മണ്ഡലൈമനോയ  കപരനോവൂരനില്  (സകേനോടനിയര്,  ആറളരം)  രണസ വനഭ്യമൃഗ സകങതങ്ങളുണസ.
അഞസ പഞനോയത്തുകേള് വനനോതനിര്ത്തെനി പങനിടുകേയനോണസ.  ഓകരനോ ദനിവസവരം പ്രശരം
രൂക്ഷമനോയനിസക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണസ.  ഇതുസരംബന്ധനിച  വനോര്ത്തെകേള്  പ്രനോകദശനികേ
ചെനോനലകേളനിലരം പ്രനോകദശനികേ പത്രങ്ങളനിലരം വളസര ഗഇൗരവകത്തെനോസട വരുനസണങനിലരം
തനിരുവനന്തപുരത്തുള്ള  ഉകദഭ്യനോഗസരുസടയരം   അധനികേനോരനികേളുസടയരം  ശദ്ധയനില്സപ്പെടുത്തെനോന്
കേഴനിയന വനിധത്തെനില് സരംസനോനനോടനിസനോനത്തെനില് വനോര്ത്തെകേള് വരുനനില.  മരണരം
സരംഭവനിക്കുന  വനോര്ത്തെകേള്  മനോത്രരം  വളസര  സചെറുതനോയനിവരുന.  വനഭ്യമൃഗശലൈഭ്യരം
വളസര  രൂക്ഷമനോയനിരനിക്കുകേയനോണസ.  ഇക്കഴനിഞ  പത്തുവര്ഷത്തെനിനുള്ളനില്  150
ആളുകേളനോണസ  വനഭ്യമൃഗങ്ങളുസട  അക്രമങ്ങള്മൂലൈരം  കകേരളത്തെനില്  മരണമടഞതസ.
വയനനോടസ ജനിലയനില് മനോത്രരം വനഭ്യമൃഗങ്ങളുസട ആക്രമണരംമൂലൈരം മരണമടഞവര്ക്കുരം
പരനികക്കറ്റവര്ക്കുരം കൃഷനിനനോശരം  സരംഭവനിചവര്ക്കുമനോയനി  11 കകേനോടനി രൂപ നഷ്ടപരനിഹനോരമനോയനി
വനിതരണരം  സചെയനിട്ടുണസ.  കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷത്തെനിനുള്ളനില്  13  കകേനോടനി രൂപയസട
നഷ്ടമനോണസ സരംഭവനിചനിട്ടുള്ളതസ.  ഇനനിയരം നഷ്ടപരനിഹനോരത്തുകേ സകേനോടുത്തുതട്ടീര്ക്കനോന്
ബനോക്കനിയണസ.   ഇതുസരംബന്ധനിചസ  കേഴനിഞ സഭയനിലരം  വനരം-പരനിസനിതനി  വകുപ്പെസ
സരംബന്ധനിച  സബ്ജകസ  കേമനിറ്റനിയരംഗങ്ങളുരം   ആവര്ത്തെനിചസ   ആവശഭ്യസപ്പെസടങനിലരം
ഫലൈപ്രദമനോയനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള്  സസട്ടീകേരനിക്കുനനില.  ഈ  വര്ഷസത്തെ  ബഡ്ജറ്റസ
പ്രസരംഗത്തെനില്  25  കകേനോടനി  രൂപ  Man Animal  conflict പരനിഹനോരത്തെനിനുകവണനി
നനിര്കദ്ദേശനിചസവങനിലരം ബഡ്ജറ്റസ കരഖയനില് 25 ലൈക്ഷരം രൂപ മനോത്രമനോണസ കേനോണുനതസ.
ഫലൈപ്രദമനോയനിട്ടുള്ള   നടപടനികേള് ഇക്കനോരഭ്യത്തെനില് സസട്ടീകേരനിക്കുനനില.   ഇലൈകനികേസ
സഫന്സനിരംഗനിസനയനോണസ വനരം വകുപ്പെസ ഇതനിനുകവണനി ആശയനിക്കുനതസ.  മരങ്ങള്
തള്ളനിവട്ടീഴനി  ഇലൈകനികേസ  സഫന്സനിരംഗസ  ഫലൈപ്രദമലനോതനോക്കനോന്  ആനകേള്ക്കസ  ഇനസ
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സനോധനിക്കുനണസ.  ഇലൈകനികേസ  സഫന്സനിരംഗനിനനോവശഭ്യമനോയ സമയനിനനന്സസ  നടത്തുനനില.
ചെനിലൈ പഞനോയത്തുകേള്  സമയനിനനന്സസ നടത്തുനണസ.  മഴക്കനോലൈത്തെസ മണനിടനിഞ്ഞുരം
സവള്ളരം  കുത്തെനിസയനോഴകേനിയരം  ടഞസ  നശനിചസകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണസ.  അതുരം  ഫലൈപ്രദ
മലനോതനോയനിരനിക്കുകേയനോണസ.  എസന  നനികയനോജകേ  മണ്ഡലൈത്തെനില്  13 കകേനോടനി  രൂപയസട ആന
മതനിലൈനിസന നനിര്മനോണ പ്രവര്ത്തെനരം ആരരംഭനിചനിട്ടുണസ.  അതുസകേനോണസ ആന മതനില്
ഉള്സപ്പെസടയള്ള ഫലൈപ്രദമനോയ നനിര്മനോണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് നടത്തെനോനുള്ള നടപടനി
സസട്ടീകേരനിക്കണരം.   മനുഷഭ്യ  ജട്ടീവനിതരം  ഈ  ഭൂമുഖത്തുള്ളനിടകത്തെനോളരം  കേനോലൈരം  Man
Animal  conflict  നനിലൈനനില്ക്കുരം.  ഇനതസ  വണ്ലസഡഡസ  കകേനോണ്ഫനികനോണസ.
അതനിനസ പരനിഹനോരമുണനോക്കനോനനോവശഭ്യമനോയ കകേന ഫണസ സമനോഹരനിക്കനോന്  ഫലൈപ്രദമനോയ
നടപടനികേള്  സസട്ടീകേരനിക്കണരം.  ബഹുമനോനസപ്പെട  മുഖഭ്യമനനിയസട  സനോനനിദ്ധഭ്യത്തെനില്
വനരം വകുപ്പുമനനിയരം ധനകേനോരഭ്യ വകുപ്പുമനനിയരം പസങടുത്തുസകേനോണസ ഈ കമഖലൈയമനോയനി
ബന്ധസപ്പെട പ്രകദശങ്ങളനിസലൈ ജനപ്രതനിനനിധനികേളുസട കയനോഗരം വനിളനിക്കനോനുരം  ആവശഭ്യമനോയ
നടപടനികേള് സസട്ടീകേരനിക്കനോനുരം തയനോറനോകേണസമനസ അഭഭ്യര്തനിക്കുന. 

വനവരം മൃഗസരംരക്ഷണവരം മൃഗശനോലൈകേളുരം വകുപ്പുമനനി (ശട്ടീ  .   സകേ  .   രനോജു): സര്,
വനകമഖലൈയനിസലൈ മുഴവന് ആളുകേസളയരം   ബനോധനിക്കുന ഒരു വനിഷയമനോണസ   ശട്ടീ.
സണനി കജനോസഫസ   ഇവനിസട അവതരനിപ്പെനിചതസ. ആലൈപ്പുഴ ഒഴനിസകേയള്ള കകേരളത്തെനിസലൈ
എലനോ ജനിലകേളനിലരം വനനോതനിര്ത്തെനിയണസ.  അതുസകേനോണ്ടുതസന കകേരളസത്തെ സമനോത്തെമനോയനി
ബനോധനിക്കുന  ഒരു  വനിഷയമനോണനിതസ.  കകേരളത്തെനിസന  വനനോതനിര്ത്തെനിയനില്
ജട്ടീവനിക്കുനവര് വനഭ്യജട്ടീവനികേളുസട ആക്രമണരംമൂലൈരം  പ്രയനോസങ്ങള് കനരനിടുനതനോയനി
സര്ക്കനോരനിസന ശദ്ധയനില്സപ്പെടനിട്ടുണസ.  ഇതനില്  വയനനോടസ,  കേണ്ണൂര്,  കേനോസര്കഗനോഡസ,
കകേനോഴനികക്കനോടസ, പനോലൈക്കനോടസ എനട്ടീ ജനിലകേളനിലൈനോണസ രൂക്ഷമനോയ പ്രശങ്ങളുണനോകുനതസ.
2015-16  സനോമത്തെനികേ  വര്ഷസത്തെ  കേണക്കുകേള്പ്രകേനോരരം  കകേരളത്തെനില്  സമനോത്തെരം
റനികപ്പെനോര്ടസ സചെയസപ്പെട വനഭ്യജട്ടീവനി ആക്രമണങ്ങളനില് 50  ശതമനോനവരം കമല്പ്പെറഞ
അഞസ  ജനിലകേളനില്  നനിനനോണസ.  കകേരളത്തെനിസലൈ  കേര്ഷകേര്  ഏറ്റവരം  കൂടുതല്
വനഭ്യജട്ടീവനി ആക്രമണരം കനരനിടുനതസ കേനോടനോനകേളനില് നനിനനോണസ. കൂടനോസത കേനോട്ടുപനനി,
കേടുവ,  മനോന്,  കുരങ്ങസ  എനനിവയനില് നനിനള്ള പ്രശങ്ങളുരം  നനിരന്തരമുണനോകുനണസ.
മുന്വര്ഷങ്ങസള അകപക്ഷനിചസ  വനഭ്യജട്ടീവനികേളുസട എണരം വര്ദ്ധനിചവരുനണസ. വനരം
വകുപ്പെസ  ഏറ്റവസമനോടുവനില്  നടത്തെനിയ  കേണസക്കടുപ്പുപ്രകേനോരരം  6177  കേനോടനോനകേളുരം
48034  കേനോട്ടുപനനികേളുരം  136  കേടുവകേളുരം  43000  മനോനുകേളുരം  50000-കത്തെനോളരം
കുരങ്ങുകേളുരം  വനത്തെനില്  അധനിവസനിക്കുനണസ.  മനുഷഭ്യ-വനഭ്യജട്ടീവനി  സരംഘര്ഷരം
ലൈഘൂകേരനിക്കുനതനിനനോയനി വനരം വകുപ്പെസ  ഏസറ്റടുത്തെനിട്ടുള്ള പ്രതനികരനോധ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളനില്
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ഏറ്റവരം  പ്രധനോനസപ്പെടവ  സഇൗകരനോര്ജ്ജ  കേമനികവലൈനി,  ആനപ്രതനികരനോധ  കേനിടങ്ങസ,
ആനപ്രതനികരനോധ  മതനില്  എനനിവയസട  നനിര്മനോണമനോണസ.  നനോളനിതുവസര  1501
കേനികലൈനോമട്ടീറ്റര് ആനപ്രതനികരനോധ കേനിടങ്ങുരം 35  കേനികലൈനോമട്ടീറ്റര് ആനപ്രതനികരനോധ മതനിലരം
259  കേനികലൈനോമട്ടീറ്റര്  കേയനോലൈയരം  43  കേനികലൈനോമട്ടീറ്റര്   സസജവകവലൈനിയരം  പ്രശബനോധനിത
പ്രകദശങ്ങളനില്  മനുഷഭ്യ-വനഭ്യജട്ടീവനി  സരംഘര്ഷങ്ങള്  ലൈഘൂകേരനിക്കുനതനിനസ
നനിര്മനിചനിട്ടുണസ.  കേനോടനോനകേളനില്  നനിനള്ള  ആക്രമണത്തെനിനസ  പരനിഹനോരമനോയനി
നനിരന്തരരം കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലൈക്കനിറങ്ങനി നനോശരംവനിതയന കേനോടനോനകേസള  കറഡനികയനോ
കകേനോളര്  ഘടനിപ്പെനിചസ  നനിരട്ടീക്ഷനിചസ  കേര്ഷകേര്ക്കസ  മുനറനിയനിപ്പെസ  സകേനോടുക്കുനതനിനുള്ള
സരംവനിധനോനരം  വനരം  വകുപ്പെസ  നടപ്പെനിലൈനോക്കനിവരുന.  കൂടനോസത  ആനത്തെനോരകേളുസട
കക്രനോഡട്ടീകേരണത്തെനിസന  ഭനോഗമനോയനി  സസകേനോരഭ്യ  സലൈങ്ങള്  ഏസറ്റടുക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള് സര്ക്കനോരനിതര സരംഘടനകേളുസട സഹകേരണകത്തെനോടുകൂടനി പുകരനോഗമനിക്കുകേയനോണസ. 

വനഭ്യജട്ടീവനി ആക്രമണരംമൂലൈമുള്ള കൃഷനിനനോശരം അനുഭവസപ്പെടുന,  വനത്തെനിനകേത്തെസ
തനോമസനിക്കുന  വനനോശനിതവനിഭനോഗങ്ങസള  നനിശനിത  തുകേ  നല്കേനി,  അവരുസട
സമതകത്തെനോസട വനത്തെനിനസ  പുറകത്തെക്കസ മനോറ്റനി  പനോര്പ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള്
വയനനോടനില് കകേനസഹനോയകത്തെനോസട പുകരനോഗമനിചവരുന. ഇതുവസര 185 കുടുരംബങ്ങസള
വയനനോടസ  വനഭ്യജട്ടീവനി  സകങതത്തെനിസലൈ  കുറനിചനിയനോടസ, കഗനോളൂര്,  അമവയല്,
അരക്കുഞനി,  സകേനോറ്റന്കേര തുടങ്ങനിയ  കകേനോളനനികേളനില്  നനിനരം  ഇത്തെരത്തെനില്  മനോറ്റനി
പനോര്പ്പെനിചനിട്ടുണസ. കൂടനോസത നബനോര്ഡസ വനോയനോ പദ്ധതനിയനിലള്സപ്പെടുത്തെനി കേണ്ണൂര്, കേനോസര്കഗനോഡസ
ജനിലകേളനിസലൈ  വനനോതനിര്ത്തെനികേളനില്  കേനോടനോനസയ  പ്രതനികരനോധനിക്കുനതനിനസ  പരഭ്യനോപ്തമനോയ
കേരനിങല്  ഭനിത്തെനികേള്  നനിര്മനിക്കുനതനിനസ  2015-16  വര്ഷത്തെനില്  20,40,00,000
രൂപയസട  ഒരു  പദ്ധതനിക്കസ  ഭരണനോനുമതനി  ലൈഭനിചതനിസനത്തുടര്നസ  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്
നനിര്മനോണപ്രവര്ത്തെനങ്ങള് നടനവരനികേയനോണസ; കേനോസര്കഗനോഡസ ജനിലയനില് ആയതനിസന
നടപടനിക്രമങ്ങള്  പുകരനോഗമനിചവരുന.  ഇതനിനുപുറസമ  പരട്ടീക്ഷണനോടനിസനോനത്തെനില്
കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ആറളരം പ്രകദശത്തെസ 25 കേനികലൈനോമട്ടീറ്റര് ദൂരത്തെനില് സട്ടീല് സഫന്സനിരംഗസ
നനിര്മനിചവരുന.  വനത്തെനിനകേത്തുതസന  വനഭ്യജട്ടീവനികേസള  നനിലൈനനിര്ത്തുനതനിനസ
ജലൈവരം  ഭക്ഷണവരം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനനോയനി  സചെറുജലൈസരംഭരണനികേളുരം  സചെക്കസ
ഡനോമുകേളുരം വയല് സരംരക്ഷണവരം നടത്തെനിവരനികേയനോണസ.  കകേരളത്തെനില് ആലൈപ്പുഴ ഒഴനിസകേയള്ള
13  ജനിലകേളനില്  വനനോതനിര്ത്തെനിയനില്  വനഭ്യജട്ടീവനി  ആക്രമണരം  തടയനതനിനുരം
നനോടനിലൈനിറങ്ങുന വനഭ്യജട്ടീവനികേസള  തനിരനിചസ  കേനോടനികലൈക്കസ  അയയനതുമുള്സപ്പെസടയള്ള
പ്രവൃത്തെനികേള്  സചെയ്യുന  13 ദ്രുതപ്രതനികേരണ  സരംഘങ്ങസള  നനികയനോഗനിചനിട്ടുണസ.
കൂടനോസത  വനഭ്യജട്ടീവനികേസള  ആകേര്ഷനിക്കുന  കൃഷനിരട്ടീതനികേള്  ഒഴനിവനോക്കുനതനിനനോയനി
വനനോതനിര്ത്തെനിയനിസലൈ കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില് വനരം വകുപ്പെസ അവകബനോധരം സൃഷ്ടനിചവരനികേയനോണസ.
2016-17 സനോമത്തെനികേ വര്ഷരം മനുഷഭ്യ-വനഭ്യജട്ടീവനി സരംഘര്ഷരം ലൈഘൂകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
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നടപടനികേള്ക്കനോയനി  Measures  to  Reduce  Man-Animal  Conflict എന
ശട്ടീര്ഷകേത്തെനില്   757 ലൈക്ഷരം രൂപയരം  Relief to Victims എന ശട്ടീര്ഷകേത്തെനില്
350  ലൈക്ഷരം  രൂപയരം  വകേയനിരുത്തെനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിനുപുറസമ  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറ്റസ
പ്രസരംഗത്തെനില്  മലൈകയനോര  കമഖലൈകേളനില്  അനുദനിനരം  വര്ദ്ധനിചവരുന  മനുഷഭ്യനുരം
വനഭ്യമൃഗങ്ങളുരം  തമനിലള്ള  സരംഘര്ഷത്തെനിനസ  പരനിഹനോരമനോയനി   സറയനില്  കവലൈനി,
കേനിടങ്ങസ,  ഇലൈകനികേസ  സഫന്സനിരംഗസ  എനനിവസയക്കുറനിചസ  പരനോമര്ശനിചനിട്ടുണസ.
യദ്ധകേനോലൈനോടനിസനോനത്തെനില് ഉചെനിതമനോയ കവലൈനി നനിര്മനിചസ  കൃഷനിക്കനോര്ക്കസ സരംരക്ഷണരം
നല്കുനതനിനസ  പ്രകതഭ്യകേ നനികക്ഷപ പദ്ധതനിയനില്  100  കകേനോടനി  രൂപ അനുവദനിക്കുകേയരം
ഇതനില് 25 ലൈക്ഷരം രൂപയസട സചെലൈവസ ഇഇൗ വര്ഷരം പ്രതട്ടീക്ഷനിക്കുകേയരം സചെയ്യുകേയനോണസ.

മനുഷഭ്യ-വനഭ്യമൃഗ  സരംരക്ഷണരം  ലൈഘൂകേരനിക്കുനതനിനനോയനി  സരംസനോന
സര്ക്കനോര് നനിരവധനി നടപടനികേള് സസട്ടീകേരനിക്കുനസണങനിലരം പ്രശത്തെനിസന വഭ്യനോപ്തനിയരം
ഗഇൗരവവരം കേണക്കനിസലൈടുത്തെസ  പ്രസസ്തുത വനിഷയരം കകേന സര്ക്കനോരനിസന ശദ്ധയനില്
സകേനോണ്ടുവരനികേയരം  അടനിയന്തരസഹനോയരം  ആവശഭ്യസപ്പെടുകേയരം  സചെയനിട്ടുണസ.  കകേന
വനരം-പരനിസനിതനി  വകുപ്പുമനനി  സരംസനോനത്തെസ  വനകപ്പെനോള്  മനുഷഭ്യ-വനഭ്യമൃഗ
ആക്രമണസത്തെ സരംബന്ധനിച വനിഷയരം അകദ്ദേഹത്തെനിസന മുനനില് അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയരം
അതനിനസ  പരനിഹനോരരം  കേനോണുനതനിനുകവണനിയള്ള നടപടനികേള്  സസട്ടീകേരനിക്കുനതനിനസ
കകേന സനോമത്തെനികേ സഹനോയമുണനോകേണസമനനോവശഭ്യസപ്പെട്ടു സകേനോണ്ടുള്ള  നനികവദനരം
സകേനോടുക്കുകേയരം  സചെയനിട്ടുണസ.  മനുഷഭ്യ -വനഭ്യമൃഗ  സരംഘര്ഷരം  കനരനിടുനതനിനുള്ള
പ്രകതഭ്യകേ  പദ്ധതനിക്കനോയനി  100  കകേനോടനി  രൂപയസടയരം  വനഭ്യജട്ടീവനി  പുനരധനിവനോസ
കകേനരം  തുടങ്ങുനതനിനസ  100  കകേനോടനി  രൂപയസടയരം  സഹനോയരം  ലൈഭഭ്യമനോക്കണസമനസ
അഭഭ്യര്തനിചനിട്ടുണസ.  ഈ  വനിഷയത്തെനിസന  ഗഇൗരവരം  പരനിഗണനിചസകേനോണസ സരംസനോനതലൈ
ഉകദഭ്യനോഗസരുസട  കയനോഗരം  ഇഇൗ  മനോസരം  20-ാം  തട്ടീയതനി   വനിളനിചകചെര്ക്കുനണസ.
ആലൈപ്പുഴ  ഒഴനിസകേ  ഏറ്റവരം  കൂടുതല്  വനഭ്യമൃഗ  ആക്രമണമുള്ള എലനോ  ജനിലകേളനിലരം
കഫനോറസസ  ഉകദഭ്യനോഗസരുസട ഒരു കയനോഗരം  വനിളനിചകൂട്ടുനതനിനസ  തട്ടീരുമനോനനിചനിട്ടുണസ.
അങ്ങസ ഇവനിസട പറഞ നനിര്കദ്ദേശരം വളസര സസട്ടീകേനോരഭ്യമനോയനിട്ടുള്ളതനോണസ.  മുഖഭ്യമനനിയസട
സനോനനിദ്ധഭ്യത്തെനില് ഒരു ഉനതതലൈ കയനോഗരം സരംസനോനനോടനിസനോനത്തെനില് വനിളനിചകൂട്ടുന
കേനോരഭ്യരം ഗവണ്സമനസ പരനിഗണനിക്കുനതനോണസ.   

ശട്ടീ  .    സണനി  കജനോസഫസ :   സര്,  ഞനോന്  കനരസത്തെ  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപനോസലൈ,
Man-Animal Conflict  തടയനതനിനനോയനി  ബഡ്ജറ്റസ പ്രസരംഗത്തെനില്  25  കകേനോടനി
രൂപസയനസ ബഹുമനോനസപ്പെട ധനകേനോരഭ്യ വകുപ്പുമനനി തനിരുത്തെനിസയങനിലരം കരഖയനില്
ഇകപ്പെനോഴരം 25 ലൈക്ഷരം രൂപ മനോത്രമനോണസ.  25 കകേനോടനി രൂപ തസന അപരഭ്യനോപ്തമനോണസ.
ആ തുകേ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയരം ഇകപ്പെനോള് പ്രഖഭ്യനോപനിചനിരനിക്കുന തുകേ  ലൈഭഭ്യമനോക്കനോനുരം
ആവശഭ്യസമങനില് കൂടുതല് തുകേ അനുവദനിക്കനോനുമുള്ള നടപടനി സസട്ടീകേരനിക്കുകമനോ?
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ശട്ടീ  .    സകേ  .    രനോജു :  സര്,  തുകേ വകേയനിരുത്തുനതുമനോയനി ബന്ധസപ്പെടസ  ധനകേനോരഭ്യ
വകുപ്പുമനനിയമനോയനി ആകലൈനോചെനിക്കുകേയരം ആവശഭ്യമനോയ ഫണസ അനുവദനിച  തരനോസമനസ
പറഞനിട്ടുമുണസ. അതുസകേനോണസ ഫണനിസന പ്രശരം അതനിനസ ബനോധകേമനോകുകേയനില. 

IV സബ്മനിഷന്

(1) വനിഴനിഞരം അന്തനോരനോഷ്ട്ര തുറമുഖരം

ശട്ടീ  .   എരം  .   വനിന്സസനസ : സര്, കകേരളത്തെനിസന സസപ്ന പദ്ധതനിയനോണസ വനിഴനിഞരം
അന്തനോരനോഷ്ട്ര  തുറമുഖപദ്ധതനി.  ഏഷഭ്യയസട  വനികേസന  കേവനോടമനോയനി  മനോറുസമനസ
പ്രതട്ടീക്ഷനിക്കുന  പ്രസ്തുത  സസപ്നപദ്ധതനി  കേഴനിഞ  സഎകേഭ്യജനനോധനിപതഭ്യ  മുനണനി
ഗവണ്സമനനിസന,  പ്രകതഭ്യകേനിചസ  മുന്മുഖഭ്യമനനി  ശട്ടീ.  ഉമന്  ചെനോണനിയസട
കേഠനിനനോദ്ധസനോനത്തെനിസനയരം നനിശയദനോര്ഢഭ്യത്തെനിസനയരം വനിയര്പ്പെനിസനയരം ഫലൈമനോയനിടനോണസ
യനോഥനോര്തഭ്യമനോയനിരനിക്കുനതസ.  ആ പദ്ധതനിയനികന്മല്  ആശങ പരത്തുന തരത്തെനിലൈനോണസ
കകേന  ഗവണ്സമനസ  കുളചല്  പദ്ധതനിക്കസ  ഇനസ  മനനിസഭയസട  അനുമതനി
സകേനോടുത്തെനിട്ടുള്ളതസ.  ഇതസ  തമനിഴസ നനോടനിസനതനിരനോയനികടനോ  തമനിഴനോടനിനസ  ഏസതങനിലസമനോരു
പദ്ധതനി  സകേനോടുക്കുനതനിസനതനിരനോയനികടനോ  ഉള്ള   സബ്മനിഷനല.  കകേരളത്തെനിനസ
ഇക്കനോരഭ്യത്തെനിലള്ള ആശങയനോണസ.  ആകരയരം കദനോഹനിക്കുനതനിനുകവണനിയല,  നമള്
കദനോഹനിക്കസപ്പെടനോതനിരനിക്കുനതനിനുകവണനിയള്ള  ജനോഗത  കേനോട്ടുനതനിനുകവണനിയനോണസ
ഇഇൗ സബ്മനിഷന്  അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ.  വനിഴനിഞരം  പദ്ധതനിക്കസ  30  കേനികലൈനോമട്ടീറ്റര്
മനോത്രരം  അകേസലൈയള്ള  കുളചലൈനിനടുത്തുള്ള  ഇനയരം  എന  സലൈത്തെനോണസ  ഇഇൗ
പദ്ധതനിയനോരരംഭനിക്കുനതസ. വനിഴനിഞരം  പദ്ധതനിക്കനോയനി   നമള്  കകേന  ഷനിപ്പെനിരംഗസ
മനനോലൈയസത്തെ  സമട്ടീപനിചകപ്പെനോള്   ആദഭ്യരം  അവര്  പറഞതസ  200  കേനികലൈനോമട്ടീറ്റര്
അകേസലൈ വലനോര്പനോടരം സടര്മനിനലള്ളതനിനനോല് വനിഴനിഞത്തെനിനസ അനുമതനി നല്കേനോന്
സനോധനിക്കനിലനോസയനനോണസ.  അകത  ഷനിപ്പെനിരംഗസ  മനനോലൈയരം  തസനയനോണസ  ഇനസ
വനിഴനിഞരം പദ്ധതനിപ്രകദശത്തുനനിനസ  സവറുരം  30  കേനികലൈനോമട്ടീറ്റര് മനോത്രരം അകേസലൈയള്ള
കുളചലൈനിനസ അനുമതനി നല്കേനിയനിരനിക്കുനതസ.  നമുക്കസ വളസരയധനികേരം ആശങയണനോക്കുന
മറ്റസ  ചെനിലൈ  വസ്തുതകേള്  കൂടനി  ഇക്കനോരഭ്യത്തെനിലണസ.  സരംസനോന  ഗവണ്സമനസ
നടത്തെനിയനിട്ടുള്ള  ഒരു  പഠനത്തെനിസന  അടനിസനോനത്തെനിലൈനോണസ  വനിഴനിഞരം  പദ്ധതനി
രൂപകേല്പ്പെന  സചെയനിരനിക്കുനതസ.  ആ  ടനോഫനിക്കനിലൈനോണസ  വനിഴനിഞരം  പദ്ധതനിയസട
ബനിസനിനസസ   പ്രതട്ടീക്ഷ.  അകത  ടനോഫനികേസ  ഉപകയനോഗനിചതസനയനോണസ  കുളചല്
പദ്ധതനിയസടയരം മനോര്ക്കറ്റനിരംഗസ  കപ്രനോസസകസസ  തയനോറനോക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ.  അതസ  നമ്മുസട
പദ്ധതനിസയ  ഭനോവനിയനില്   ഗുരുതരമനോയനി  ബനോധനിക്കുസമന  കേനോരഭ്യത്തെനില്  യനോസതനോരു
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സരംശയവമനില.  കകേനഗവണ്സമനസ വളസര ആസൂത്രനിതമനോയനി വനിഴനിഞരം പദ്ധതനിസയ
തകേര്ക്കനോന് ശമനിക്കുനണസ.  സനോഗര്മനോലൈ  പദ്ധതനി ആരരംഭനിക്കനോന്കവണനി നടത്തെനിയ
പഠന  റനികപ്പെനോര്ടനില്   കകേരളരം  സതനോഴനില്  സമരങ്ങളുസട  ഒരു  കകേനമനോസണനരം
വനിഴനിഞവരം വലനോര്പനോടവരംസകേനോണസ ഒരു പ്രകയനോജനവമുണനോവകേയനിസലനരം വനോളയനോര്
സചെക്കപനോസനിലൂസട  ചെരക്കുകേള്  കേടനകപനോകുനതനിനസ  വളസരയധനികേരം  കേനോലൈതനോമ
സമുണനോകുനതുസകേനോണസ തമനിഴനോടനിസലൈ വഭ്യവസനോയനികേള്ക്കസ വലനോര്പനോടരം സടര്മനിനലൈനിസന
പ്രകയനോജനരം  ലൈഭനിക്കുനനിസലനമുള്ള   കകേരളത്തെനിനസ  വനിരുദ്ധമനോയനിട്ടുള്ള, വസ്തുതകേള്ക്കസ
നനിരക്കനോത്തെ തരത്തെനിലള്ള കേസണത്തെലകേളനോണസ വനനിരനിക്കുനതസ.  വനിഴനിഞരം പദ്ധതനിയസട
നനിര്മനോണപ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  ആരരംഭനിചകേഴനിഞ്ഞു.  പകക്ഷ  നനിര്മനോണപ്രവര്ത്തെനങ്ങള്
തുടങ്ങനോത്തെ  കുളചലൈനിസന  സനോഗര്മനോലൈ  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്സപ്പെടുത്തെനിയനിരനിക്കുകേയനോണസ.
നനിര്മനോണപ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  ആരരംഭനിച  വനിഴനിഞസത്തെ അതനിലള്സപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടുമനില.
മസറ്റനോരു പ്രധനോനസപ്പെട വസ്തുത,  വനിഴനിഞരം പദ്ധതനി  7525  കകേനോടനി രൂപയകടതനോണസ.
കുളചലൈനില്   കകേനഗവണ്സമനസ കനരനിടസ നടത്തുന 25000 കകേനോടനി രൂപയസട പദ്ധതനി
സകേനോണ്ടുവരനോനനോണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ.  കുളചല് നനിവനോസനികേള്ക്കുകപനോലരം ഈ പദ്ധതനി
ആവശഭ്യമനില.  തകദ്ദേശവനോസനികേള് ഇനവനിസട ഉണനോവ്രതരം അഥവനോ ഹങര് സസസ്ട്രെെക്കസ
നടത്തുകേയനോണസ. 2000 കകേനോടനി രൂപയസട ഫനിഷനിരംഗസ ഉള്സപ്പെസടയള്ള വനിവനികധനോകദ്ദേഭ്യശ
ഹനോര്ബറനോണസ  അവര് ആഗഹനിചതസ.  2000 കകേനോടനി രൂപയസട പദ്ധതനിയനോണസ അവര്
ആഗഹനിചസതങനില്  കകേനഗവണ്സമനസ  25000  കകേനോടനി  രൂപയസട പദ്ധതനിയനോണസ
സകേനോടുത്തെനിരനിക്കുനതസ. ഇന്തഭ്യയനില് ഒരനിടത്തുരം രണസ കപനോര്ടസ കപ്രനോജക്ടുകേള് അടുത്തെടുത്തെസ
ഇതുവസരയരം  ആരരംഭനിചനിടനില.  കബനോരംസബയരം  മദനോസനിനുരം  സതനോടടുത്തു  തസന
കപനോര്ട്ടുകേളുസണനനോണസ കകേനമനനി ശട്ടീ. സപനോന് രനോധനോകൃഷ്ണന് പറയനതസ.  നനിലൈവനിലള്ള
കപനോര്ട്ടുകേള്ക്കസ അതനിസന കേപ്പെനോസനിറ്റനി തനോങ്ങനോന് കേഴനിയനോസത വനകപ്പെനോള് മനോത്രമനോണസ
അവനിസട  മറ്റസ  കപനോര്ട്ടുകേള്  ആരരംഭനിക്കനോന്  അനുമതനി  സകേനോടുത്തെനിട്ടുള്ളതസ.  ബരംഗനോളുരം
ആനനോപ്രകദശുരം  ഉള്സപ്പെസടയള്ള   പലൈ  സരംസനോനങ്ങളുരം  പുതനിയ  തുറമുഖങ്ങളുസട
അനുമതനിക്കനോയനി  കേനോത്തെനിരനിക്കുകേയനോണസ.  അതനിനസ  മനനിസഭ  അനുവനോദരം സകേനോടുക്കനോതനിരനിക്കുന
സന്ദര്ഭത്തെനിലൈനോണസ കകേനഗവണ്സമനസ നമ്മുസട പ്രതട്ടീക്ഷകേസളലനോരം തകേര്ക്കുന തരത്തെനിലള്ള
ഒരു  പദ്ധതനി  സകേനോണ്ടുവനനിരനിക്കുനതസ.  കുളചല്  പദ്ധതനി  വനിഴനിഞരം  പദ്ധതനിക്കസ
സകേനോലൈക്കയറനോയനി  മനോറനോന്  കപനോകുകേയനോണസ.  അതുസകേനോണസ  ഈ  ചെതനിസക്കതനിരനോയനി
സഭ  ഒനടങരം  ഒരു  നനിലൈപനോടസ  സസട്ടീകേരനിക്കണസമനനോണസ  എനനിക്കസ  പറയനോനുള്ളതസ.
സമയബന്ധനിതമനോയനി വനിഴനിഞരം പദ്ധതനി പൂര്ത്തെനിയനോക്കനോന് സരംസനോന ഗവണ്സമനസ
അടനിയന്തരമനോയനി  നടപടനി  സസട്ടീകേരനിക്കണരം.  അകതനോസടനോപ്പെരം നമ്മുസട   ആശങകേള്
കകേനഗവണ്സമനനിസന ശദ്ധയനില്സപ്പെടുത്തെനോന്  ഒരു സര്വ്വകേക്ഷനികയനോഗരം  വനിളനിക്കുകേയരം
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സര്വ്വകേക്ഷനി  സഡലൈനികഗഷന്  ഡല്ഹനിയനികലൈക്കസ  കപനോകുകേയരം  കവണരം.  കകേനരം
ഭരനിക്കുന ഗവണ്സമനനിസന രനോഷ്ട്രട്ടീയ ലൈക്ഷഭ്യങ്ങള്,  കകേരളത്തെനിസന സസപ്നപദ്ധതനിസയ
തകേര്ക്കനോനുള്ള ലൈക്ഷഭ്യങ്ങള്,  കകേരളത്തെനിനസ  ഗുണകേരമനോകുന ഈ പദ്ധതനിസക്കതനിരനോയനി
കേഴനിഞ കുസറക്കനോലൈമനോയനി  കകേന ഗവണ്സമനസ സസട്ടീകേരനിക്കുന നനിലൈപനോടുകേള്സക്കതനിരനോയനി
ശകമനോയ പ്രതനികേരണരം സരംസനോന സര്ക്കനോരനിസന ഭനോഗത്തുനനിനണനോകേണരം.

10.00 AM)

മുഖഭ്യമനനി  (ശട്ടീ  .    പനിണറനോയനി  വനിജയന്)  :  സര്,  ബഹുമനോനഭ്യനനോയ  അരംഗരം
പ്രകേടനിപ്പെനിച  വനികേനോരകത്തെനോടസ  കയനോജനിപ്പെനോണുള്ളതസ.  വനിഴനിഞരം  പദ്ധതനി  വനിവനിധ
തലൈങ്ങളനില്  ചെര്ച സചെയതനോണസ. കനരകത്തെ ഈ പദ്ധതനി ലൈനോന്ഡസ കലൈനോര്ഡസ കപനോര്ടസ
കമനോഡലൈനിലൈനോണസ വനിഭനോവന സചെയനിരുനതസ.  അതനില് നനിനസ വഭ്യതനിചെലൈനിചനോണസ സര്ക്കനോര്
മൂലൈധനരം സസകേനോരഭ്യകമഖലൈയസ  ലൈഭഭ്യമനോക്കനി പദ്ധതനി നടപ്പെനിലൈനോക്കുന സനിതനി വനതസ.
ഇതനിസന  ഫലൈമനോയനി  പദ്ധതനിസചലൈവരം  പദ്ധതനി  നനിര്വ്വഹണത്തെനിനുള്ള  സമയവരം
അധനികേരനിക്കുസമന  ആശങ  കനരകത്തെതസന  സൂചെനിപ്പെനിക്കസപ്പെടതനോണസ.  ലൈനോന്ഡസ
കലൈനോര്ഡസ  കപനോര്ടസ  കമനോഡലൈനില്  നനിനരം  വഭ്യതനിചെലൈനിചതനിനനോല്  ഗവണ്സമനനിനസ
ഉണനോകകേണനിയനിരുന  നനിയനണരം  നഷ്ടസപ്പെടനിരനിക്കുനസവന  അവസയരം  നനോരം
കേനോകണണതനോയനിട്ടുണസ.  ഇകപ്പെനോള്  പദ്ധതനിസചലൈവസ  7525  കകേനോടനി  രൂപയനോയനോണസ
കേണക്കനോക്കസപ്പെടനിട്ടുള്ളതസ.  ഇത്രയരം തുകേ മുടക്കനിയള്ള പദ്ധതനി ലൈനോഭകേരമനോകേനില എന
കേസണത്തെലൈനിസന  അടനിസനോനത്തെനിലൈനോണസ  കകേനഗവണ്സമനസ  816  കകേനോടനി  രൂപ
വയബനിലൈനിറ്റനി ഗഭ്യനോപസ ഫണനിരംഗസ ഇനത്തെനില് പദ്ധതനി നഷ്ടത്തെനില് കപനോകേനോതനിരനിക്കനോനനോയനി
ലൈഭഭ്യമനോക്കനിയനിരനിക്കുനതസ. വനിഴനിഞരം പദ്ധതനിയസട പ്രവര്ത്തെനത്തെനിനസ എലനോ അനുമതനിയരം
ഇതനിനകേരം ലൈഭഭ്യമനോക്കുകേയരം പദ്ധതനി പ്രവര്ത്തെനരം ആരരംഭനിക്കുകേയരം സചെയനിട്ടുണസ.  സര്ക്കനോര്
പദ്ധതനിപ്രവര്ത്തെനരം  വനിലൈയനിരുത്തെനിയകപ്പെനോള്  ആയനിരരം  ദനിവസത്തെനിനകേരം  പദ്ധതനി
പൂര്ത്തെനിയനോക്കനോന് കേഴനിയസമനസ കേസണത്തെനിയനിട്ടുണസ.  നനിശനിത സമയത്തെനിനുമുമ്പുതസന
പൂര്ത്തെനിയനോക്കുന രട്ടീതനിയനില് ഇതനിനുകവണ അനുബന്ധ സജ്ജട്ടീകേരണങ്ങള് സര്ക്കനോര്
ഒരുക്കുകേ  തസന സചെയ്യുരം.  സമയബന്ധനിതമനോയനി  വനിഴനിഞരം തുറമുഖ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്
ഏകകേനോപനിപ്പെനിക്കുകേയരം പൂര്ത്തെട്ടീകേരനിക്കുകേയരം സചെയനോന് സര്ക്കനോര് പ്രതനിജനോബദ്ധമനോണസ.
ഇക്കനോരഭ്യത്തെനില് സര്ക്കനോരനിനസ  ചെനിലൈ പരനിമനിതനികേളുണസ.  ഇകപ്പെനോള് കേണ്കടനോള്, അദനോനനി
ഗ്രൂപ്പെനിനനോയതനിനനോല് ഇക്കനോരഭ്യത്തെനില് ശമരം നടകത്തെണതുരം മുന്കേസയടുകക്കണതുരം അദനോനനി
ഗ്രൂപ്പെനോണസ.  എനനോല്  അതനിനസ  കേനോത്തുനനില്ക്കനോസത  സരംസനോന  ഗവണ്സമന്റുതസന
എലനോവനിധ  ശമങ്ങളുരം  നടത്തുരം.  ഇകപ്പെനോള്  പ്രകേടനിപ്പെനിച  വനികേനോരരം  കുളചല്
പദ്ധതനിയമനോയനി ബന്ധസപ്പെടനോണസ.  കുളചല് പദ്ധതനിക്കസ കകേനസര്ക്കനോര് തതസത്തെനില്
969/2017
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അരംഗട്ടീകേനോരരം  നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു.  യഥനോര്തത്തെനില്  ഈ  പദ്ധതനിക്കുരം  വയബനിലൈനിറ്റനി
ഗഭ്യനോപസ ഫണനിരംഗസ കവണനിവരുരം. വനിഴനിഞരം പദ്ധതനികയക്കനോള് ഫണസ ഈ പദ്ധതനിക്കസ
കവണനിവരുരം.  30  കേനികലൈനോമട്ടീറ്റര്  ദൂരത്തെനില്  മസറ്റനോരു  അണ്വയബനിള്  തുറമുഖരം
ആരരംഭനിക്കുനതനില് യനോസതനോരു യകനിയമനില. സകേനോചനിയനില് നനിനരം 250 കേനികലൈനോമട്ടീറ്റര്
അകേസലൈയള്ള വനിഴനിഞരം തുറമുഖത്തെനിനസ അനുമതനി നല്കുനതനിനസ കകേനരം കേനോടനിയ
അമനോന്തസമലനോരം  ഉകപക്ഷനിചസകേനോണനോണസ  ഇകപ്പെനോള്  30  കേനികലൈനോമട്ടീറ്റര്  അകേസലൈയള്ള
കുളചലൈനിനസ  കകേന  ഗവണ്സമനസ  അനുമതനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുനതസ.  ഇത്തെരത്തെനില്
സപനോതുജനങ്ങളുസട നനികുതനിപ്പെണരം അശനോസട്ടീയമനോയനി ഉപകയനോഗനിക്കുന പ്രവണതകയനോടസ
കയനോജനിക്കനോന്  കേഴനിയനില.  കുളചലൈനിനസ  അനുമതനി  നല്കേനിസയനറനിഞകപ്പെനോള്ത്തെസന
സരംസനോനത്തെനിസന ആശങ വഭ്യകമനോക്കനി പ്രധനോനമനനിക്കസ കേത്തെയക്കുകേയരം അടുത്തെ
ദനിവസരം പ്രധനോനമനനിസയ കനരനില് കേനോണനോന്  സമയവരം അവസരവരം കചെനോദനിക്കുകേയരം
സചെയനിട്ടുണസ.  ഈ മനോസരം തസന പ്രധനോനമനനിസയ കനരനില് കേണസ   സരംസനോനത്തെനിസന
ആശങ  അകദ്ദേഹവമനോയനി  പങ്കുവയനോന്  കേഴനിയസമനനോണസ  പ്രതട്ടീക്ഷനിക്കുനതസ.   ഈ
മനോസരം  17-ാാാ തട്ടീയതനി  നടക്കുന എരം.പനി.-മനോരുസട  കയനോഗത്തെനില് ഇക്കനോരഭ്യരം  ചെര്ച
സചെയ്യുകേയരം പനോര്ലൈസമനനില് ഇക്കനോരഭ്യരം ശകമനോയനി ഉനയനിക്കണസമനസ ആവശഭ്യസപ്പെടുകേയരം
സചെയ്യുനതനോണസ.               

(2) പ്രവട്ടീണനിസന ജയനില്വനോസരം 

ശട്ടീ  .    സകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ കുമനോര്  : സര്,  സചെയനോത്തെ കുറ്റത്തെനിനസ കേഴനിഞ രണസ
വര്ഷമനോയനി ആഫനിക്കന് രനോജഭ്യമനോയ സകേനനിയയനിസലൈ ജയനിലൈനില് പട്ടീഡനരം അനുഭവനിക്കുന
പ്രവട്ടീണ്  എന  സചെറുപ്പെക്കനോരസന  കമനോചെനത്തെനിനുകവണനിയനോണസ  ഈ  സബ്മനിഷന്.
ഇകദ്ദേഹരം  കേഴനിഞ  രണസ  വര്ഷരം  മുന്പസ  മര്ചനസ  കനവനിയനില്  കചെരനോനനോയനി
ഡല്ഹനിയനിസലൈ ആല്ഫനോ മലറന് അക്കനോദമനിയനില് ആറസ മനോസരം പഠനിച.  പഠനത്തെനിസന
ഭനോഗമനോയനി  പനോര്ക്കസ  മനോന്ഷനിപ്പെസ  മനോകനജുസമനസ  കേമനനി  വഴനി  12  മനോസസത്തെ
പരനിശട്ടീലൈനത്തെനിനനോയനി  2013  നവരംബര്  13-നസ ദുബനോയനിയനില് നനിനരം ഒരു കേപ്പെലൈനില്
പ്രകവശനിച. 2014 കമയസ 1-നസ ഇറനോനനിയനോയ കേപ്പെലടമ, പ്രവട്ടീണനിസനയരം  സഹപനോഠനിയനോയ
ഡല്ഹനി സസകദശനി  വനികേനോസനിസനയരം ഒഴനിസകേ ബനോക്കനി എലനോവസരയരം പനിരനിചവനിടകശഷരം
കേപ്പെല് പനോകേനിസനോന്കേനോരനസ വനിറ.  എഗനിസമനസ തട്ടീര്നനില എന കേനോരണത്തെനോലൈനോണസ
ഇവസര പനിരനിചവനിടനോതനിരുനതസ.  ഇറനോനനില് നനിനസ  സനിമന്റുമനോയനി കേപ്പെല് സകേനനിയയനികലൈക്കസ
കപനോകുകമനോള്  സസനോമനോലൈനിയന്  കേടല്സക്കനോള്ളക്കനോര്  ഈ  കേപ്പെല്  റനോഞ്ചുകേയരം
ഏകേകദശരം  ഒനര മനോസകത്തെനോളരം  കേപ്പെല് അവരുസട  കേസഡനിയനിലൈനോകുകേയരം  സചെയ.
ഭക്ഷണവരം  സവള്ളവരം  കേനിടനോസത  ഇവര്  വലനോസത  വനിഷമനിചനിരുന;  പനിനട്ടീടസ   ഇവസര
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കമനോചെനിപ്പെനിച. കേപ്പെല് സകേനനിയന് തുറമുഖകത്തെനോടടുക്കുകമനോള് ഈ കേപ്പെലൈനില് മയക്കുമരുനസണനസ
രഹസഭ്യവനിവരരം  കേനിട്ടുകേയരം  ഡട്ടീസല്  ടനോങനിനകേത്തെസ  നനിനസ  ഏകേകദശരം  12  മനിലഭ്യന്
യ.എസസ.  കഡനോളര് വനിലൈമതനിക്കുന  373.8  കേനികലൈനോഗനോരം സഹകറനോയനിന് പനിടനിസചടുക്കുകേയരം
സചെയ.  കേപ്പെലൈനിലണനോയനിരുന ഇന്തഭ്യനോക്കനോരനോയ  പ്രവട്ടീണുരം  വനികേനോസുമടക്കരം ഒന്പതസ
കപസര  സകേനനിയന്  ഗവണ്സമനസ  തടവനിലൈനോക്കനി.  അവനിടസത്തെ  നനിയമമനുസരനിചസ
കേപ്പെലരം മയക്കുമരുനരം കേടലൈനില് സകേനോണ്ടുകപനോയനി  നശനിപ്പെനിക്കുരം;  ഇവസര ജയനിലൈനില്
ഇടനിരനിക്കുകേയമനോണസ.  കുടനിക്കനോന്  സവള്ളകമനോ  ആഹനോരകമനോ  കേനിടനോസത  അവര്
വനിഷമനിക്കുകേയനോണസ. അവനിസടയള്ള  ഇന്തഭ്യന്  അകസനോസനികയഷന്  പ്രതനിനനിധനികേള്
എരംബസനിവഴനി  പ്രവട്ടീണനിസന  കേണ്ടു.  വലകപ്പെനോഴമനോണസ  സവള്ളകമനോ  ആഹനോരകമനോ
എസന്തങനിലരം സകേനോടുക്കുനതസ.  വളസര ദയനട്ടീയമനോയ സനിതനിയനില് നനിരപരനോധനിയനോയ
ഒരു വനിദഭ്യനോര്തനി ജയനിലൈനില് കേനിടക്കുകേയനോണസ.  ഈ സചെറുപ്പെക്കനോരസന പനിതനോവസ ശട്ടീ.
പ്രഭനോകേരന്നനോയര് എസന മണ്ഡലൈമനോയ പത്തെനനോപുരസത്തെ കേറവൂരനോണസ  തനോമസനിക്കുനതസ.
അകദ്ദേഹരം  മനിലൈനിടറനിയനില് നനിനരം  റനി ടയര് സചെയ ആളനോണസ.  മകേന് ജയനിലൈനിലൈനോയനി
എനറനിഞകപ്പെനോള്  അമ  മനോനസനികേമനോയനി  തകേര്നസ  സമഡനിക്കല്  കകേനോകളജനില്
ചെനികേനിത്സയനിലൈനോണസ.  ഒരു മനോസരം 8,000  രൂപ  അമയസട  ചെനികേനിത്സയനോയനി കവണരം.
അച്ഛന്  കേസയനോടനിഞസ ഒരു കജനോലൈനിയരം സചെയനോന് പറ്റനോത്തെ നനിലൈയനില്  അവശനനോണസ.
ബഹുമനോനസപ്പെട മുഖഭ്യമനനി കനരനിടസ ബന്ധസപ്പെടസ   നനിരപരനോധനിയരം വനിദഭ്യനോര്തനിയമനോയ
ഈ  സചെറുപ്പെക്കനോരസന  കമനോചെനത്തെനിനുകവണനിയള്ള  ശമരം  നടത്തെണരം.  വനിഴനിഞരം
തുറമുഖവമനോയനി  ബന്ധസപ്പെടസ  ബഹുമനോനസപ്പെട  പ്രധനോനമനനിസയ  അങ്ങസ  ഈ  മനോസരം
കേനോണുസമനസ  കനരസത്തെയള്ള  സബ്മനിഷനസ  മറുപടനിയനോയനി  പറയകേയണനോയനി.
അടനിയന്തരമനോയനി  പ്രധനോനമനനിയമനോയരം  വനികദശകേനോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനിയമനോയരം   ബന്ധസപ്പെടനോല്
ഇവരുസട  കമനോചെനരം  സനോധഭ്യമനോക്കനോന്  കേഴനിയരം.  ഒരു  വക്കട്ടീലൈനിസന  വയനോന്കപനോലരം
ഇതുവസര എരംബസനി തയനോറനോയനിടനില. ശട്ടീ. പ്രവട്ടീണനിസന  പനിതനോവസ തസന പുരയനിടവരം മറരം
വനിറ്റസ  സകേനനിയയനിലള്ള  ഒരു  മലൈയനോളനി  വഴനി  വക്കട്ടീലൈനിസന  വചസ  മകേസന  കകേസസ
നടത്തുകേയനോണസ.  അതനിനുള്ള  സനോമത്തെനികേകശഷനിയനിലനോത്തെവരനോണസ.  അവരുസട
ചെനികേനിത്സയകപനോലരം  ലപസയനില.  ബഹുമനോനസപ്പെട  മുഖഭ്യമനനി  വഭ്യകനിപരമനോയനി
തനോല്പരഭ്യസമടുത്തെസ   ഇവര്ക്കസ  നട്ടീതനി  ലൈഭനിക്കനോനുള്ള  നടപടനികേള്  സസട്ടീകേരനിക്കണരം.
പനോവസപ്പെട  ഒരു  വനിദഭ്യനോര്തനിയസട  കമനോചെനത്തെനിനസ  അങ്ങസ  വളസര  ശദ്ധകയനോടുരം
ആതനോര്തതകയനോടുരംകൂടനി  സഹകേരനിക്കുസമനസ  ഞനോന്  പ്രതട്ടീക്ഷനിക്കുകേയനോണസ.   തട്ടീര്ചയനോയരം
പ്രധനോനമനനികയയരം  വനികദശകേനോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനികയയരം  കനരനിടസ  കേണസ  ഈ  രണസ
സചെറുപ്പെക്കനോസരയരം  (ശട്ടീ.  വനികേനോസസ   ഡല്ഹനി സസകദശനിയനോണസ)  കമനോചെനിപ്പെനിക്കനോനുള്ള
നടപടനി എടുക്കണസമനസ  അഭഭ്യര്തനിക്കുന.
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(അദ്ധഭ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സഡപപ്യൂടനി സട്ടീക്കര്)

മുഖഭ്യമനനി  (ശട്ടീ  .    പനിണറനോയനി  വനിജയന്)  :  സര്,  ബഹുമനോനഭ്യനനോയ സകേ.  ബനി.

ഗകണഷസ  കുമനോര്  ഇവനിസട  ഉനയനിച  വനിഷയരം  പരനിതനോപകേരമനോണസ.  സകേനനിയയനിസലൈ

ജയനിലൈനില്  കേഴനിയന  പ്രവട്ടീണനിസന  കമനോചെനവമനോയനി  ബന്ധസപ്പെടസ  അകദ്ദേഹത്തെനിസന

പനിതനോവസ  ശട്ടീ.  പ്രഭനോകേരന്  നനോയര്  സമര്പ്പെനിച  അകപക്ഷയനോണസ  സബ്മനിഷനനിസലൈ

വനിഷയരം.  പ്രവട്ടീണ് നപ്യൂഡല്ഹനി ആസനോനമനോയള്ള കേപ്പെല് കേമനനിയനില് കജനോലൈനിക്കസ

കചെരുകേയരം അവനിസട നനിനരം ഇസസ മലറന് ഷനിപ്പെനിരംഗസ  കേമനനി  LCC  ഉടമസതയനിലള്ള

എരം. വനി. ഡനോര്യ (M/V DARYA) എന കേപ്പെലൈനില് ദുബനോയനിലള്ള വനോടര് കവവസ ഷനിപ്പെനിരംഗസ

കേമനനിയനില് നനോവനികേനനോയനി കജനോലൈനിയനില് പ്രകവശനിക്കുകേയരം സചെയ. കേപ്പെലൈനില് സഹകറനോയനിന്

എന ലൈഹരനിവസ്തുവരം ഡട്ടീസലരം കേടത്തെനിസയനനോകരനോപനിചസ 15-7-2014  മുതല്  പ്രവട്ടീണുരം

മറ്റസ കേപ്പെല് ജട്ടീവനക്കനോരുരം സകേനനിയന് കപനോലൈട്ടീസനിസന കേസഡനിയനിലൈനോവകേയരം ജയനിലൈനില്

അടയസപ്പെടുകേയരം സചെയ.

തസന  മകേന്  നനിരപരനോധനിയനോസണനരം  കേപ്പെല്  ഉടമസര്  ഇവരറനിയനോസത

ലൈഹരനിവസ്തു കേടത്തുകേയനോയനിരുനസവനരം അതനിനനോല് പ്രവട്ടീണനിസന കമനോചെനിപ്പെനിക്കണ

സമനമനോണസ  ശട്ടീ.  പ്രഭനോകേരന്നനോയര്  നനികവദനത്തെനില്  ഉനയനിചനിരനിക്കുനതസ.  ഇതനികന്മല്

അകനസഷണരം നടത്തെനി അകദ്ദേഹസത്തെ കമനോചെനിപ്പെനിക്കനോനനോവശഭ്യമനോയ നടപടനി സസട്ടീകേരനിക്കനോനനോയനി

കനനോര്ക്ക റൂടസസസ സകേനനിയന് ലഹക്കമട്ടീഷണര്ക്കസ കേത്തെയയകേയണനോയനി. എനനോല്,

നനോളനിതുവസരയനോയനിട്ടുരം  മറുപടനി  ലൈഭനിക്കനോത്തെ  സനോഹചെരഭ്യത്തെനില്  വനിവരങ്ങള്  എത്രയരം

സപസടനസ  ലൈഭഭ്യമനോക്കണസമനസ  സൂചെനിപ്പെനിചസകേനോണസ  ഇ-സമയനില്  സകന്ദശരം  ഒനകൂടനി

ലഹക്കമട്ടീഷണര്ക്കസ  അയചനിട്ടുണസ.  അതനിനുപുറസമ  കനനോര്ക്ക  റൂടസസസ  ചെട്ടീഫസ

എകനികേപ്യൂടട്ടീവസ  ഓഫട്ടീസര്  സകേനനിയന്  ലഹക്കമട്ടീഷണറുമനോയനി  കഫനോണനില്  സരംസനോരനിക്കുകേയരം

അടനിയന്തരമനോയനി വനിവരരം ലൈഭഭ്യമനോക്കനോന് അഭഭ്യര്തനിക്കുകേയരം സചെയനിട്ടുണസ. ഈ വനിഷയരം

ബഹുമനോനസപ്പെട എരം.എല്.എ. കനരസത്തെതസന എസന ശദ്ധയനില് സകേനോണ്ടുവനനിരുന.

പ്രവട്ടീണനിസന  കമനോചെനത്തെനിനനോയനി  സനോധഭ്യമനോയ  എലനോ  സഹനോയങ്ങളുരം  നല്കുവനോന്

സകേനനിയയനിസലൈ ഇന്തഭ്യന് ലഹക്കമട്ടീഷണകറനോടസ സര്ക്കനോര്തലൈത്തെനിലള്ള അഭഭ്യര്തന

നടത്തെനി ഇ-സമയനില് സകന്ദശവരം കേത്തുരം നല്കേനിയനിട്ടുണസ. അതനിനുപുറസമ  സഇൗകേരഭ്യരം

ലൈഭനിക്കുകേയനോസണങനില് ബഹുമനോനസപ്പെട  വനികദശകേനോരഭ്യ  മനനിയമനോയരം  ബഹുമനോനസപ്പെട

പ്രധനോനമനനിയമനോയരം ബന്ധസപ്പെടസ ഈ കേനോരഭ്യരം സരംസനോരനിക്കുനതനോണസ.
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(3)  ഭൂനനികുതനി

ശട്ടീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി :  സര്,  ബനോലകശ്ശേരനി  മണ്ഡലൈത്തെനിസലൈ  കൂരനോചണസ,
കേനോന്തലൈനോടസ, ചെക്കനിടപ്പെനോറ തുടങ്ങനിയ വനികലജുകേളനിസലൈ ഇരുന്നൂകറനോളരം വരുന കേര്ഷകേരുസട
ഭൂനനികുതനി  വനോങ്ങുനതസ  വനരം  വകുപ്പെസ  ഇടസപടസ  തടഞ്ഞുവചനിരനിക്കുകേയനോണസ.  അവരുസട
തനോമസസലൈത്തുകപനോലരം ജണസകേട്ടുകേയനോണസ.  ഇതസ ആ കുടുരംബങ്ങസള മനോത്രമല നനോട്ടുകേനോസരയരം
വലൈനിയ പ്രയനോസത്തെനിലൈനോക്കനിയനിരനിക്കുകേയനോണസ.  1947-കേളനില് കേനിഴകക്കടത്തെസ മല്ലുകശ്ശേരനി
കകേനോവനിലൈകേരം വകേ സലൈരം വനിലൈയവനോങ്ങനിയതനോണസ.   പനോട ശട്ടീടസ,  ആധനോരരം,  നനികുതനി
ശട്ടീടസ എനനിവ അവരുസട ലകേവശമുണസ. 1977-ല് സര്ക്കനോര് നല്കേനിയ പനോടവമുണസ.
നനിരവധനി  നനിരനോഹനോരസമരങ്ങളുരം  ആതഹതഭ്യയരം  ഇതനിസന കപരനില് നടന.  കേഴനിഞ
സര്ക്കനോരനിസന കേനോലൈത്തെസ മുഖഭ്യമനനിയസട കനതൃതസത്തെനില് നനിരവധനി  തവണ കയനോഗരം
കചെര്സനങനിലരം തട്ടീരുമനോനങ്ങസളനോനരം നടപ്പെനിലൈനോയനില.  കേര്ഷകേരുസട ഭൂനനികുതനി പ്രശങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കനോനനോവശഭ്യമനോയ നടപടനികേള് അങ്ങയസട ഭനോഗത്തുനനിനരം ഉണനോകേണസമനനോണസ
ഈ സബ്മനിഷനനിലൂസട ആവശഭ്യസപ്പെടുനതസ.  

മുഖഭ്യമനനി (  ശട്ടീ  .   പനിണറനോയനി വനിജയന്  ) : സര്, ഈ പ്രശരം ഗഇൗരവമനോയനിത്തെസനയനോണസ
സര്ക്കനോര്  കേനോണുനതസ.  1971-സലൈ  കകേരള  സസകേനോരഭ്യ  വനരം  (നനിക്ഷനിപ്തമനോക്കലരം,
പതനിചസകേനോടുക്കലരം) നനിയമപ്രകേനോരരം 10-05-1971-ല് സരംസനോനസത്തെ എലനോ സസകേനോരഭ്യ
വനങ്ങളുരം സര്ക്കനോരനില് നനിക്ഷനിപ്തമനോയനിട്ടുള്ളതനോണസ.

സപരുവണനോമൂഴനി  സറയനിഞനിസലൈ കൂരനോചണസ,  കേനോന്തലൈനോടസ എനട്ടീ വനികലജുകേളനിസലൈ
ഉകദ്ദേശരം  62  കപര് ലകേവശരം വചകപനോരുന ഭൂമനിയസട നനികുതനി സസട്ടീകേരനിക്കുനതുമനോയനി
ബന്ധസപ്പെട  പ്രശരം  നനിലൈവനിലണസ.  ഈ  ഭൂമനി  പൂര്ണമനോകയനോ  ഭനോഗനികേമനോകയനോ  കമല്
സൂചെനിപ്പെനിച  നനിയമപ്രകേനോരരം  സര്ക്കനോരനില്  നനിക്ഷനിപ്തമനോയ  വനഭൂമനിയനോണസ.  കമല്
വനഭൂമനിയസട  അതനിരു  തനിരനിക്കല്,  സര്കവ്വ  എനനിവ  1974-1976  കേനോലൈത്തെസ
പൂര്ത്തെട്ടീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുരം വനിജനോപനരം സചെയനിട്ടുള്ളതുമനോണസ.

ഇതുമനോയനി  ബന്ധസപ്പെട  30-8-1989-സലൈ  സര്ക്കനോര്  ഉത്തെരവപ്രകേനോരരം  ഈ
പ്രകദശരം അടക്കമുള്ള വനഭൂമനി ലകേവശരം വചനിട്ടുള്ളതസ റവനപ്യൂ-വനരം വകുപ്പുകേള് സരംയക
പരനികശനോധന നടത്തെനോന് ഉത്തെരവനോകുകേയരം അതുപ്രകേനോരരം  1990-91  കേനോലൈഘടത്തെനില്
സപരുവണനോമൂഴനി  സറയനിഞനിസലൈ  നനിക്ഷനിപ്ത  വനഭൂമനിയനിസലൈ  കേകയറ്റങ്ങള്  റവനപ്യൂ-വനരം
വകുപ്പെസ സരംയകമനോയനി പരനികശനോധന നടത്തുകേയരം സചെയനിരുന.  പരനികശനോധനയനില് 77
അകപക്ഷകേളനിലൈനോയനി  31.20  സഹകര്  ഭൂമനി  1977-നസ  മുമ്പുള്ള  കേകയറ്റമനോസണനസ
കേസണത്തുകേയരം  അര്ഹരനോയവര്ക്കസ  ലകേവശകരഖ  നല്കുകേയമുണനോയനി. ബനോക്കനി  117
അകപക്ഷകേള് വനരം കേകയറ്റമനോസണനനോണസ കേസണത്തെനിയനിരനിക്കുനതസ.  ഇത്തെരരം കേകയറ്റങ്ങള്
ഒഴനിപ്പെനിക്കുനതനിനസ ബഹുമനോനസപ്പെട ലഹകക്കനോടതനിയസട ഉത്തെരവസ നനിലൈവനിലണസ.
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സര്ക്കനോര്തലൈത്തെനില്  കയനോഗരം  കചെരുകേയരം  ആ  കയനോഗ  തട്ടീരുമനോനപ്രകേനോരരം  62
കേര്ഷകേരുസട  ഭൂനനികുതനി  സസട്ടീകേരനിക്കനോത്തെതസ  സരംബന്ധനിചസ  റവനപ്യൂ-വനരം  വകുപ്പുകേള്
സരംയക പരനികശനോധന നടത്തുനതനിനസ  തട്ടീരുമനോനനിക്കുകേയരം സചെയനിരുന.  കമല്  62
അകപക്ഷകേരനില്  17  കപര്,  117  അകപക്ഷകേരനില്സപ്പെടവര് തസന വട്ടീണ്ടുരം അകപക്ഷ
നല്കേനിയവരനോണസ.  ബനോക്കനിയള്ളവയനില്  29  അകപക്ഷകേളനിസലൈ  പരനികശനോധന
പൂര്ത്തെനിയനോയനി.  ഇനനി  16 അകപക്ഷകേള് പരനികശനോധനിക്കനോന് ബനോക്കനിയണസ.  അകപക്ഷകേരനോയ
കേര്ഷകേരുസട സഹകേരണകത്തെനോസട ഇവയനിലരം സരംയക പരനികശനോധന നടത്തുനതനോണസ.

വസ്തുവനിസന പടയരം,  ആധനോരരം,  ലൈനോനസ  ഏരനിയനോ രജനിസര്,  റബ്ബര് കബനോര്ഡനിസലൈ
രജനികസ്ട്രെെഷന് സറകക്കനോര്ഡസ ഇവയനില് ഏസതങനിലസമനോനസ ലകേവശമുള്ള കേര്ഷകേരനില്
നനിനരം പ്രസ്തുത കരഖകേളനില് ഉള്സപ്പെട വനിസ്തൃതനിക്കനുസരനിചസ കേരരം സസട്ടീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
നനിയമപ്രകേനോരമുള്ള  നടപടനികേളുരം  വനനോതനിര്ത്തെനി  നനിശയനിക്കനോനുള്ള  സര്കവ്വ  നടപടനികേളുരം
സമയബന്ധനിതമനോയനി പൂര്ത്തെനിയനോക്കനോന് സര്ക്കനോര് തയനോറനോണസ.

(4)  മലൈനിനട്ടീകേരണ പ്രശരം

ശട്ടീ  .    വനി  .    എസസ  .    അചതനോനന്ദന്:  സര്,  മലൈമ്പുഴ  മണ്ഡലൈത്തെനിസലൈ  പുതുകശ്ശേരനി
ഗനോമപഞനോയത്തെനിസലൈ കേഞനികക്കനോടസ വഭ്യവസനോയ കമഖലൈയനില് 42-ഓളരം ഇരുമ്പുരുക്കു
കേമനനികേള് പ്രവര്ത്തെനിചവരുന.  ഈ കേമനനികേളനില് നനിനവരുന മലൈനിനട്ടീകേരണരം
ആ  പ്രകദശസത്തെ  ജനങ്ങളുസട  ജട്ടീവനിതരം  ദുസഹമനോക്കനിയനിരനിക്കുകേയനോണസ.  വനോയ
മലൈനിനട്ടീകേരണരം,  ജലൈമലൈനിനട്ടീകേരണരം എനനിവയനോണസ പ്രധനോനമനോയമുള്ളതസ.  ഇതുമൂലൈരം
ആകരനോഗഭ്യ  പ്രശങ്ങളുമുണനോകുനണസ.  അതനിനനോല്  ഈ  പ്രകദശത്തുണനോകുന
മലൈനിനട്ടീകേരണരം  ശനോസട്ടീയമനോയനി  തടയനതനിനനോവശഭ്യമനോയ  അടനിയന്തര  നടപടനികേള്
സസട്ടീകേരനിക്കണസമനസ  അഭഭ്യര്തനിക്കുന.

വഭ്യവസനോയവരം കസനോര്ട്സുരം വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരനോജന്) :  സര്,
കകേരളത്തെനിസലൈ ഏറ്റവരം പ്രധനോനസപ്പെട ഒരു വഭ്യനോവസനോയനികേ കമഖലൈയനോണസ പനോലൈക്കനോടസ
ജനിലയനിസലൈ  കേഞനികക്കനോടസ  വഭ്യവസനോയ കമഖലൈ.  കേഞനികക്കനോടസ  വഭ്യവസനോയ കമഖലൈയനില്
ഏതനോണസ  നനോനൂകറനോളരം  സനോപനങ്ങളനോണസ  പ്രവര്ത്തെനിക്കുനതസ.   എഞനിനട്ടീയറനിരംഗസ
യണനിറകേള്,  സനിനനിരംഗസ  ആനസ  വട്ടീവനിരംഗസ  മനില്ലുകേള്,  ഫുഡസ  ഇന്ഡസ്ട്രെെട്ടീസസ,  റബ്ബര്
അധനിഷനിത  വഭ്യവസനോയങ്ങള്,  പനോസനികേസ,  കസനോപ്പെസ  നനിര്മനോണരം,  ഡനിസനിലൈറനി
എനനിവസയലനോരം   കേഞനികക്കനോടസ  കമഖലൈയനില്  പ്രവര്ത്തെനിചവരുനണസ.  ഏതനോണസ
പതനിനനോയനിരത്തെനില്പ്പെരരം  സതനോഴനിലൈനോളനികേള്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന  ഒരു  കമഖലൈയനോണനിതസ.
സനോമത്തെനികേ മനോന്ദഭ്യരം,  ഇറക്കുമതനി തുടങ്ങനിയ കേനോരഭ്യങ്ങളനോല് ഈ വഭ്യവസനോയ കമഖലൈ
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തകേര്ചസയ  കനരനിട്ടുസകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണസ.  ഈ  നനോനൂകറനോളരം  വഭ്യവസനോയങ്ങളനില്
മുപ്പെത്തെനിയകഞനോളരം ഇരുമ്പുരുക്കസ വഭ്യവസനോയശനോലൈകേളുള്ളതനില് ഇകപ്പെനോള് പ്രവര്ത്തെനിക്കുനതസ
ഏതനോണസ  ഇരുപതനില്  തനോസഴ  യണനിറകേള്  മനോത്രമനോണസ.  ഇരുപതനില്തനോസഴ
യണനിറകേളനിലൈനോയനി ആയനിരകത്തെനോളരം സതനോഴനിലൈനോളനികേളനോണസ ഈ വഭ്യവസനോയ കമഖലൈയനിലള്ളതസ.
അവനിടസത്തെ  ഉല്പ്പെനോദനരം  ആയനിരരം  ടണനിനസ  തനോസഴയനോണസ.  ബഹുമനോനഭ്യനനോയ
ശട്ടീ. വനി. എസസ. അചതനോനന്ദന് ചൂണനിക്കനോണനിചതുകപനോസലൈ അവനിടസത്തെ ഒരു പ്രധനോനസപ്പെട
പ്രശമനോണസ  മലൈനിനട്ടീകേരണരം.  ഇരുമ്പുരുക്കസ  വഭ്യവസനോയശനോലൈയനില്   ഫര്ണസനിലൂസട
പുറത്തുവരുന സപനോടനി കേലൈര്ന വനോതകേരം അന്തരട്ടീക്ഷത്തെനില് മലൈനിനട്ടീകേരണമുണനോക്കുകേയരം
കരനോഗങ്ങള്ക്കസ കേനോരണമനോയനി തട്ടീരുകേയരം സചെയ്യുന.  ഇതു തടയനതനിനനോവശഭ്യമനോയ
ഫലൈപ്രദമനോയ  നടപടനികേള്  സസട്ടീകേരനിക്കനോന്  ഓകരനോ  വഭ്യവസനോയ  യണനിറ്റനിലരം
സരംവനിധനോനസമനോരുക്കനിയനിട്ടുണസ.  പ്രധനോനമനോയരം സപനോടനികേലൈര്ന വനോതകേരം ഫര്ണസനില്
നനിനസ ലപപ്പെനില്ക്കൂടനി കേടനവരുകമനോള് ഫനോന് ഉപകയനോഗനിചസ അതനിസന തണുപ്പെനിക്കുകേയനോണസ
സചെയ്യുനതസ.  പനിനട്ടീടസ  പുറത്തുവരുന വനോതകേസത്തെ ഫനില്ടര് സചെയനിരനിക്കുന ബനോഗനിലൂസട
കേടത്തെനിവനിടുകേയരം സവള്ളരം കസ്പ്രേ  സചെയസ   സപനോടനിയനിലനോത്തെ വനോതകേമനോക്കനി മനോറകേയരം
സചെയ്യുന.  ആ  വനോതകേരം  30  മട്ടീറ്റര്  ഉയരത്തെനിലള്ള  പ്രകതഭ്യകേ  കുഴലകേളനില്ക്കൂടനി
അന്തരട്ടീക്ഷത്തെനികലൈക്കുവനിടുരം.  അങ്ങസന അന്തരട്ടീക്ഷത്തെനികലൈക്കുവനിടുന വനോതകേത്തെനില്
സപനോടനിയസട  അരംശമുണനോകുനനില.  ശനോസട്ടീയവരം  ഫലൈപ്രദവമനോയനിട്ടുള്ള ഈ സരംവനിധനോനരം
ഇകപ്പെനോഴള്ള  എലനോ  വഭ്യവസനോയശനോലൈകേളനിലരം  പ്രവര്ത്തെനിപ്പെനിചസകേനോണനിരനിക്കുനണസ.
സനോധനോരണഗതനിയനില് മൂനസ വര്ഷത്തെനിസലൈനോരനിക്കലൈനോണസ ലലൈസന്സസ പുതുകക്കണതസ.
അത്രയരം  സമയരം  കേനോത്തെനിരനിക്കനോസത  രണ്ടുമനോസത്തെനിസലൈനോരനിക്കല്  മലൈനിനട്ടീകേരണ
നനിയനണ കബനോര്ഡസ ഇഇൗ വഭ്യവസനോയശനോലൈകേള് പരനികശനോധനിചസ ഇവ കൃതഭ്യമനോകണനോ
എനസ ഉറപ്പു വരുത്തെനിസക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണസ.  വളസര അപൂര്വ്വമനോയനി ചെനിലൈ പരനോതനികേള്
അവനിസട വരനോറുണസ. ആ പരനോതനികേള് പ്രകതഭ്യകേരം പരനികശനോധനിചസ അവ യനോഥനോര്തഭ്യമനോകണനോ
എനസ സനിരമനോയനി നനിരട്ടീക്ഷനിചസകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണസ.  മലൈനിനട്ടീകേരണരം തടയനതനിനനോയനി
കഡനോ. സുകുമനോരന് നനോയര് കേമട്ടീഷന് പറഞനിട്ടുള്ള അഞ്ചു കേനോരഭ്യങ്ങളുരം ഫലൈപ്രദമനോയനി
നടപ്പെനിലൈനോക്കനിയനിട്ടുണസ.   ഇരുമ്പുരുക്കു വഭ്യവസനോയ കമഖലൈയനില് മലൈനിനജലൈമുണനോകുനനില.
പ്രധനോനമനോയരം  അന്തരട്ടീക്ഷ മലൈനിനട്ടീകേരണമനോണുണനോകുനതസ.  അന്തരട്ടീക്ഷ മലൈനിനട്ടീകേരണരം
തടയനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസട്ടീകേരനിക്കണസമനനോണസ  കേമട്ടീഷന്  പറയനതസ.  ഇഇൗ
വഭ്യവസനോയ ശനോലൈകേളനിലണനോകുന ഖരമനോലൈനിനഭ്യമനോയ  'സനോഗസ'  '  കേമനനി പറമനില്ത്തെസന
സൂക്ഷനിക്കുകേയനോണസ  സചെയ്യുനതസ.  ഇഇൗ  ഖരമനോലൈനിനഭ്യരം  മകറ്റസതങനിലരം  കപ്രനോഡകനോയനി
ഉപകയനോഗനിക്കനോന്  സനോധനിക്കുകമനോ  എനള്ളതനിസനക്കുറനിചസ  നനിരട്ടീക്ഷനിചസകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണസ.
സതനോഴനിലൈനോളനികേളുസട  ആകരനോഗഭ്യപ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള്



312 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 15, 2016

സസട്ടീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടനോസത,  ഇഇൗ വഭ്യവസനോയ സനോപനങ്ങളുസട സനോമൂഹഭ്യ ഉത്തെരവനോദനിതസരം
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനനോയനി  പരനിസരവനോസനികേള്ക്കസ  ചെനിലൈ  കക്ഷമപ്രവൃത്തെനികേള്  സചെയ
സകേനോടുക്കണസമന  നനിര്കദ്ദേശരം  സകേനോടുക്കുകേയരം  അതനിനനുസരനിചസ  പ്രവര്ത്തെനിച
വരനികേയമനോണസ.  അതനിനുകവണനി  പ്രനോകദശനികേമനോയനി  ഒരു  കമനോണനിറ്ററനിരംഗസ  കേമനിറ്റനിസയ
നനികയനോഗനിക്കണസമനരം  ആവശഭ്യസപ്പെടനിട്ടുണസ.   മലൈനിനട്ടീകേരണരം തടയനോന് ശകമനോയ
ഇടസപടലകേള്  നടത്തുകേയരം  നനിരട്ടീക്ഷണരം  നടത്തുകേയരം  സചെയ്യുനണസ.  ഇനനിയരം
പ്രശങ്ങളുസണങനില്   പരനികശനോധനിചസ  പരനിഹനോരനടപടനികേള് സസട്ടീകേരനിക്കുനതനോണസ. 

(5)  കകേനോര്മലൈയരം വനോടര്ടനോങ്കുരം സരംരക്ഷനിക്കല്

ശട്ടീ  .    എല്കദനോ  എബ്രഹനോരം :  സര്,  മൂവനോറപുഴ  നഗരത്തെനില്  സവളര്കുനരം
കേവലൈയനില് 27-6-2015-നസ രനോവനിസലൈ നനോലമണനിക്കുണനോയ ഗഇൗരവതരമനോയ ഒരപകേടസത്തെ
സരംബന്ധനിചനോണസ  സഭയസട  ശദ്ധയനില്  സകേനോണ്ടുവരുനതസ.  ഒരു  വര്ഷവരം  18
ദനിവസവരം  പനിനനിട,  മൂവനോറപുഴയനിസലൈ  പതനിനനോയനിരക്കണക്കനിനസ  മനുഷഭ്യസര  ആശങയനിലൈനോഴനിയ
സരംഭവങ്ങളനിസലൈനോനനോണസ  കകേനോര്മലൈയനിലണനോയ മണനിടനിചനില്.  ഇത്രയരം  ദനിവസങ്ങള്
പനിനനിടുകമനോഴരം ബന്ധസപ്പെട അധനികേനോരനികേള് അറനികഞനോ അറനിയനോസതകയനോ നടപടനികേസളനോനരം
സസട്ടീകേരനിക്കനോത്തെ ഘടത്തെനിലൈനോണസ സഭ മുന്പനോസകേ ഈ  സബ്മനിഷന്  സകേനോണ്ടുവനതസ.
രണരകയക്കകറനോളരം വരുന  ഭൂമനിയനോണസ മണനിടനിചനിലൈനിസന തുടര്നസ നഗരമദ്ധഭ്യത്തെനികലൈക്കസ
ഇറങ്ങനി  വരനികേയണനോയതസ. മനുഷഭ്യജട്ടീവനസ  അപകേടമുണനോയനില  എനസതനോഴനിചനോല്
2000  സസയര്  ഫട്ടീറ്റസ  വലൈനിപ്പെമുള്ള രണസ  സകേടനിടങ്ങളനോണസ  ഈ മണനിടനിചനിലൈനിസനത്തുടര്നസ
മണനി നടനിയനിലൈനോയതസ.  ജലൈ അകതനോറനിറ്റനിയസട പത്തെസ  ലൈക്ഷരം ലൈനിറ്റര് ജലൈരം സരംഭരനിചസ
5000-ത്തെനില്പ്പെരരം  വട്ടീടുകേളനികലൈക്കസ ജലൈവനിതരണരം നടത്തെനിയനിരുന ജലൈസരംഭരണനി
ഇനസ അപകേടത്തെനിലൈനോണസ. മണനിടനിചനിലണനോയ പ്രകദശസത്തെ സമട്ടീപവനോസനികേള്  ഇനസ
ആശങയനിലൈനോണസ.  ഒരുമനോസരം  മുന്പസ  (ഇക്കഴനിഞ നനിയമസഭനോ  സതരസഞടുപ്പെനിസന
ഫലൈരം പുറത്തുവനതനിനുകശഷരം)  ജനങ്ങള് കൂടുതല് കരനോഷനോകുലൈരനോയതനിനനോല് നനോലൈസ
കുടുരംബങ്ങസള  അപകേട  ഭട്ടീഷണനിസയത്തുടര്നസ  മനോറ്റനിപ്പെനോര്പ്പെനികക്കണതനോയനി  വന.
ജനങ്ങളുസട ജട്ടീവനുരം സസത്തെനിനുരം സരംരക്ഷണരം നല്കകേണ ബനോധഭ്യത തട്ടീര്ചയനോയരം
ഭരണനോധനികേനോരനികേള്ക്കുരം  ഗവണ്സമനനിനുമുണസ.  ജലൈസരംഭരണനി  ഏതുനനിമനിഷവരം  തനോകഴനോട്ടു
കപനോരുസമന സനോഹചെരഭ്യമുസണനനോണസ  രനോജട്ടീവ്ഗനോന്ധനി ഇന്സനിറ്റപ്യൂടസ  ഓഫസ  സടകകനോളജനി
നടത്തെനിയ പഠനരം സൂചെനിപ്പെനിക്കുനതസ.  ജനങ്ങളുസട ജട്ടീവനുരം സസത്തെനിനുരം സരംരക്ഷണരം
നല്കകേണ  അടനിയന്തര  സനോഹചെരഭ്യസത്തെക്കുറനിചസ  മറ്റസ  പഠന  റനികപ്പെനോര്ട്ടുകേളുരം
സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയനോണസ.  അതുസകേനോണസ  മണനിടനിഞ പ്രകദശത്തെസ  കസനോപ്പെസ  നനിലൈനനിര്ത്തെനി
ശനോസട്ടീയമനോയ റട്ടീസടയനിനനിരംഗസ വനോള് നനിര്മനികക്കണതസ  അതഭ്യനോവശഭ്യമനോണസ. ഇക്കനോരഭ്യത്തെനില്
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ഗവണ്സമനസ  യദ്ധകേനോലൈനോടനിസനോനത്തെനില് നടപടനികേള് സസട്ടീകേരനിക്കണരം. ബഹുമനോനഭ്യനനോയ
റവനപ്യൂ വകുപ്പുമനനിയരം ജലൈവനിഭവ വകുപ്പുമനനിയരം അടനിയന്തരമനോയനി  അപകേടരം നടന
സലൈരം സന്ദര്ശനിചസ  ജലൈസരംഭരണനി തല്സനോനത്തുനനിനസ മനോറ്റനി മസറ്റനോരു കകേനത്തെനില്
പുതനിസയനോരു ജലൈസരംഭരണനി സനോപനിക്കുനതനിനനോവശഭ്യമനോയ നടപടനി സസട്ടീകേരനിക്കണരം. 

ഈ  അപകേടരം  വരുത്തെനിവയനോനനിടയനോയ  സനോഹചെരഭ്യസമനോരുക്കനിയ   മൂവനോറപുഴ
നനിയമസഭനോ  മണ്ഡലൈസത്തെ  അനസ   പ്രതനിനനിധട്ടീകേരനിച  ജനപ്രതനിനനിധനിക്കുരം  റവനപ്യൂ
വകുപ്പെസ  ഉകദഭ്യനോഗസര്ക്കുരം  കപനോലൈട്ടീസനിനുസമതനിരനോയനി  മനോതൃകേനോപരമനോയ  നടപടനി
സസട്ടീകേരനിക്കണരം.* ഇത്തെരരം അപകേടസനോധഭ്യത ഒഴനിവനോക്കുവനോനുരം ജനങ്ങളുസട ജട്ടീവനുരം
സസത്തെനിനുരം  ഭട്ടീഷണനിയണനോകുന  തരത്തെനികലൈക്കസ  കേനോരഭ്യങ്ങള്  കപനോയതനിസന
സരംബന്ധനിചസ ഗഇൗരവതരമനോയനി ഗവണ്സമനസ അകനസഷനിക്കുകേയരം സചെയണസമനനോണസ
ബഹുമനോനസപ്പെട റവനപ്യൂ വകുപ്പുമനനികയനോടസ  പറയനോനുള്ളതസ.  ........(ബഹളരം).....അതുസകേനോണസ
എസന  പ്രനിയസപ്പെട  സുഹൃത്തുക്കള്  ഉയര്ത്തുന  നഭ്യനോയവനോദങ്ങള്,  അവരുസട
പ്രതനികഷധങ്ങള്  ഞനോന്  തള്ളനിക്കളയകേയനോണസ.  മൂവനോറപുഴ  നഗരമദ്ധഭ്യത്തെനിലണനോയ
അപകേടരം  പത്ര -ദൃശഭ്യ  മനോധഭ്യമങ്ങളനിസലൈലനോരം  വലൈനിയ   വനോര്ത്തെയനോയതനോണസ.  ഒരു
ജനപ്രതനിനനിധനിസയന  നനിലൈയനില്  എനനിക്കസ  ജനങ്ങകളനോടസ  മറുപടനി  പറയനോന്
ബനോധഭ്യതയണസ  എനള്ളതുസകേനോണസ  ഇഇൗ  വനിഷയത്തെനില് ഗവണ്സമനസ  അടനിയന്തരമനോയനി
ഇടസപടണരം.  ജലൈവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയരം  റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമനനിയരം  മൂവനോറപുഴ
സന്ദര്ശനിചസ  ഇഇൗ അപകേടസനിതനിസയക്കുറനിചസ  കബനോദ്ധഭ്യസപ്പെടുകേയരം അടനിയന്തര നടപടനി
സസട്ടീകേരനിക്കണസമനമനോണസ ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂസട എനനിക്കസ ആവശഭ്യസപ്പെടനോനുള്ളതസ.

റവനപ്യൂവരം ഭവനനനിര്മനോണവരം വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീ  .    ഇ  .    ചെനകശഖരന്) :  സര്,
ശട്ടീ.  എല്കദനോ എബ്രഹനോരം ഒരു നനികവദനരം വഴനി ഈ വനിഷയരം എസന  ശദ്ധയനില്
സപടുത്തെനിയനിരുന.  മൂവനോറപുഴ  ടഇൗണനില്  സവളര്ക്കുനരം  സനിഗ്നല്  ജരംഗ്ഷനു  സമട്ടീപരം
എരം.സനി. കറനോഡരനികേനിലള്ള ഏകേകദശരം 30 അടനികയനോളരം ഉയരത്തെനില് സനിതനിസചെയ്യുന
സലൈത്തെനിസന  അടനിഭനോഗത്തെസ  27-6-2015-ല്  മണനിടനിഞസ  വന്ദുരന്തമനോണസ
സരംഭവനിചനിട്ടുള്ളതസ.  അപകേടത്തെനില് ആളപനോയരം സരംഭവനിചനിടനില എനതസ വലൈനിസയനോരു
ഭനോഗഭ്യമനോയനി.   എങനിലരം  കറനോഡരനികേനിസലൈ വനോണനിജഭ്യ  സമുചയരം നനികശ്ശേഷരം തകേര്ന.
കമല്പ്പെറഞ  സലൈസത്തെ ഏറ്റവരം  ഉയര്ന പ്രകദശത്തെസ  സനിതനി  സചെയ്യുന കകേരള
വനോടര് അകതനോറനിറ്റനിയസട പത്തു ലൈക്ഷരം ലൈനിറ്റര് സരംഭരണകശഷനിയള്ള വനോടര് ടനോങനില്
നനിനമനോണസ  മൂവനോറപുഴയനിലരം  സമട്ടീപ  പ്രകദശങ്ങളനിലരം  സവള്ളസമത്തെനിക്കുനതസ.
സുരക്ഷനോ  മുന്കേരുതല്  കേണക്കനിസലൈടുത്തെസ  വനോടര്  ടനോങനിസന  സരംഭരണരം  നനിര്ത്തെനി

* ബഹു.സട്ടീക്കറുസട ഉത്തെരവനിന്പ്രകേനോരരം നനിലൈനനിര്ത്തെനി.
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വയ്പ്പെനിചനിരുന.  17-5-2016-നസ   തുടര്ചയനോയനി  മഴ  സപയതനിനനോല്  കമല്പ്പെറഞ
സലൈത്തെസ വട്ടീണ്ടുരം മണനിടനിചനിലണനോകുകേയരം നനോലൈസ  വട്ടീട്ടുകേനോസര  അവനിസടനനിനസ  മനോറ്റനി
തനോമസനിപ്പെനിക്കുകേയരം  സചെയനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ  നനോലൈസ  കുടുരംബങ്ങസള  സനിരമനോയനി  മനോറ്റനി
പനോര്പ്പെനിക്കുനതനിനസ അനുകയനോജഭ്യമനോയ സലൈരം കേസണത്തുനതനിനസ മൂവനോറപുഴ തനോലൂക്കസ
തഹസട്ടീല്ദനോര്ക്കസ  നനിര്കദ്ദേശരം  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയനോണസ.  കേനോലൈവര്ഷരം  ശകനി
പ്രനോപനിചനോല് വനോടര്ടനോങസ അടക്കമുള്ള ഭനോഗരം മണനിടനിഞസ തനോകഴയസ വരനോന്  ഇടയസണനസ
ചൂണനിക്കനോണനിചതനിസന അടനിസനോനത്തെനില്,   തനോല്ക്കനോലൈനികേമനോയനി  റട്ടീസടന്ഷന് വനോള്
നനിര്മനിചനോല് ഒരു പരനിധനിവസര മണനിടനിചനില് തടയനോസമനസ  വനിദഗ്ദ്ധര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.
എനനോല് ചെനിലൈ സനോകങതനികേ കേനോരണങ്ങളനോല് അവനിസട സരംരക്ഷണഭനിത്തെനി സകേടനോന്
സനോധഭ്യമസലനസ   ജലൈവനിഭവ വകുപ്പെസ അറനിയനിചതനിസന അടനിസനോനത്തെനില് മൂവനോറപുഴ
നഗര  ശുദ്ധജലൈ  പദ്ധതനിയസട  വനിപുലൈട്ടീകേരണത്തെനിനുള്ള  ഒരു  കപ്രനോജകസ  റനികപ്പെനോര്ടസ
തയനോറനോക്കനി  വരനികേയനോസണനരം  പദ്ധതനി  പൂര്ത്തെട്ടീകേരനിക്കുന  മുറയസ  സവളളൂര്ക്കുനരം
ടനോങനില്  നനിനരം  ജലൈവനിതരണരം  നടത്തുന  സസപപ്പുസസലൈനുകേള്  പൂര്ണമനോയരം  മറ
സസലൈനുകേളുമനോയനി  കൂടനി  കയനോജനിപ്പെനിക്കുനതനിലൂസട  ടനോങനില്നനിനള്ള  ജലൈവനിതരണരം
പൂര്ണമനോയരം  നനിര്ത്തെലൈനോക്കസപ്പെടുസമനരം പ്രസ്തുത  ടനോങസ  പൂര്ണമനോയ  കതനോതനില്
ഡട്ടീകേമട്ടീഷന്  സചെയ്യുനതനോസണനരം  വനോടര്  അകതനോറനിറ്റനി  അറനിയനിചനിരനിക്കുകേയനോണസ.
സകേനോലത്തെസ  വനോടര്ടനോങസ  തകേര്നവട്ടീണസ ഒരു കുടനിക്കുരം  അമയരം പരനികക്കല്ക്കനോന്
ഇടയനോയ  സനോഹചെരഭ്യരംകൂടനി  കേണക്കനിസലൈടുത്തെസ  എറണനോകുളരം  ജനിലനോ  കേളകകറനോടസ
സലൈത്തെസ  ജനോഗത  പുലൈര്ത്തെനോനുരം  ദുരന്തമുണനോകേനോതനിരനിക്കനോന്  ആവശഭ്യമനോയ
നടപടനികേള് സസട്ടീകേരനിക്കുനതനിനുമുള്ള പ്രകതഭ്യകേ നനിര്കദ്ദേശരം നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയനോണസ.

പ്രതനിപക്ഷകനതനോവസ  (ശട്ടീ  .    രകമശസ  സചെനനിത്തെലൈ):  സര്,  ബഹുമനോനസപ്പെട
മൂവനോറപുഴ എരം.എല്.എ.  സബ്മനിഷന് ഉനയനിച സന്ദര്ഭത്തെനില്  ഒരു പദ്ധതനിയസട
തകേരനോറനില് മുന് എരം.എല്.എ.-യസട കപരനില് കകേസസടുക്കണസമനസ പറയന ഭനോഗരം
നട്ടീക്കരം സചെയണരം. നമള് ജനപ്രതനിനനിധനികേളനോണസ; നമള് ചെനിലൈകപ്പെനോള് പദ്ധതനികേള്
ആവശഭ്യസപ്പെടുകേയരം നടപ്പെനിലൈനോക്കുകേയരം സചെയ്യുരം.  നടപ്പെനിലൈനോക്കുനതനില്  എരം.എല്.എ.-യ്കക്കനോ,
മനനികക്കനോ  എന്തസ  പങനോണുള്ളതസ?   ദയവനോയനി  അങ്ങസ  അക്കനോരഭ്യരം  പരനികശനോധനിചസ
നടപടനിസയടുക്കണസമനസ അഭഭ്യര്തനിക്കുകേയനോണസ.

മനി  .   സഡപപ്യൂടനി സട്ടീക്കര് : അതസ പരനികശനോധനിചസ കവണ നടപടനി സസട്ടീകേരനിക്കുനതനോണസ.

(6)  കഡനോകര്മനോരുസട അഭനോവരം
ശട്ടീ  .    അടൂര് പ്രകേനോശസ : സര്,  കകേനോനനി തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയനിസലൈ കഡനോകര്മനോരുസട

കുറവസ പരനിഹരനിക്കണസമന ആവശഭ്യമനോണസ എനനിക്കസ ഉനയനിക്കനോനുള്ളതസ.  ഇകപ്പെനോള്
ഒരു ദനിവസരം ശരനോശരനി  800-850  ആളുകേള് അവനിസട ചെനികേനിത്സ കതടനിവരനികേയനോണസ.
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തനോലൂക്കനോശുപത്രനി എന നനിലൈയനില് ഇകപ്പെനോള്ത്തെസന കഡനോകര്മനോരുസട 11 ഒഴനിവകേള്
അവനിസടയണസ.  ഉളള കഡനോകര്മനോരനില് പലൈസരയരം   വര്ക്കനിരംഗസ അകറഞ്ചുസമനനില് മറ്റസ
ആശുപത്രനികേളനികലൈയസ  നനിയമനിചനിരനിക്കുകേയനോണസ.  റനോനനി  തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയനികലൈയസ
സസഗനകക്കനോളജനി  വനിഭനോഗത്തെനിലള്ള  ഒരു  കഡനോകറുസട  കസവനരം  വര്ക്കനിരംഗസ
അകറഞ്ചുസമനനില് മനോറ്റനിയനിരനിക്കുകേയനോണസ.  സമഡനിസനിന് വനിഭനോഗത്തെനിലളള കഡനോകറുസട
കസവനരം  പത്തെനരംതനിട  ജനറല്  കഹനോസനിറ്റലൈനികലൈക്കസ  മനോറ്റനി.  അടൂര്  ജനറല്
കഹനോസനിറ്റലൈനികലൈയസ  അനകസഷഭ്യ  വനിഭനോഗത്തെനിലളള   കഡനോകസറയരം   കകേനോഴകഞരനി
ജനിലനോ  കഹനോസനിറ്റലൈനികലൈക്കസ  സനി.എരം.ഒ.  കപനോസനിലള്ള  ഒരു  കഡനോകസറയരം  മനോറ്റനി.
അത്തെരത്തെനില് ഏതനോണസ  4  കഡനോകര്മനോര് വര്ക്കനിരംഗസ  അകറഞ്ചുസമനനില് കപനോയനിരനിക്കുകേയനോണസ.
11  കഡനോകര്മനോരുസട കവക്കന്സനിയണസ.  കൂടനോസത മറ വനിഭനോഗത്തെനിലള്ള സഹഡസ നഴസ,
സഹഡ്കനോര്ക്കസ,  നഴനിരംഗസ  അസനിസനസ,  കഹനോസനിറ്റല് അറ്റനനസ  കഗഡസ-1   തുടങ്ങനിയ
കവക്കന്സനികേളുമുണസ.  വര്ക്കനിരംഗസ അകറഞ്ചുസമനനില് ഇഇൗ വനിഭനോഗത്തെനിലള്ള  ഏതനോണസ
പതനിസനനോകനനോളരം  ആളുകേസള അവനിസടനനിനസ മനോറ്റനിയനിരനിക്കുകേയനോണസ.  ഒരു  സനോഫസ
നഴസ കഗഡസ-2,  നനോലൈസ നഴനിരംഗസ അസനിസന്റുമനോര്,   അഞസ കഹനോസനിറ്റല് അറ്റനനസ കഗഡസ 2,
ഒരു ലൈനോബസ സടകട്ടീഷഭ്യന്  എനനിവരുരം വര്ക്കനിരംഗസ അകറഞ്ചുസമനനില് കപനോയനിരനിക്കുകേയനോണസ.
ഇത്തെരത്തെനില് ആ അശുപത്രനിയസട പ്രവര്ത്തെനരം നനിശലൈമനോകുന അവസയനികലൈക്കസ
കേനോരഭ്യങ്ങള് കപനോകുകേയനോണസ.   ബഹുമനോനസപ്പെട മനനി ഇടസപടസ അവനിസട ആവശഭ്യമനോയ
കഡനോകര്മനോസര അടനിയന്തരമനോയനി നനികയനോഗനിക്കനോനുരം   വര്ക്കനിരംഗസ  അകറഞസസമനനില്
മറ്റനിടങ്ങളനില് നനികയനോഗനിച  നടപടനി റദ്ദേസ  സചെയസ  അവസര തനിരനിചസകേനോണ്ടുവരനോനുമുള്ള
നടപടനി സസട്ടീകേരനിക്കണരം.

ആകരനോഗഭ്യവരം സനോമൂഹഭ്യനട്ടീതനിയരം വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീമതനി സകേ  .    സകേ  .    സസശലൈജ
ടട്ടീചര്) : സര്, കകേനോനനി തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയനില് നനിലൈവനിലള്ള അസനിസനസ ഡയറകര്,
സനിവനില്  സര്ജന്  തസനികേകേളനില്  സപ്രനോകമനോഷന്  നടക്കുന  മുറയസ  നനിയമനരം
നടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  ദ്രുതഗതനിയനില്  നടനവരനികേയനോണസ.  അസനിസനസ
സര്ജന്മനോരുസട ഒഴനിവള്ള മൂനസ  തസനികേകേളനിലരം കേനോഷസനോലൈനിറ്റനി  സമഡനിക്കല് ഓഫട്ടീസര്മനോരുസട
ഒഴനിവള്ള മൂനസ തസനികേകേളനിലരം പനി.എസസ.സനി.-യനില്നനിനസ അലഡസസസ സചെയനിട്ടുള്ള
കഡനോകര്മനോരനില്നനിനരം  നനിയമനരം  നടത്തുനതനിനുളള നടപടനികേള് സസട്ടീകേരനിചവരനികേയനോണസ.
ജൂനനിയര്  കേണ്സല്ടനസ,  പട്ടീഡനിയനോടനികസ,  ഓര്കത്തെനോപട്ടീഡനികേസ,   സര്ജറനി  എനട്ടീ
തസനികേകേളനിലള്ള ഒഴനിവകേള് നനികേത്തുനതനിനസ നനിലൈവനിലള്ള അസനിസനസ സര്ജന്മനോരനില്നനിനരം
സസഷഭ്യനോലൈനിറ്റനി കയനോഗഭ്യതയള്ള വരനില്നനിനരം കഡനോകര്മനോരുസട ഓപ്ഷസന അടനിസനോനത്തെനില്
നനിയമനരം നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേസളക്കുറനിചസ  ആകലൈനോചെനിക്കുനണസ;   ഇതനിസന
നടപടനികേള്  അവസനോനഘടത്തെനിലൈനോണസ.  തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയനോയതനിനുകശഷരം  അവനിസട
ആവശഭ്യമനോയനിട്ടുള്ള മറ സഇൗകേരഭ്യങ്ങള് ക്രമട്ടീകേരനിക്കസപ്പെടനിടനിസലനനോണസ മനസനിലൈനോക്കനോന്
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സനോധനിക്കുനതസ.  ബഹുമനോനസപ്പെട  സമമര്  പറഞ  വര്ക്കനിരംഗസ  അകറഞ്ചുസമന്റുകേസളനോനരം
ഇഇൗ  ഗവണ്സമനസ  അധനികേനോരത്തെനില്  വനതനിനുകശഷരം  നടനതല.  വര്ക്കനിരംഗസ
അകറഞ്ചുസമനനില്  ഇത്രയരം  ജട്ടീവനക്കനോര്  കപനോയതനിസന  കേനോരണരം  പറഞനിട്ടുള്ളതസ
വളസര ശകദ്ധയമനോണസ. വര്ക്കനിരംഗസ അകറഞ്ചുസമനനില് കപനോയ ജൂനനിയര് കേണ്സല്ടനസ
(സമഡനിസനിന്),  ഒരു നപ്യൂകറനോളജനിസനോണസ.  കകേനോനനി  തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയനില് ഇകപ്പെനോള് ഒരു
ഫനിസനിഷഭ്യന്  അസനിസനസ  സര്ജനനോയനി  കജനോലൈനി  സചെയ്യുനസണനള്ള  കേനോരണമനോണസ
പറഞനിട്ടുള്ളതസ.  കേഴനിഞ ഗവണ്സമനനിസന സമയത്തെനോണസ വര്ക്കനിരംഗസ അകറഞ്ചുസമനനില്
ആളുകേസള  മനോറ്റനിയനിട്ടുള്ളതസ.  രണനോമതസ,  ജൂനനിയര് കേണ്സല്ടനസ,  സസഗനകക്കനോളജനി-സയ
മനോറ്റനോനുള്ള  കേനോരണമനോയനി  പറഞതസ  റനോനനി  തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയനില്  കജനോലൈനി
ക്രമട്ടീകേരണനോടനിസനോനത്തെനില് 23-8-2015  മുതല് അകദ്ദേഹരം കജനോലൈനി സചെയ്യുകേയനോസണനനോണസ.
കകേനോനനി  തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയനില്  കലൈബര്  റൂകമനോ,  ഒനോപ്പെകറഷന്  തനികയറ്റകറനോ  ഇല.
എനനോല് റനോനനി തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയനില് കലൈബര് റൂമുരം ഓപ്പെകറഷന് തനികയറ്ററുമുണസ.
പ്രസസ്തുത കഡനോകര് ലൈനോകപ്രനോകസനോപനികേസ സസറനിസസലൈകസഷനുരം സചെയ്യുനണസ;  അതുസകേനോണനോണസ
അകങ്ങനോടസ മനോറ്റനിയസതനനോണസ പറഞതസ. രണനോമസത്തെ സസഗനകക്കനോളജനിസനിനസ തനിരുവല
തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയനികലൈയസ  സലൈരംമനോറ്റരം  സകേനോടുത്തു.  ഇകപ്പെനോള്  അവനിസട  ജൂനനിയര്
കേണ്സല്ടനസ സസഗനകക്കനോളജനിസനോയനി അകദ്ദേഹരം കജനോലൈനി സചെയ്യുന,  ഇതസ കനരകത്തെയള്ള
റനികപ്പെനോര്ടനോണസ.  ജൂനനിയര്  കേണ്സല്ടനസ  (ഓര്കത്തെനോപട്ടീഡനികസ)-സന  മനോറ്റനിയതനിനുരം
കേനോരണരം പറഞനിട്ടുണസ.  ഓര്കത്തെനോ ഫനിസനിഷഭ്യന് കജനോലൈനി  ക്രമട്ടീകേരണനോടനിസനോനത്തെനില്
വര്ക്കലൈ ആശുപത്രനിയനില് കജനോലൈനി സചെയനിരുന, അകദ്ദേഹത്തെനിനസ ജൂനനിയര് കേണ്സല്ടനനോയനി
സപ്രനോകമനോഷനുരം  ടനോന്സ്ഫറുരം  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയനോണസ.  ജൂനനിയര്  കേണ്സല്ടനനിസന
(അനകസഷഭ്യ)  കേനോരഭ്യത്തെനിലരം  മനോറ്റരം  വരുത്തെനിയതനിസന  കേനോരണരം  പറയനണസ.
കൂടനോസത അടൂര് ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് ഒരു അനസസറ്റനിസസ മനോത്രകമയളളൂ. അവനിസട
രണസ ഓപ്പെകറഷന് തനികയറ്ററുകേള് രണസ വഭ്യതഭ്യസ നനിലൈകേളനിലൈനോണസ പ്രവര്ത്തെനിക്കുനതസ,
ആയതനിനനോല് ഒരു അനസസറ്റനിസനിസന കജനോലൈനി  ക്രമട്ടീകേരണനോടനിസനോനത്തെനില് അടൂര്
ആശുപത്രനിയനികലൈക്കസ  നനിയമനിചനിരനിക്കുന എനനോണസ.  കേഴനിഞ ഗവണ്സമനനിസന കേനോലൈത്തെനോണസ
ഇവസരസയലനോരം  മനോറ്റനിയനിരനിക്കുനതസ.  തനോലൂക്കനോശുപത്രനിയനോയനി  അപ്കഗഡസ  സചെയതലനോസത
അതനിനനോവശഭ്യമനോയ ക്രമട്ടീകേരണങ്ങള്  വരുത്തെനിയനിടനില.  തനോലൂക്കനോശുപത്രനികേളുസട സനിതനി
സമചസപ്പെടുത്തുകേ എനള്ളതസ വളസര അതഭ്യനോവശഭ്യമനോണസ.  ഗവണ്സമനനിസന ഇകപ്പെനോഴസത്തെ
നയത്തെനിസന  അടനിസനോനത്തെനില്  തനോലൂക്കസ,  ജനിലനോ  ആശുപത്രനികേസള  അപ്കഗഡസ
സചെയസ ഭഇൗതനികേ പശനോത്തെലൈസമനോരുക്കുകേയരം  അവനിസട ആവശഭ്യമനോയ കഡനോകര്മനോരുസട
കസവനരം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയരം  സചെയ്യുരം.  കകേനോനനി  തനോലൂക്കനോശുപത്രനിക്കസ  കവണ
പരനിഗണന നല്കേനി ഭഇൗതനികേ പശനോത്തെലൈരം സമചസപ്പെടുത്തുനതനിനുരം  ആവശഭ്യമനോയനിട്ടുള്ള
കഡനോകര്മനോസര നനിയമനിക്കുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള്  ഗവണ്സമനസ സസട്ടീകേരനിക്കുനതനോണസ. 
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(7) മണ്ണുമനോന്തനി കേപ്പെല് നട്ടീക്കരം സചെയല്

ശട്ടീ  .    എരം  .    നഇൗഷനോദസ :  സര്,  എസന  മണ്ഡലൈത്തെനിസലൈ  തട്ടീരപ്രകദശത്തെസ
ഹന്സനിതസയന ഒരു കേപ്പെല് വനടനിഞതുമനോയനി ബന്ധസപ്പെട പ്രശങ്ങളനോണസ ഞനോന്
ശദ്ധയനില്സപ്പെടുത്തുനതസ.  കൂനനികന്മല്  കുരുവനോയനി  എനപറയനതുകപനോസലൈ  കേടലൈനോക്രണരം
കേനോരണരം  തട്ടീരപ്രകദശരം  സമനോത്തെരം  കേടസലൈടുത്തുസകേനോണനിരനിക്കുന   സനോഹചെരഭ്യത്തെനിലൈനോണസ
ഇഇൗ  കേപ്പെല്  വനടനിഞനിരനിക്കുനതസ.  മൂനസ  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമസ  40  ലൈക്ഷരം  രൂപ
കുടനിശ്ശേനികേയസണനസ പറഞസ തുറമുഖ വകുപ്പു പനിടനിചനിട കേപ്പെലൈനോണനിതസ.  കമഘ എന
കേമനനിയസട  കേപ്പെല്  അവനിസട  അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേള്ക്കുകവണനി  സകേനോണ്ടുവനകപ്പെനോള്
വനോടകേയനിനത്തെനില്  കേനിടനോനുള്ള  സസപസയകവണനിയനോണസ  പനിടനിചനിടതസ.  മൂനസ
വര്ഷത്തെനിനുകശഷരം ബഹുമനോനസപ്പെട കകേനോടതനിയസട ഉത്തെരവസ വന. പഴയ കററ്റസ വചസ
വനോടകേ ഈടനോക്കണസമനസ പറഞതനിസന അടനിസനോനത്തെനില്  കേമനനിക്കസ സസപസ
അകങ്ങനോടസ  സകേനോടുത്തെതനിനുകശഷരം  കേപ്പെല്  വനിട്ടുസകേനോടുക്കണസമനനോണസ  കകേനോടതനി
ഉത്തെരവനില് പറയനതസ.   കേഴനിഞ മനോസരം  17-ാം തട്ടീയതനിയനോണസ ഇങ്ങസനസയനോരു
ഉത്തെരവണനോയതസ.  ആ  ഉത്തെരവനിനുകശഷരം  25-ാം തട്ടീയതനി  മുതല്  ഇഇൗ  കേപ്പെല്
തട്ടീരത്തെടനിഞസ  ഉറചനനില്ക്കുകേയനോണസ.  അതനിസന  ഫലൈമനോയനി  അവനിസട ഒരു ബട്ടീചരം
സമട്ടീപപ്രകദശങ്ങളനില്  ഒരു കേടലരം   രൂപസപ്പെടനിരനിക്കുകേയനോണസ.  കേടല് രൂപസപ്പെടതനിസന
ഭനോഗമനോയനി  കറനോഡുകേള് തകേര്നസ തട്ടീരരം ഇലനോതനോവകേയരം  ഏകേകദശരം പകത്തെനോളരം വട്ടീടുകേള്
തകേരുകേയരം സചെയ. അവസരസയലനോരം  ദുരനിതനോശസനോസ കേഭ്യനോമനില്    പുനരധനിവസനിപ്പെനിചനി
രനിക്കുകേയനോണസ.  ഇനസ  ഇരുപതു  ദനിവസനോയനിട്ടുരം   കേപ്പെല് അവനിസട  നനിനരം  മനോറ്റനോനുള്ള
യനോസതനോരു  നടപടനിയമുണനോയനിടനില.  അവനിസടയള്ള  മത്സഭ്യസത്തെനോഴനിലൈനോളനികേള് ഭട്ടീതനിയനിലൈനോണസ.
തട്ടീരകദശത്തുള്ള ജനങ്ങസള ഇത്രയരം ദനിവസരം അക്രമനോസകരനോകേനോസത പനിടനിചനനിര്ത്തെനി.
ഇനനി  അവര് അക്രമനോസകരനോയനോല് അവസര നനിയനനിക്കനോന് കേഴനിയനില.  അതനിനനോല്
അടനിയന്തരമനോയനി  ഇഇൗ  കേപ്പെല്  അവനിസടനനിനരം  മനോറ്റണരം.  അതസ  മണനില്  ഉറചസ
നനില്ക്കുനതനിനനോല് അവനിസടയള്ള ടഗസ വചസ വലൈനിചനോല് അതനിസന മനോറ്റനോന് കേഴനിയനില.
മണസ  ഡ്രഡ് ജസ  സചെയസ  നട്ടീക്കരം  സചെയതനിനുകശഷകമ  ഇഇൗ  കേപ്പെല്  അവനിസടനനിനരം
മനോറ്റനോന് കേഴനിയ.  ഇകപ്പെനോള് കമഘ എന കേമനനിക്കസ കനനോടട്ടീസസ അയചനിട്ടുണസ.  അവരതസ
സകേനോണ്ടുകപനോകേനോനുള്ള യനോസതനോരു നട്ടീക്കവരം നടത്തുനനില.  ഇരുപതസ ദനിവസകത്തെനോളമനോയനി
സര്ക്കനോരനിസന  അറനിയനിചനിട്ടുരം  ഇനവസര  കേപ്പെല് മനോറ്റനോനുള്ള യനോസതനോരു നടപടനിയരം
സസട്ടീകേരനിക്കനോന് കേഴനിഞനിടനില.  ദനിവസരം  കേഴനിയകന്തനോറുരം  തട്ടീരരം  നഷ്ടസപ്പെടസ  വട്ടീടുകേള്
കേടസലൈടുത്തുസകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണസ.   നനോല്പ്പെതസ ലൈക്ഷരം രൂപ ഇഇൗടനോക്കനോന് കവണനി
പനിടനിചനിടകപ്പെനോള്  നനോലൈസ  കകേനോടനി  രൂപ  സചെലൈവനോക്കനിയനോലരം  നനികേത്തെനോന്  കേഴനിയനോത്തെ
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നനോശനഷ്ടങ്ങളനോണസ  ഇകപ്പെനോള്   ഉണനോയനിട്ടുള്ളതസ.  ഇതസ  അവനിസട  വചസ   കലൈലൈരം
സചെയതനിനുകശഷരം  സപനോളനിചമനോറ്റനോന്  കപനോകുനസവസനനോസക്ക  കകേള്ക്കുനണസ.
അസതനോനരം അനുവദനിക്കനോന്  കേഴനിയനില.  ഇഇൗ കേപ്പെല് അവനിസടനനിനരം  മനോറ്റനിയനിസലങനില്
ക്രമസമനോധനോന പ്രശങ്ങളുള്സപ്പെസടയണനോകുരം. അതനിനനോവശഭ്യമനോയ അടനിയന്തര നടപടനികേള്
സസട്ടീകേരനിക്കണരം. കേപ്പെല് അവനിസടനനിനരം എനസ മനോറ്റനോന് കേഴനിയസമനതനിനുള്ള കൃതഭ്യമനോയ
മറുപടനിയണനോകേണസമനസ അഭഭ്യര്തനിക്കുന.         

തുറമുഖവരം  മപ്യൂസനിയവരം  പുരനോവസ്തു  സരംരക്ഷണവരം  വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീ  .
രനോമചെനന് കേടനപ്പെള്ളനി) :  സര്,   ഗുരുതരമനോസയനോരു   പ്രശമനോണസ ബഹുമനോനസപ്പെട
എരം. നഇൗഷനോദസ ഉനയനിചതസ.   സകേനോചനി തുറമുഖത്തെസ ഡ്രഡ്ജസ സചെയനിരുന കമഘസയന
വനികദശ  ഡ്രഡ്ജര്  ഇന്തഭ്യയനില്  രജനിസര്  സചെയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള്ക്കനോയനിടനോണസ
1-4-2013-ല്  സകേനോലരം തുറമുഖസത്തെത്തെനിയതസ.  ഇതസ  പനിനട്ടീടസ  ഹന്സനിത എന
കപരനില് ഇന്തഭ്യയനില് രജനിസര് സചെയ.  ഇന്തഭ്യയനില് അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേള് നട്ടീണ്ടുകപനോയതനിസന
ഫലൈമനോയരം  തുറമുഖ  ചെനോര്ജസ  ജനി.ഒ.(എരം.എസസ)  നമര്  15/2013/മ.തു.വ.  തട്ടീയതനി  
23-3-2013  പ്രകേനോരരം പുതുക്കനി നനിശയനിചതനിനനോലരം കേമനനി തുറമുഖവകുപ്പെനിനസ അടയ്കക്കണ
തുകേയനോയ  36,63,338  രൂപ  കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തെനിലള്ളതനിനനോല്   കേപ്പെലൈനിനസ  തുറമുഖരം
വനിട്ടുകപനോകേനോനുള്ള അനുമതനി നല്കേനിയനിരുനനില.  പനിനട്ടീടസ  കമല്പ്പെറഞ ഡ്രഡ്ജറനിസന
ഉടമസര്  ബഹുമനോനസപ്പെട  കകേനോടതനിസയ  സമട്ടീപനിക്കുകേയരം പഴയ  ചെനോര്ജസ  ഇഇൗടനോക്കനി
കമഘ  ഡ്രഡ്ജനിരംഗസ  കേമനനിക്കസ  കേപ്പെല്  സകേനോണ്ടുകപനോകുനതനിനുള്ള  അനുവനോദരം
നല്കുനതനിനസ  30-5-2016-നസ   കകേനോടതനി  വനിധനി  കനടുകേയരം  സചെയ.   കകേനോടതനി
ഉത്തെരവസ ലൈഭനിചസ പതനിനനോലൈസ ദനിവസത്തെനിനകേരം കേപ്പെല് സകേനോണ്ടുകപനോകേനോനുളള അനുമതനി
നല്കേനോന് നനിര്കദ്ദേശനിച.  പ്രസ്തുത ഉത്തെരവസ ഡ്രഡ്ജനിരംഗസ കേമനനി ലൈഭഭ്യമനോക്കനിയതനിസന
അടനിസനോനത്തെനില്  നനിയകമനോപകദശരം  ലൈഭഭ്യമനോക്കുകേയരം  2-7-2016-സലൈ  സര്ക്കനോര്
ഉത്തെരവസ 387/16/മ.തു.വ. പ്രകേനോരരം കേപ്പെല് തുറമുഖത്തുനനിനരം നട്ടീക്കരം സചെയ്യുനതനിനനോശഭ്യമനോയ
നടപടനികേള്  സസട്ടീകേരനിക്കനോന് തുറമുഖ  വകുപ്പെസ  ഡയറകര്ക്കസ  നനിര്കദ്ദേശരം  നല്കുകേയരം
സചെയ.  എനനോല്  കേനോറ്റനിലരം  കകേനോളനിലരംസപടസ  നങ്കൂരമനിളകേനി  കേപ്പെല്  25-6-2016-ല്
ഇരവനിപുരത്തുള്ള  കേടല്ത്തെട്ടീരകത്തെയസ  ഒഴകേനിസയത്തെനി.  കേപ്പെല്  തട്ടീരത്തുനനിനരം
മനോറനതനിനുള്ള ചുമതലൈ ഉടമസര്ക്കനോണസ.  അതനിനസ ഒനരകക്കനോടനി രൂപയനിലൈധനികേരം
കവണനിവരുസമനനോണസ  കേണക്കനോക്കനിയനിരനിക്കുനതസ.  ഇഇൗ  കജനോലൈനി  നനിര്വ്വഹനിക്കനോന്
സരംസനോന  തുറമുഖ  വകുപ്പെനിനുരം  കകേന ഏജന്സനികേളനോയ  കനവനി,  കകേനോസസ  ഗനോര്ഡസ
വനിഭനോഗങ്ങള്ക്കുരം  കേഴനിയനില.  ഉടമസര് സസകേനോരഭ്യവനിദഗ്ദ്ധ  ഏജന്സനിസയ ഏല്പ്പെനിചനോണസ



സബ്മനിഷന് 319

സചെയനിപ്പെനികക്കണതസ. കേപ്പെലൈനിസന  ഉടമസര്  തുറമുഖ  വകുപ്പെനിസന  സഹനോയകത്തെനോസട
കേപ്പെല് അവനിസട നനിനരം മനോറനതനിനുള്ള ശമങ്ങള്   ഇത്തെരരം കജനോലൈനി നനിര്വ്വഹനിക്കനോന്
കേഴനിവള്ള  സസകേനോരഭ്യ  ഏജന്സനിയസട  സഹനോയകത്തെനോസട  നടത്തെനിവരനികേയനോണസ.
മണ്സൂണുരം കമനോശമനോയ കേനോലൈനോവസയരം ശകനിയനോയ ടഗസ,  കബനോടസ  മുതലൈനോയ യനസനോമഗനികേളുസട
അപരഭ്യനോപ്തതമൂലൈവരം ഇതുവസര കമല്പ്പെറഞ പ്രവൃത്തെനി പൂര്ത്തെനിയനോക്കുവനോന് സനോധനിചനിടനില.
സര്ക്കനോര് വകേ ടഗരം സജ.സനി.ബനി.-യരം കൂടനോസത കേമനനിവകേ  20 ടണ് കശഷനിയള്ള
ടഗസമത്തെനിചസ  ദനിവസങ്ങകളനോളരം  നനിരന്തരരം  രക്ഷനോപ്രവര്ത്തെനരം  നടത്തെനിയനിരുന.
13-7-2016-ല്  സകേനോലരം  കേളകകററ്റനില്  വചസ  കൂടനിയ  കയനോഗത്തെനില്  കൂറ്റന്  മണല്
ചെനോക്കുകേള് നനിര്മനിചസ തടയണ സകേടനി ഡ്രഡ്ജറനിസന സവള്ളത്തെനില് സപനോങ്ങനിക്കനിടക്കുന
അവസയനികലൈക്കസ തനിരനിചസ  സകേനോണ്ടുവരുനതനിനുരം പനിനട്ടീടസ  ശകനിയള്ള ടഗസ  കബനോടസ
ഉപകയനോഗനിചസ  വലൈനിചസ  മനോറ്റനോന്  കേഴനിയസമനരം  ഡ്രഡ്ജര്  ഉടമയസട  പ്രതനിനനിധനി
അറനിയനിചനിട്ടുണസ.  വരുന  20-ാം തട്ടീയതനിയനോണസ ഏറ്റവരം ഉയര്ന കവലൈനികയറ്റമുണനോകേനോനുള്ള
സനോധഭ്യതയള്ളതസ.  അതനിനനോല് കേപ്പെല് കേമനനി ഏല്പ്പെനിച രക്ഷനോപ്രവര്ത്തെകേരുസടയരം
തുറമുഖ വകുപ്പെനിസനയരം കൂടനോയ ശമകത്തെനോസട  19, 20, 21  തട്ടീയതനികേളനില് ഡ്രഡ്ജര്
തട്ടീരത്തുനനിനരം വലൈനിചമനോറ്റനോന് കേഴനിയസമനസ അറനിയനിചനിട്ടുണസ. ഡ്രഡ്ജറനിസന സുരക്ഷനോ
ചുമതലൈ  അതനിസന  ഉടമസനനോണസ.  ഇത്തെരത്തെനില്  കേരയടനിയന  കേപ്പെലകേള്
എടത്തുമനോറനതനിനസ  ചെനിലൈ  നടപടനിക്രമങ്ങള്  പനോലൈനികക്കണതുണസ.  നനിലൈവനില്  കകേനോടതനി
ഉത്തെവപ്രകേനോരരം കേപ്പെല് തട്ടീരരം വനിട്ടുകപനോകേനോനുള്ള  അനുമതനി നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു.  കേപ്പെല്
അടനിയന്തരമനോയനി മനോറ്റണസമനസ പലൈ പ്രനോവശഭ്യരം ബന്ധസപ്പെട ഉകദഭ്യനോഗസസര കരഖനോമൂലൈവരം
അലനോസതയരം  അറനിയനിചനിട്ടുണസ.  രക്ഷനോപ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കനിടക്കസ  ഉണനോകയക്കനോവന
അപകേടവരം  കേപ്പെല് മുങ്ങനോന് സനോധഭ്യതയള്ളതനിനനോലരം  ഇത്തെരത്തെനിലള്ള പ്രവൃത്തെനികേള്ക്കസ
വളസര ഉയര്ന നനിരക്കനോണസ കേമനനികേള് ഇഇൗടനോക്കുനതസ.  പ്രവൃത്തെനി വനിജയകേരമനോയനി
പൂര്ത്തെനിയനോക്കനോത്തെപക്ഷരം പ്രതനിഫലൈരം ലൈഭനിക്കനില എന വഭ്യവസയനിലൈനോണസ ഇത്തെരരം
പ്രവൃത്തെനികേള് നടത്തുനതസ. അതനിനനോല് സുരക്ഷനിതമനോയനി ഉടമസസന ഏല്പ്പെനിക്കനോന്
കേഴനിയസമനസ  ഉറപ്പുള്ള അവസയനില്  മനോത്രമനോണസ  രക്ഷനോപ്രവര്ത്തെനരം  നടത്തുനതസ.
21-7-2016-ല് നടത്തുന ശമത്തെനിസന വനിജയസനോധഭ്യത കേണക്കനിസലൈടുത്തെസ അടനിയന്തര
തുടര്നടപടനികേള്  സസട്ടീകേരനിക്കുനതനോണസ.  പ്രസ്തുത  സലൈത്തെസ  ആവശഭ്യമനോയ  സുരക്ഷ
നല്കുനതനിനസ കകേനോസസ ഗനോര്ഡസ കേമനോന്ഡനനിനസ ജനിലനോ കേളകര് അടനിയന്തര നനിര്കദ്ദേശരം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഈ പ്രശരം വളസര പ്രനോധനോനഭ്യകത്തെനോടുകൂടനിത്തെസന  സസകേകേനോരഭ്യരം സചെയ്യുന
തനോയനിരനിക്കുരം. ഉത്തെരവനോദസപ്പെടവര്ക്കസ അതനിനനോവശഭ്യമനോയ നനിര്കദ്ദേശരം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.



320 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 15, 2016

(8) തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കല് 

ശട്ടീ  .    കകേനോവൂര് കുഞ്ഞുകമനോന് : സര്,    സരംസനോനത്തെസ ദന്ത കഡനോകര്മനോരുസട

തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കണസമനനോണസ   സബ്മനിഷനനിലൂസട   ഞനോന്  ആവശഭ്യസപ്പെടുനതസ.

കകേരളത്തെനില് 1298 ആശുപത്രനികേളുണസ.  ഇഇൗ ആശുപത്രനികേളനില്  സവറുരം 134  ദന്ത

കഡനോകര്മനോര്  മനോത്രമനോണുളളതസ.  1164  ആശുപത്രനികേളനില്  ദന്ത  കഡനോകര്മനോസര

നനിയമനികക്കണതുണസ.  കവള്ഡസ സഹല്ത്തെസ  ഓര്ഗസസനകസഷന് മനോനദണ്ഡ അനുസരനിചസ

3,000  ജനങ്ങള്ക്കസ  ഒരു ദന്ത കഡനോകര് എനനോണസ കേണക്കസ.  ഇവനിസട  30,000

ജനങ്ങള്ക്കനോണസ ഒരു കഡനോകര് ഉളളതസ. കേഴനിഞ  മൂനസ വര്ഷങ്ങള്ക്കനിടയനില്  ആകരനോഗഭ്യ

കമഖലൈയനില് അധനികേമനോയനി  സൃഷ്ടനിച  തസനികേകേള്  -  എരം.ബനി.ബനി.എസസ.-നസ   1710,

സമഡനിക്കല്  ഓഫട്ടീസര്മനോര്  (ബനി.എ.എരം.എസസ.)-  370,  സമഡനിക്കല്  ഓഫട്ടീസര്

(കഹനോമനികയനോ)-365 എനനിങ്ങസനയനോണസ. എനനോല് ദന്ത കഡനോകര്മനോരുസട  നനിയമനരം

നടനതസ  സവറുരം  64  എണരം  മനോത്രമനോണസ.  ഇവനിസട  ചെര്ച  സചെയസപ്പെടുന  പ്രധനോന

വനിഷയരം ഓറല് കേഭ്യനോന്സര് പ്രതനികരനോധരം,  കുടനികേളുസട ദന്തസരംരക്ഷണരം, വകയനോജനങ്ങളുസട

ദന്തല്  പ്രശങ്ങള്  എനനിവയനോണസ.  ഇവസയലനോരം  പരനിഹരനിക്കനോന്  സമഡനിക്കല്

കകേനോകളജുകേസളയനോണസ നനോരം പലൈകപ്പെനോഴരം ആശയനിക്കുനതസ.  ആയനിരക്കണക്കനിനസ  കരനോഗനികേളനോണസ

അവനിസട വനസകേനോണനിരനിക്കുനതസ. ഒ.പനി.-യനില് ഇത്തെരരം  കരനോഗനികേള്ക്കസ  ഫലൈപ്രദമനോയ

ചെനികേനിത്സ  ലൈഭനിക്കനോത്തെതനിനനോല്  അവര്  അമനിതമനോയ  ഫട്ടീസസ  ഇഇൗടനോക്കുന  സസപ്രവറ്റസ

ആശുപത്രനികേളനികലൈയസ  കപനോവകേയനോണസ.  2011-ല്  പനി.എസസ.സനി. നടത്തെനിയ  എഴത്തു

പരട്ടീക്ഷസയത്തുടര്നസ  2012-ല്  153  കപരുസട  റനോങസ  ലൈനിസസ  പ്രസനിദ്ധട്ടീകേരനിച.

അതനില്നനിനരം  41  ദന്ത കഡനോകര്മനോസര മനോത്രമനോണസ നനോളനിതുവസര നനിയമനിചനിട്ടുളളതസ.

ഇഇൗ റനോങസ  ലൈനിസനിസന കേനോലൈനോവധനി രണസ മനോസത്തെനിനുളളനില്  തട്ടീരനോന്കപനോകുകേയനോണസ.

അതുസകേനോണസ  ദന്ത  കഡനോകര്മനോരുസട  നനിയമനരം   അടനിയന്തരമനോയനി നടത്തുനതനിനു

കവണനിയള്ള നടപടനികേളുണനോകേണരം. തസനികേകേള്  ക്രനികയറ്റസ സചെയണരം.  ഇഇൗ നനിയമനരം

നടത്തുനതനിലൂസട ഒരു പരനിധനിവസര  സതനോഴനിലൈനിലനോയ്മയസ  പരനിഹനോരരം കേനോണനോന് കേഴനിയരം.

ദന്ത  കഡനോകര്മനോരുസട  മനോത്രമല  മറ്റകനകേരം  റനോങസ  ലൈനിസ്റ്റുകേളനില്  ആയനിരക്കണക്കനിനസ

ഉകദഭ്യനോഗനോര്തനികേള്   കജനോലൈനിക്കനോയനി  കേനോത്തെനിരനിക്കുകേയനോണസ. അതുസകേനോണസ  നനിലൈവനിലള്ള

റനോങസ  ലൈനിസനില്നനിനരം ദന്ത കഡനോകര്മനോരുസട നനിയമനരം അടനിയന്തരമനോയനി   നടത്തുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള് സസട്ടീകേരനിക്കണരം. 
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(അദ്ധഭ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സട്ടീക്കര്)

ആകരനോഗഭ്യവരം  സനോമൂഹഭ്യനട്ടീതനിയരം വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീമതനി സകേ  .    സകേ  .    സസശലൈജ
ടട്ടീചര്)  :  സര്,  സരംസനോന  ആകരനോഗഭ്യ  വകുപ്പെനില്   സഡപപ്യൂടനി  ഡയറകര്,  ദന്തല്
ഉള്സപ്പെസട  135  ദന്തല്  സര്ജന്മനോരുസട  തസനികേകേളനോണസ   നനിലൈവനിലള്ളതസ.  ചെട്ടീഫസ
ദന്തല് കേണ്സല്ടനസ-1, സട്ടീനനിയര് ദന്തല് കേണ്സല്ടനസ-2, ദന്തല് കേണ്സല്ടനസ-8,
ജൂനനിയര് ദന്തല് കേണ്സല്ടനസ- 17,   ദന്തല് സനിവനില് സര്ജന്-16,   അസനിസനസ
ദന്തല് സര്ജന്-90 എനനിങ്ങസനയനോണുള്ളതസ. ദന്തല് കഡനോകര്മനോസര കൂടനോസത  ഇഇൗ
യണനിറകേളുസട ഭനോഗമനോയനി  103  ദന്തല് സസഹജട്ടീനനിസ്റ്റുകേളുരം  33  ദന്തല് സമക്കനോനനിക്കുമനോരുരം
ഒരു  ദന്തല്  എകേസനിപ്സമനസ  സമയനിനനന്സസ   സടകട്ടീഷഭ്യനുരം  കജനോലൈനി  സചെയ്യുനണസ.
ജനറല് ആശുപത്രനി, ജനിലനോശുപത്രനി, തനോലൂക്കനോശുപത്രനി  എനനിവയനില് സസഷഭ്യനോലൈനിറ്റനി
ദന്തല് ഡനിപ്പെനോര്ട്ടുസമന്റുകേളുസട  കസവനരം  ഇഇൗ യണനിറകേളുസട ഭനോഗമനോയനി ലൈഭഭ്യമനോക്കനിയനിട്ടുണസ.
പുതുതനോയനി  പദവനി  ഉയര്ത്തെനിയ  തനോലൂക്കനോശുപത്രനികേളുള്സപ്പെസട നനിലൈവനിലള്ള  79
തനോലൂക്കനോശുപത്രനികേളനില്  68  എണത്തെനില്  മനോത്രകമ  ഇകപ്പെനോള്  ദന്തല്  യണനിറകേള്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുനള.  മുഴവന് ദന്തനോശുപത്രനികേളനിലരം ദന്തല് യണനിറ്റസ ആരരംഭനിക്കുനതുരം
ദന്തല്  സര്ജന്മനോരുസട  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതുരം  ഘടരംഘടമനോയനി  സര്ക്കനോര്
പരനിഗണനിക്കുനതനോണസ.  പുതനിയതനോയനി  ദന്തല്  യണനിറകേള് ആരരംഭനിക്കുന   കേനോരഭ്യവരം
ജനിലനോ/ജനറല് ആശുപത്രനികേളനില് സസഷഭ്യനോലൈനിറ്റനി ദന്തല് കസവനങ്ങള് ശകനിസപ്പെടുത്തുന
കേനോരഭ്യവരം  കടനോമനോസകേയറനിസന  ഭനോഗമനോയനി ദന്തല് കസവനങ്ങള് ലൈഭഭ്യമനോക്കുന കേനോരഭ്യവരം
സര്ക്കനോരനിസന പരനിഗണനയനിലണസ.  ഓറല് കേഭ്യനോന്സര്  പ്രതനികരനോധരം,  കുടനികേളുസട
ദന്തസരംരക്ഷണരം,  വകയനോജനങ്ങളുസട ദന്തസരംരക്ഷണരം തുടങ്ങനിയവ  പ്രനോഥമനികേനോകരനോഗഭ്യ
കകേനങ്ങള്വഴനി നടത്തെനിവരുന.  കൂടനോസത,  സ്കൂള്  ആകരനോഗഭ്യപരനിപനോടനി,  വകയനോജന
ആകരനോഗഭ്യപരനിപനോടനി,  കേഭ്യനോന്സര്  സകേയര്  കപ്രനോഗനോരം  തുടങ്ങനിയവയരം  നടത്തെനിവരുനണസ.
വയനനോടസ  ജനിലയനില്  ഒരു  സമനോസസബല്  ദന്തല്  യണനിറ്റസ  പ്രവര്ത്തെനിചവരുനണസ.
എന്.എചസ.എരം.-സന ഭനോഗമനോയനി 14  ജനിലകേളനിലരം  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന ഡനിസ്ട്രെെനികസ  ഏര്ളനി
ഇനര്സവന്ഷന് സസനറുകേളനില് ഓകരനോ ദന്ത കഡനോകര്മനോര്  കജനോലൈനിസചെയവരുനണസ.
ഇതുകൂടനോസത  എന്.എചസ.എരം.  വഴനി  35  ദന്തല്  കഡനോകര്മനോസര  തനോലനോലൈനികേമനോയനി
നനിയമനിചസ ദന്തല് കസവനങ്ങള്  നടത്തുനണസ.  എലനോ ആശുപത്രനികേളനിലരം ധനോരനോളരം
തസനികേകേള് പുതനിയതനോയനി സൃഷ്ടനികക്കണതുണസ.  തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനനോവശഭ്യമനോയ
സപ്രനോകപ്പെനോസലകേള്  സമര്പ്പെനിച സകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണസ. നനിലൈവനിലള്ള ലൈനിസനിസന കേനോലൈനോവധനി
തട്ടീരുനതനിനുമുമസ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കല്  പ്രക്രനിയ  പൂര്ത്തെനിയനോകുസമനസ  കേരുതുനനില.
ഒഴനിവകേള് റനികപ്പെനോര്ടസ  സചെയ്യുനതനുസരനിചസ  ലൈനിസനിസന കേനോലൈനോവധനി  തട്ടീരുനതനിനുമുമസ
ആ റനോങസ ലൈനിസനില്നനിനരം  നനിയമനരം നടത്തെനോവനതനോണസ.  തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കനോനുള്ള
പ്രവര്ത്തെനരം  ഇഇൗ  ഗവണ്സമനസ  നടത്തുനതനോയനിരനിക്കുസമനരം  വകുപ്പെസ  അതനിനുള്ള
സപ്രനോകപ്പെനോസലകേള് സമര്പ്പെനിക്കുനതനോയനിരനിക്കുസമനമനോണസ എനനിക്കസ പറയനോനുള്ളതസ. 
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(9) അണ് - എയ്ഡഡസ കമഖലൈയനിസലൈ അദ്ധഭ്യനോപകേരുസട പ്രശങ്ങള്

ശട്ടീ  .    എ  .    എന്  .    ഷരംസട്ടീര്:  സര്,  അണ്-എയ്ഡഡസ  കമഖലൈസയ  ഞങ്ങള്
കേനോണുനതസ  അനനിവനോരഭ്യമനോയ തനിന്മ എന നനിലൈയനിലൈനോണസ.  നവ ലൈനിബറല് നയങ്ങള്
വനകപ്പെനോള് വനിദഭ്യനോഭഭ്യനോസ കമഖലൈയനില്നനിനള്ള  സര്ക്കനോരനിസന പനിന്മനോറ്റരം,   അതനോണസ
അണ്-എയ്ഡഡസ  കമഖലൈയസ  ആധനോരമനോയതസ.  അണ്-എയ്ഡഡസ  കമഖലൈയനിസലൈ
അദ്ധഭ്യനോപകേര്  കനരനിടുന   പ്രശങ്ങസളക്കുറനിചനോണസ  ഞനോനനിവനിസട  ഉനയനിക്കുനതസ.
കകേരളത്തെനിസന വനിദഭ്യനോഭഭ്യനോസ കമഖലൈയനില് അണ്-എയ്ഡഡസ സനോപനങ്ങള് ശകനിസപ്പെട്ടു
സകേനോണനിരനിക്കുകേയനോസണനസ മനോത്രമല സജട്ടീവസനോനനിദ്ധഭ്യവമനോണസ.  അണ്-എയ്ഡഡസ സനോപനങ്ങസള
സറഗുകലൈറ്റസ  സചെയണസമങനില് സസഷകലൈനോക്കുമനോസരകപ്പെനോസലൈ പണസക്കനോതനികയനോടുകൂടനി  കേടന
വരുന മനോകനജുസമന്റുകേസള  നനിലൈയസ  നനിര്ത്തെനോന്  ആദഭ്യരം  നമുക്കസ  സനോധനിക്കണരം.
ഗവണ്സമനസ തലൈത്തെനില്  ശകമനോയ ഇടസപടല്  നടത്തെനിയനോല് അതനിനസ സനോധനിക്കുസമന
വനിശസനോസമനോസണനനിക്കുള്ളതസ.  ബഹുമനോനസപ്പെട സചെയര്  കനരസത്തെ  നനിയമസഭനോ
സനോമനോജനികേനനോയനിരനിക്കുന ഘടത്തെനില്  അണ്-എയ്ഡഡസ കമഖലൈയനിസലൈ ടട്ടീചനിരംഗസ സനോഫനിസന
ചൂഷണത്തെനിസനതനിസര  സമരത്തെനിനസ  കനതൃതസരം  സകേനോടുത്തെയനോളനോണസ.  ഏകേകദശരം
രണരലൈക്ഷകത്തെനോളരം  ടട്ടീചനിരംഗസ  സനോഫുകേള്  ഇഇൗ  കമഖലൈയനിലണസ.  അണ്-എയ്ഡഡസ
കമഖലൈയനിസലൈ ചൂഷണത്തെനിനസ അറുതനിവരുത്തെനോന് സനോധനിചനോല് അതസ അങ്ങയസട തലൈയനിസലൈ
കഗനോള്ഡന്  സഫതറനോയനിരനിക്കുരം.  അവനിടസത്തെ  ടട്ടീകചഴനിനസ  മനോനഭ്യമനോയ  ശമളമനില.
1957-ല് വനിദഭ്യനോഭഭ്യനോസ  ബനില്  സകേനോണ്ടുവസനങനിലരം  അതനികനക്കനോള്  കമനോശസപ്പെട
സനോഹചെരഭ്യത്തെനിലൈനോണസ  ഇകപ്പെനോഴരം  ഇഇൗ കമഖലൈയനിസലൈ രണര ലൈക്ഷകത്തെനോളരം  വരുന
അദ്ധഭ്യനോപകേര് ജട്ടീവനിക്കുനതസ. ബഹുമനോനസപ്പെട സചെയറനിസന വനോക്കുകേള് കേസനോടസ സചെയനോല്
'സസമഗനസ  കലൈബകറഴസ',  അതനോയതസ മറ്റസ  സരംസനോനങ്ങളനില്നനിനസ വരുന സതനോഴനിലൈനോളനികേള്ക്കസ
ലൈഭനിക്കുന  കവതനരംകപനോലരം  അണ്-എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേളനിസലൈ  ടട്ടീചര്മനോര്ക്കസ   ലൈഭനിക്കുനനില.
അവര്  യഥനോര്തത്തെനില്  വളസര  കേസനോളനിസസഫഡനോണസ.  കപനോസസ  ഗനോജുകവഷന്  മനോത്രമല
എരം.ഫനില്-ഉരം  പനിഎചസ.ഡനി.-യരം  കയനോഗഭ്യതയള്ളവര്  വസര  അവരനിലണസ.  ദഇൗര്ഭനോഗഭ്യവശനോല്
അണ്-എയ്ഡഡസ കമഖലൈയനികലൈക്കസ തള്ളസപ്പെടവരനോണവര്.  അതുസകേനോണസ അണ് -എയ്ഡഡസ
കമഖലൈയനിസലൈ ടട്ടീചര്മനോരുസട ശമളരം  ഗവണ്സമനസ സ്കൂള്  ടട്ടീചര്മനോര്ക്കസ  ലൈഭനിക്കുന
തരത്തെനില് സകേനോടുക്കനോനനോവശഭ്യമനോയ നടപടനി സസട്ടീകേരനിക്കണരം. ഇത്തെരരം സ്കൂളുകേള് നല
രട്ടീതനിയനില്  ഫട്ടീസസ  ഇഇൗടനോക്കുനണസ.  മനോകനജുസമനസ  ഫട്ടീസസ  ഇഇൗടനോക്കുനതലനോസത
ടട്ടീചര്മനോര്ക്കസ മനോനഭ്യമനോയ കവതനരം സകേനോടുക്കനോന് തയനോറനോകുനനില.  ഏസതങനിലസമനോരു ടട്ടീചര്
ഒരു  സനോപനത്തെനില്  പ്രവര്ത്തെനിചസ  മസറ്റനോരു  സനോപനത്തെനികലൈയസ ഇനര്വപ്യൂവനിനുകവണനി
കപനോകുകമനോള് ഏസതനോരു സനോപനവരം കേനോണനികക്കണ മരഭ്യനോദയനോണസ  എകസപട്ടീരനിയന്സസ



സബ്മനിഷന് 323

സര്ടനിഫനിക്കറ്റസ  സകേനോടുക്കുകേ  എനള്ളതസ.  ഇഇൗ  എകസപട്ടീരനിയന്സസ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റസ
സകേനോടുക്കനോന് പലൈ ഘടങ്ങളനിലരം  സ്കൂളുകേനോര് തയനോറനോകുനനില. കേടുത്തെ ചൂഷണത്തെനിസന
കമഖലൈയനോയനി  അണ്-എയ്ഡഡസ  സ്കൂളുകേള്  മനോറനിസക്കനോണനിരനിക്കുന,  അദ്ധഭ്യനോപകേര്
പട്ടീഡനിപ്പെനിക്കസപ്പെടുന. ഇതനിനസ പരനിഹനോരമുണനോക്കനോന് ശകമനോയ ശമമുണനോകേണരം. അതുസകേനോണസ
വനിദഭ്യനോഭഭ്യനോസത്തെനിലരം ഉനത വനിദഭ്യനോഭഭ്യനോസ കമഖലൈയനിലരം ഒഇൗനതഭ്യത്തെനില് നനില്ക്കുന
ഇഇൗ സരംസനോനത്തെസ  ഏറ്റവരം എഡപ്യൂകക്കറ്റഡനോയ ഒരു വനിരംഗനിസന  ഇഇൗ രട്ടീതനിയനില്
പട്ടീഡനിപ്പെനിക്കുനതസ  ശരനിയല.  അതുസകേനോണസ  അണ്-എയ്ഡഡസ  സനോപനങ്ങസള
സറഗുകലൈറ്റസ സചെയനോന് ഒരു കേണട്ടീഷന് കൃതഭ്യമനോയനി വയകേയരം കപ സസയനില് കൃതഭ്യമനോയനി
അവനിടസത്തെ ജട്ടീവനക്കനോര്ക്കുരം അദ്ധഭ്യനോപകേര്ക്കുരം ലൈഭനിക്കുസമനസ ഉറപ്പെനോക്കുകേയരം സചെയണരം.
അങ്ങസന സചെയനോത്തെ സനോപനങ്ങസള  നനിയനനിക്കനോനുരം   അവയസട  അരംഗട്ടീകേനോരരം
റദ്ദേനോക്കനോനുരം  സര്ക്കനോര് മുകനനോട്ടു വരണരം.  കേടുത്തെ ചൂഷണരം കനരനിടുന  ഒരു കമഖലൈ
എന നനിലൈയനില് ഗവണ്സമനനിസന ഭനോഗത്തുനനിനമുള്ള ശകമനോയ ഇടസപടലണനോകേണസമനസ
ഗവണ്സമനനികനനോടസ അഭഭ്യര്തനിക്കുകേയനോണസ. 

വനിദഭ്യനോഭഭ്യനോസ  വകുപ്പുമനനി  (സപ്രനോഫ  .    സനി  .    രവട്ടീനനനോഥസ)  :  സര്,  സരംസനോന
സര്ക്കനോരനിസന  മുഖഭ്യ  അജണ  സപനോതുവനിദഭ്യനോഭഭ്യനോസ  സരംരക്ഷണമനോണസ.   എങനിലരം
സരംസനോനത്തെസ അണ്-എയ്ഡഡസ കമഖലൈയനില്,  സരംസനോന സനിലൈബസനിലരം കകേന
സനിലൈബസനിലരം  സ്കൂളുകേള്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുനണസ.  ഇഇൗ  സ്കൂളുകേളനിസലൈ  ജട്ടീവനക്കനോരുരം
അദ്ധഭ്യനോപകേരുരം  അതനോതസ  സ്കൂള്  മനോകനജരുസട  കേട്ടീഴനിലൈനോണസ   കജനോലൈനിസചെയ്യുനതസ.
എനനിരുനനോലരം  സരംസനോനത്തെസ  പ്രവര്ത്തെനിക്കുനതനോകേയനോല്   ഇഇൗ  കമഖലൈയസട
പ്രനോധനോനഭ്യരം കേണക്കനിസലൈടുത്തെസ  ഇവരുസട കസവന-കവതന വഭ്യവസകേള്ക്കസ വഭ്യകമനോയ
മനോനദണ്ഡങ്ങളുരം  ചെടങ്ങളുരം  നനിലൈവനിലണസ.  അണ് എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളനിസലൈ  ജട്ടീവനക്കനോരുസട
കയനോഗഭ്യത,  കവതനരം  എനനിവ  സരംബന്ധനിചസ  കകേരള  വനിദഭ്യനോഭഭ്യനോസ  ചെടങ്ങളനില്
അദ്ധഭ്യനോയരം  14  എ  (എ)യനില് തസന പ്രതനിപനോദനിചനിട്ടുണസ.  കൂടനോസത  2007-ല്  ഇഇൗ
കമഖലൈസയക്കുറനിചസ  പഠനിചസ റനികപ്പെനോര്ടസ സമര്പ്പെനിക്കുനതനിനസ സര്ക്കനോര്  നനികയനോഗനിച
രണരംഗ കേമട്ടീഷസന ശനിപനോര്ശയനുസരനിചസ നനിലൈവനിസലൈ കവതനരം പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുകേയരം
സചെയ.  ഇതുപ്രകേനോരരം അരംഗട്ടീകേനോരമുള്ള അണ് എയ്ഡഡസ സ്കൂളുകേളനിസലൈ  പ്രധനോനനോദ്ധഭ്യനോപകേനസ
7,000  രൂപയരം  എചസ.എസസ.എ.-യസ  6,000 രൂപയരം സസപ്രമറനി   ടട്ടീചര്ക്കസ  5,000
രൂപയരം  കനോര്ക്കനിനസ   4,000  രൂപയരം   കനോസസ  കഫനോര്  ജട്ടീവനക്കനോര്ക്കസ   3,500
രൂപയരം  മനിനനിമരം കവതനരം  ഉറപ്പെസ നല്കുന. അനദ്ധഭ്യനോപകേ ജട്ടീവനക്കനോരുസട കവതനരം
നനിര്ണയനിക്കുനതനിനുള്ള ശമള സസയനില്  നനിശയനിചസകേനോണസ സതനോഴനില്  വകുപ്പെനില്
നനിനസ  ജനി.ഒ.  155/2016  കലൈബര്  നമറനോയനി  12-9-2011-ല്  ഉത്തെരവസ
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പുറസപ്പെടുവനിചനിട്ടുണസ.  കൂടനോസത  സരംസനോനസത്തെ  സനി.ബനി.എസസ.ഇ./സഎ.സനി.എസസ.ഇ.
സ്കൂളുകേളനില് ജട്ടീവനക്കനോരുകടയരം അദ്ധഭ്യനോപകേരുകടയരം  ശമള ഘടന  സനി.ബനി.എസസ.ഇ.
തസന  നനിര്ണയനിചസ നല്കേണസമനരം അതുവസര സസപ്രമറനി-മനിഡനില് സ്കൂള് ടട്ടീകചഴനിനസ
10,000  രൂപയരം  സസക്കനറനി  സ്കൂള്  ടട്ടീകചഴനിനസ  15,000  രൂപയരം  സട്ടീനനിയര്
സസക്കണറനി  സ്കൂള്   ടട്ടീകചഴനിനസ  20,000  രൂപയരം   സഹഡസ മനോസര്/പ്രനിന്സനിപ്പെല്മനോര്ക്കസ
20,000  +  അഡട്ടീഷണല്   അലൈവന്സസ   പ്രതനിമനോസ  ശമളരം  നല്കേണസമനരം
കറനിക്കല് സനോഫനിനസ  6,000 രൂപയരം കനോസസ കഫനോര് ജട്ടീവനക്കനോര്ക്കസ 4,500 രൂപയരം
പ്രതനിമനോസ  ശമളരം  നല്കേണസമനരം  14-9-2012-സലൈ  W.A.No.1442/12  വനിധനിനഭ്യനോയത്തെനില്
ബഹുമനോനസപ്പെട  സസഹകക്കനോടതനി   ഉത്തെരവനിടുകേയരം സര്ക്കനോര് അതസ  അരംഗട്ടീകേരനിക്കുകേയരം
സചെയനിട്ടുണസ. കൂടനോസത ഇഇൗ കമഖലൈയനിസലൈ കേടുത്തെ ചൂഷണരം അവസനോനനിപ്പെനിക്കുനതനിനുരം
അണ്  എയ്ഡഡസ  സ്കൂളനിസലൈ  അദ്ധഭ്യനോപകേ-അനദ്ധഭ്യനോപകേ  ജട്ടീവനക്കനോസര  മനിനനിമരം
കവതനത്തെനിസന പരനിധനിയനില്  സകേനോണ്ടുവരുനതനിനുമനോയനി നനിയമനനിര്മനോണരം നടത്തുന
തനിനനോയനി സതനോഴനില് സസനപുണഭ്യവകുപ്പെസ   തയനോറനോക്കനിയ കേരടസ ബനിലനില് വനിദഭ്യനോഭഭ്യനോസ
വകുപ്പെനിസന അഭനിപ്രനോയരം നല്കുനകേനോരഭ്യരം പരനികശനോധനിചവരനികേയനോണസ.  ഇഇൗ കമഖലൈയനിസലൈ
അദ്ധഭ്യനോപകേര്  കനരനിടുന  പ്രശങ്ങള്   വനിശദമനോയനി  പരനികശനോധനിചസ   അവരുസട
കജനോലൈനിസനോഹചെരഭ്യരം സമചസപ്പെടുത്തെനി ചൂഷണരം തടയവനോനുള്ള  ശകമനോയ നടപടനികേള്
സര്ക്കനോര്  സസകേസക്കനോളനതനോണസ.  

(10) രണനോരം ഉപഭനോഷനോ പഠനരം 

ശട്ടീ  .    പനി  .    സകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബസ :  സര്,  പസസ വണ് വനിദഭ്യനോര്തനികേള്ക്കസ രണനോരം
ഉപഭനോഷയനോയനി  സരംസ്കൃതരം,  അറബനി,  ഉറുദു  തുടങ്ങനിയ ഭനോഷകേളനില് അദ്ധഭ്യയനത്തെനിനുള്ള
അനുമതനി  2016 ജൂലലൈ  7-നസ  ഹയര്സസക്കണറനി  ഡയറകര്  പുറസപ്പെടുവനിച
സര്ക്കുലൈറനിലൂസട  പനിന്വലൈനിചനിരനിക്കുകേയനോണസ.  നനിലൈവനില്  ഹയര്  സസക്കണറനിയനില്
മലൈയനോളരം,  ഹനിന്ദനി  എനട്ടീ ഭനോഷകേള്ക്കസ  പുറസമ  രണനോരം  ഉപഭനോഷയനോയനി  സരംസ്കൃതരം,
അറബനി,  ഉറുദു  തുടങ്ങനിയ  ഭനോഷകേളുരം  പസസ  വണ്  അഡനിഷന്  സമയത്തെസ
വനിദഭ്യനോര്തനികേള്ക്കസ സതരസഞടുക്കുനതനിനുള്ള അവസരമുണനോയനിരുന.  ലഹസ്കൂള്
തലൈത്തെനില് അറബനികയനോ   ഹനിന്ദനികയനോ ഉറുദുകവനോ പഠനിചവരുന വനിദഭ്യനോര്തനികേള്ക്കസ
പ്രസ്തുത  ഭനോഷകേള്  തുടര്നസ  പഠനിക്കുനതനിനസ  ഈ  സര്ക്കുലൈര്മൂലൈരം  അവസരരം
നനികഷധനിക്കസപ്പെടനിരനിക്കുകേയനോണസ.  സപസടനസ  ഭനോഷ  മനോറുനതസ  വനിദഭ്യനോര്തനികേള്ക്കസ
പ്രയനോസരം  സൃഷ്ടനിക്കുരം.  ക്രകമണ,  ലഹസ്കൂള്  തലൈത്തെനില്തസന  ഈ  ഭനോഷകേള്
വനിദഭ്യനോര്തനികേള്  സതരസഞടുക്കനോത്തെ  അവസ  വരനികേയരം  ഇത്തെരരം  ഭനോഷകേള്
അനഭ്യരംനനിനസ കപനോകേനോന് കേനോരണമനോകുകേയരം സചെയ്യുരം.  സര്ക്കനോരനിനസ ഒരു രൂപകപനോലരം
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ബനോധഭ്യതയനിലനോത്തെ  വനിധത്തെനിലൈനോയനിരുന  ഈ  ഭനോഷകേള്  അദ്ധഭ്യയനത്തെനില്
ഉള്സപ്പെടുത്തെനിയനിരുനതസ.  തസനികേ  നനിര്ണയരം  നടത്തെനോത്തെ  സ്കൂളുകേളനില്  പനി.ടനി.എ.
ആണസ  കവതനരം  നലനിയനിരുനതസ.  പലൈ  സ്കൂളുകേളനിലരം  അദ്ധഭ്യനോപകേര്  സഇൗജനഭ്യമനോയനി
പഠനിപ്പെനിചനിരുന.  ഹയര്  സസക്കണറനി  ഡയറകറുസട  സര്ക്കുലൈര്പ്രകേനോരരം  തസനികേ
സൃഷ്ടനിച ഭനോഷകേള് മനോത്രകമ വനിദഭ്യനോര്തനികേള്ക്കസ സതരസഞടുക്കുനതനിനസ സനോധനിക്കൂ.
നനിലൈവനില് രണസ ഉപഭനോഷ എനതനിസന അടനിസനോനത്തെനില് സരംസ്കൃതരം, അറബനി, ഉറുദു
എനനിവയസ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കനോത്തെതസ ക്രകമണ ഈ ഭനോഷകേള് ഇലനോതനോകുനതനിനസ
കേനോരണമനോകുരം.  ആയതനിനനോല് ഈ ഭനോഷകേള് പഠനിപ്പെനിക്കുനതനിനുണനോയനിരുന അനുമതനി
പുനനഃസനോപനിക്കുകേകയനോ അസലങനില് രണസ ഉപഭനോഷ എന വനിഷയരം മനോറ്റനി പ്രട്ടീഡനിഗനി
നനിലൈവനിലണനോയനിരുന  കേനോലൈഘടസത്തെകപ്പെനോസലൈ  വനിദഭ്യനോര്തനികേള്ക്കസ  നനോലൈസ  ഉപഭനോഷകേള്
സതരസഞടുക്കുനതനിനുള്ള സഇൗകേരഭ്യരം നല്കുനതനികനനോ ഉള്ള  ഉത്തെരവണനോകേണസമനസ
അഭഭ്യര്തനിക്കുന.  

11.00 AM)

വനിദഭ്യനോഭഭ്യനോസ  വകുപ്പുമനനി  (സപ്രനോഫ  .    സനി  .    രവട്ടീനനനോഥസ)  :  സര്,  നനിലൈവനില്
ഹയര് സസക്കണറനി തലൈത്തെനില് 12 ഉപഭനോഷകേള് പഠനിപ്പെനിക്കുകേയരം  ഓകരനോ സ്കൂളനിനുരം
4  ഉപഭനോഷകേള്  സതരസഞടുക്കനോനുള്ള  അവസരരം  നല്കേനിയനിട്ടുമുണസ.  ഏസതങനിലരം
സ്കൂളനില് ഒരു ഉപഭനോഷ കൂടനി അധനികേമനോയനി പഠനിപ്പെനിക്കണസമങനില് ആയതസ സര്ക്കനോര്
അനുമതനികയനോടുകൂടനി  സചെയനോവനതനോണസ.  ഇത്തെരരം  കകേസുകേളനില്  സര്ക്കനോര്  ഓകരനോ
സ്കൂളനിസനയരം ആവശഭ്യകേത,  പ്രകതഭ്യകേത എനനിവ പരനികശനോധനിചസ തട്ടീരുമനോനസമടുക്കുനണസ.
സരംസ്കൃതരം,  അറബനി,  ഉറുദു എനട്ടീ ഭനോഷകേള് അനുവദനട്ടീയമനോയ സ്കൂളുകേളനില് കചെര്നസ
പഠനിക്കുനതനിനുള്ള  സഇൗകേരഭ്യരം  വനിദഭ്യനോര്തനികേള്ക്കുണസ.  ഉപഭനോഷ  പഠനിക്കുനതനിനസ
വനിദഭ്യനോര്തനികേളുസട  നനിലൈവനിലള്ള  സസനോതനഭ്യരം  ഒരുത്തെരവനിലൂസടയരം  തടസസപ്പെടുത്തെനിയനിടനില.
ഭനോഷ  പഠനിക്കുവനോന്  എസന്തങനിലരം  തടസരം  കനരനിടനിട്ടുള്ളതനോയനി  ശദ്ധയനില്സപ്പെടനോല്
അക്കനോരഭ്യരം   പരനിഹരനിക്കുനതനോണസ.  

(11)  വനഭ്യമൃഗശലൈഭ്യരം

ശട്ടീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  സര്,  ഈ  വനിഷയരം  കേഴനിഞ  രണ്ടുമൂനസ
ദനിവസങ്ങളനോയനി   സഭയനില്  പലൈ   അരംഗങ്ങളുരം  അവതരനിപ്പെനിചതനോണസ.  എസന
മണ്ഡലൈമനോയ   നനിലൈമ്പൂരനില്   ഏകേകദശരം  60  ശതമനോനകത്തെനോളരം  വനമനോണസ.  ഏഴസ
പഞനോയത്തുരം  ഒരു  മുനനിസനിപ്പെനോലൈനിറ്റനിയമടങ്ങുന  ഏകേകദശരം  2,10,000-കത്തെനോളരം
കവനോടര്മനോരുള്ള വലൈനിസയനോരു നനികയനോജകേ മണ്ഡലൈമനോണനിതസ.  പകക്ഷ  വനനോതനിര്ത്തെനിയസട
ബനോഹുലൈഭ്യരം കേനോരണരം വനഭ്യമൃഗശലൈഭ്യരം  കൂടുതലൈനോണസ.   2006 മുതല്  2016 വസരയള്ള
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11  വര്ഷക്കനോലൈയളവനില്  നനിലൈമ്പൂര്  കനനോര്ത്തെസ-സഇൗത്തെസ  ഡനിവനിഷനനില്  മനോത്രരം
32 കപസരയനോണസ ആന ചെവനിടനിസക്കനോനതസ.  ഇകപ്പെനോഴരം അതസ നനിര്ബനോധരം തുടരുകേയനോണസ.
അതനിനസ യനോസതനോരു കേണ്കടനോളുമനില. കേഴനിഞ പത്തെനിരുപതസ വര്ഷങ്ങളനോയനി  മൃഗശലൈഭ്യരം
നനിയനനിക്കുനതനിനസ  പ്രനോവര്ത്തെനികേമനോയനി  പരട്ടീക്ഷനിചസ  വനിജയനിച   കേനോരഭ്യങ്ങസളനോനരം
നനിലൈമ്പൂരനില് നടനനിടനില. ഇനനികപ്പെനോള് ഏറ്റവരം വനിജയകേരസമനസ പറയന സരംവനിധനോനരം
ആനപ്രതനികരനോധ  മതനിലൈനോണസ.   ഇനസലൈ  നനിലൈമ്പൂരനില്  പ്രസ്തുത  മതനില്  തകേര്ത്തെസ
ഏകേകദശരം നനോലൈഞസ വട്ടീടുകേളുരം ധനോരനോളരം കൃഷനി സലൈങ്ങളുരം  നശനിപ്പെനിക്കസപ്പെടുകേയണനോയനി.
നമള് സസട്ടീകേരനിക്കുന നടപടനികേള് ആനസയ നനിയനനിക്കത്തെക്ക രട്ടീതനിയനിലൈനോയനിസലങനില്
അതുസകേനോണസ  യനോസതനോരു  പ്രകയനോജനവമനില.  ഇതസ  പരട്ടീക്ഷനിചസ  വനിജയനിച  ധനോരനോളരം
സരംസനോനങ്ങളുണസ.  ആസനോരം ഉള്സപ്പെസടയള്ള സരംസനോനങ്ങളനില് സഫന്സനിരംഗനിനുകവണനി
ഉപകയനോഗനിക്കുനതസ സറയനില് പനോളങ്ങളനോണസ. സനോപ്പെസ സചെയ സറയനില് പനോളങ്ങളുപകയനോഗനിചസ
കേഴനിഞ  പത്തെസ  വര്ഷമനോയനി  നടത്തെനിയ  പരട്ടീക്ഷണരം  പരനിപൂര്ണ  വനിജയമനോണസ.
ഇതനില് സചെറനിയ ഇലൈകനികേസ കഷനോക്കുകൂടനി നല്കേനിയനോല് ഈ പ്രശത്തെനിനസ പരനിഹനോരമനോകുരം.
ഇവനിസട പലൈ പദ്ധതനികേളുരം നടപ്പെനോക്കുനസണങനിലരം അവസയനോനരം പൂര്ത്തെട്ടീകേരനിക്കസപ്പെടുനനില.

മസറ്റനോരു വനിഷയരം സടഞ്ചുകേളനോണസ.   സടഞ്ചുകേള് മഴസപയസ മണസ വട്ടീണസ നനികേന
കപനോകുകേയനോണസ. ലൈക്ഷക്കണക്കനിനസ രൂപ  സടഞനിസന നവട്ടീകേരണത്തെനിനുകവണനി വനരം
വകുപ്പെസ  സചെലൈവഴനിക്കുനണസ.  സര്ക്കനോര് നടത്തുന കേനോരഭ്യങ്ങള്, ഒരു കറനോ കഡനോ  പനോലൈകമനോ
നനിര്മനിചനോല്  അതസ  ഏതസ  രട്ടീതനിയനിലൈനോണസ  നനിര്മനിക്കുനസതനസ  മനസനിലൈനോക്കനോനുരം
പരനികശനോധനിക്കനോനുരം സരംവനിധനോനങ്ങളുണനോകുരം. നമുക്കസ അതുസരംബന്ധനിചള്ള അറനിവനിസലങനില്
ഒരു എഞനിനട്ടീയറുസട സഹനോയകത്തെനോസട അതനിസനക്കുറനിചസ  പഠനിക്കനോനുരം സനോധനിക്കുരം.
പകക്ഷ   കഫനോറസനിനകേകത്തെയസ  ആര്ക്കുരം  പ്രകവശനമനില,  'Trespassers  will  be
prosecuted'  എനനോണസ.  ഇതനിനകേത്തെസ  നടക്കുനസതന്തനോസണനസ ആര്ക്കുരം അറനിയനില.
ഏറ്റവരം കൂടുതല് അഴനിമതനി നടക്കുനതസ കഫനോറസസ ഡനിപ്പെനോര്ട്ടുസമനനിലൈനോണസ.  മനനിക്കുരം
ഉത്തെരവനോദസപ്പെടവര്ക്കുരം ഇക്കനോരഭ്യങ്ങള് അറനിയനോന് സനോധനിക്കനില.  കേനോരണരം, പലൈതുരം
സചെസനത്തെനോന്കപനോലരം സനോധനിക്കനോത്തെ സലൈങ്ങളനിലൈനോണസ. ഇതനിസനനോരു പരനിഹനോരമുണനോക്കനി
യനിസലങനില്  ഇത്തെരരം  പ്രവൃത്തെനികേള്സകേനോണസ യനോസതനോരു  പ്രകയനോജനവമനിലനോതനോകുരം.
കലൈനോകേത്തെനിസലൈ  ഏറ്റവരം വലൈനിയ കതക്കനിന് പ്രകദശമനോണസ നനിലൈമ്പൂര്.  ബക്കനിരംഗ്ഹനോരം
പനോലൈസസ  ഉള്സപ്പെസടയള്ളവ  നനിര്മനിചതസ  ഇവനിടസത്തെ  കതക്കുപകയനോഗനിചനോണസ.
ബ്രനിടട്ടീഷുകേനോര്  അവനിസട  സറയനില്കവ  നനിര്മനിചതുതസന  അവനികടയസ  കതക്കസ
സകേനോണ്ടുകപനോകുനതനിനു കവണനിയനോണസ. കകേനോടനിക്കണക്കനിനസ രൂപ ഇനസ കകേരളത്തെനിസന
സപനോതുഖജനനോവനികലൈക്കസ  ലൈഭനിക്കുനതസ  നനിലൈമ്പൂരനി ല്  നനിനനോണസ.  പകക്ഷ  ഇവനിടസത്തെ
ജനങ്ങസള സരംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ യനോസതനോരു മനോര്ഗവരം നനിലൈവനിലൈനില.  നനിലൈമ്പൂര് കഫനോറസനിസന
മസറ്റനോരു  പ്രകതഭ്യകേത  പലൈ  സലൈങ്ങളനിലരം  സവസഡസ  കഫനോറസനോസണനള്ളതനോണസ.
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സവസഡസ കഫനോറസസ എനപറയനതസ സര്ക്കനോര് പനിടനിസചടുത്തെ സലൈങ്ങളനില് അവര്
പനോനസ സചെയണനോക്കനിയനിട്ടുള്ള കഫനോറസനോണസ.  അതനിനസ ചുറരം ജനങ്ങളനോണസ.   കഫനോറസനിനകേത്തെസ
ഇത്തെരത്തെനില്  സവസഡസ കഫനോറസ്റ്റുളളതുസകേനോണസ വരുന ആനകേസള അവനിസടനനിനസ
തുരത്തുനതനിനുള്ള  സരംവനിധനോനമുണസ.  അതനിനുള്ള  നടപടനിസയനോനരം  സസട്ടീകേരനിക്കുനനില.
കഫനോറസസ  സസനോഡുരം  എലൈനിഫനസ  സസനോഡുരം  പ്രവര്ത്തെനിക്കുനമനില.  അതുസകേനോണസ
അടനിയന്തരമനോയനി  ഈ  വനിഷയത്തെനില്  സര്ക്കനോരനിസന  ശദ്ധയണനോകേണസമനരം
ഇക്കനോരഭ്യരം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനനോവശഭ്യമനോയ  നടപടനികേളുണനോകേണസമനരം  വനിനട്ടീതമനോയനി
അഭഭ്യര്തനിക്കുന. 

വനവരം മൃഗസരംരക്ഷണവരം മൃഗശനോലൈകേളുരം വകുപ്പുമനനി (ശട്ടീ  .   സകേ  .   രനോജു) : സര്,
ബഹുമനോനസപ്പെട നനിലൈമ്പൂര് സമമര് സൂചെനിപ്പെനിചതുകപനോസലൈ ഇനസ രനോവനിസലൈ മുതല് വന
കമഖലൈയനിസലൈ  മൃഗങ്ങളുരം  മനുഷഭ്യരുരം   തമനിലള്ള  സരംഘര്ഷസത്തെ  സരംബന്ധനിച
വനിഷയങ്ങളനോണസ ചെര്ച സചെയ്യുനതസ. മലൈപ്പുറരം ജനിലയനിസലൈ നനിലൈമ്പൂര് നനികയനോജകേ മണ്ഡലൈത്തെനില്
ഉള്സപ്പെടുന നനിലൈമ്പൂര് സഇൗത്തെസ,  കനനോര്ത്തെസ ഡനിവനിഷനുകേളുസട പരനിധനിയനില് വരുന
കേര്ഷകേര്  അനുഭവനിക്കുന  വനിഷമങ്ങളനോണസ  ബഹുമനോനസപ്പെട  സമമര്  ഇവനിസട
ഉനയനിചതസ. ഇതനില് നനിലൈമ്പൂര് കനനോര്ത്തെസ ഡനിവനിഷനനില് 7.5 കേനികലൈനോമട്ടീറ്ററുരം നനിലൈമ്പൂര്
സഇൗത്തെസ  ഡനിവനിഷനനില്  10  കേനികലൈനോമട്ടീറ്ററുരം  സഇൗകരനോര്ജ്ജകവലൈനി  നനിര്മനോണരം
ആരരംഭനിചനിട്ടുണസ.  നനിലൈമ്പൂര് സഇൗത്തെസ ഡനിവനിഷനനില് 423 മട്ടീറ്ററനില് ആനപ്രതനികരനോധ
മതനില്  നനിര്മനോണവരം  പൂര്ത്തെനിയനോക്കനിയനിട്ടുണസ.  നനിരന്തരമുള്ള  വനഭ്യമൃഗങ്ങളുസട
ആക്രമണരം തടയനതനിനനോയനി നനിലൈമ്പൂര് കമഖലൈയനില് എലൈനിഫനസ സസനോഡസ രൂപട്ടീകേരനിചസ
സര്ക്കനോര് ഉത്തെരവനോയനിട്ടുണസ. ആയതനിനനോയനി രണസ സബനോകലൈകറനോ കേഭ്യനോമര് വനോഹനങ്ങളുരം
അനുവദനിചനിട്ടുണസ.   നനിലൈവനിലള്ള  ജട്ടീവനക്കനോസര  വനിനഭ്യസനിചസ  എലൈനിഫനസ  സസനോഡസ
പ്രവര്ത്തെനരം നടത്തെനിവരുന.  കൂടനോസത നനിലൈമ്പൂര് കനനോര്ത്തെസ ഡനിവനിഷനനിസലൈ പത്തെസ
ജട്ടീവനക്കനോരടങ്ങുന  ദ്രുതകേര്മ  കസനയസട  കസവനവരം  അവശഭ്യഘടത്തെനില്
ഉപകയനോഗനിചവരുനണസ.  നനിലൈമ്പൂര്  നനികയനോജകേമണ്ഡലൈത്തെനിസലൈ  കേല്ക്കുളരം ഭനോഗത്തെസ
വനരം  വകുപ്പെസ  1.8  മട്ടീറ്റര്  ഉയരത്തെനിലരം  423  മട്ടീറ്റര്  നട്ടീളത്തെനിലരം  നനിര്മനിചനിരുന
കേരനിങല് ഭനിത്തെനി 13-7-2016-നസ ആന ചെവനിടനിത്തെകേര്ത്തെ ഭനോഗത്തെനിനസ മുകേളനിലൂസട ഒരു
സകേനോമനനോന  സതനോടടുത്തുള്ള  കൃഷനി  സലൈത്തെനില്  ഇറങ്ങനി  വന്  നനോശ  നഷ്ടങ്ങളു
ണനോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ആസനോരം  കമനോഡല്  ഇലൈകനികേസ  സഫന്സനിരംഗസ  രട്ടീതനി  കകേരളത്തെനിസലൈ
ഭൂപ്രകൃതനിക്കുരം  കേനോലൈനോവസയമനുസരനിചസ  പ്രനോകയനോഗനികേമനോസണനസ കേസണത്തുനപക്ഷരം
അതസ നടപ്പെനിലൈനോക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസട്ടീകേരനിക്കുനതനോണസ.  നനിലൈമ്പൂര് കനനോര്ത്തെസ-
സഇൗത്തെസ  ഡനിവനിഷനനിലൈനോയനി  വനഭ്യ  മൃഗങ്ങള്  കൃഷനി  നശനിപ്പെനിചതനിനസ  14,60,516
രൂപയരം  കേനകേനോലൈനികേസള  ആക്രമനിചസ  സകേനോനതനിസന  കപരനില്  58,950  രൂപയരം
വനഭ്യമൃഗ  ആക്രമണരംമൂലൈരം  പരനിക്കുപറ്റനിയ  തകദ്ദേശവനോസനികേള്ക്കസ  3,23,738  രൂപയരം
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വനഭ്യമൃഗ ആക്രമണരംമൂലൈരം ജട്ടീവഹനോനനി സരംഭവനിച തകദ്ദേശവനോസനികേളുസട ആശനിതര്ക്കസ
14,00,000  രൂപയരം  നഷ്ട  പരനിഹനോരമനോയനി  കേഴനി ഞവര്ഷരം  നല്കുകേയണനോയനി.
ബഹുമനോനസപ്പെട  മുഖഭ്യമനനിയസട  സനോനനിദ്ധഭ്യത്തെനില് കകേരളത്തെനിസലൈ  വനകമഖലൈയനില്
ഇനസ  കനരനിടുന  പ്രശങ്ങള്ക്കസ  പരനിഹനോരരം  കേനോണുനതനിനസ  ഉനതതലൈ  കയനോഗരം
വനിളനിക്കുനതനോണസ.  നനിലൈമ്പൂര്  ഉള്സപ്പെസടയ ളള  എലനോ  ജനിലകേളനിലരം  ഇത്തെരത്തെനില്
ഉകദഭ്യനോഗസരുസട  കയനോഗരം  വനിളനിചകൂടനി  ഇനസ  അലവലൈബനിളനോയനിട്ടുള്ള  സമകഷഴസ
ഉപകയനോഗസപ്പെടുത്തെനിസക്കനോണസ  മനോന്-ആനനിമല് കകേനോണ്ഫനികസ  പരമനോവധനി തടയനതനിനുള്ള
നടപടനികേള് സസട്ടീകേരനിക്കുനതനോസണനസ ബഹുമനോനസപ്പെട സമമസറ അറനിയനിക്കുന. 

V കമശപ്പുറത്തുവച കേടലൈനോസുകേള്

(ചെടരം 47(2) അനുസരനിചള്ള കേടലൈനോസുകേള്)

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീ  .    വനി  .    എസസ  .    സുനനില് കുമനോര്) :  സര്,  തനോസഴപ്പെറയന
കേടലൈനോസ്സുകേള്  പടനികേജനോതനി-പടനികേവര്ഗ  പനികനനോക്കസമുദനോയകക്ഷമവരം  നനിയമവരം
സനോരംസനോരനികേവരം പനോര്ലൈസമനറനികേനോരഭ്യവരം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ഞനോന് കമശപ്പുറത്തെസ
വയന.

പതനിമൂനനോരം  കകേരള  നനിയമസഭയസട  പതനിനനോലൈനോരം  സകമളനത്തെനിസലൈ  3414,
3425,  പതനിനനോറനോരം  സകമളനത്തെനിസലൈ  2228,  2257  എനട്ടീ  നമരുകേളനിലള്ള
നക്ഷത്രചെനിഹ്നമനിടനോത്തെ  കചെനോദഭ്യങ്ങളുസട  മറുപടനിയരം  അവയസ  യഥനോസമയരം  മറുപടനി
നല്കുവനോന് സനോധനിക്കനോതനിരുനതനിനുള്ള കേനോരണരം കേനോണനിക്കല് കസറ്റസസമന്റുകേളുരം.

ഗതനോഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീ  .    എ  .    സകേ  .    ശശട്ടീനന്)  :  സര്,  തനോസഴപ്പെറയന
കേടലൈനോസ്സുകേള് ജലൈവനിഭവ വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ഞനോന് കമശപ്പുറത്തെസ വയന :

പതനിമൂനനോരം കകേരളനനിയമസഭയസട പതനിനനോറനോരം സകമളനത്തെനിസലൈ 835, 2467
എനട്ടീ  നമരുകേളനിലള്ള നക്ഷത്രചെനിഹ്നമനിടനോത്തെ കചെനോദഭ്യങ്ങളുസട  മറുപടനിയരം  അവയസ
യഥനോസമയരം മറുപടനി നല്കുവനോന് സനോധനിക്കനോതനിരുനതനിനുള്ള കേനോരണരം കേനോണനിക്കല്
കസറ്റസസമന്റുകേളുരം.

സതനോഴനിലരം  എസസകസുരം  വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രനോമകൃഷ്ണന്)  :  സര്,
തനോസഴപ്പെറയന കേടലൈനോസ്സുകേള് ഞനോന് കമശപ്പുറത്തെസ വയന :

പതനിമൂനനോരം കകേരള നനിയമസഭയസട പതനിനഞനോരം സകമളനത്തെനിസലൈ 174 എന
നമരനിലള്ള നക്ഷത്രചെനിഹ്നമനിടനോത്തെ കചെനോദഭ്യത്തെനിസന മറുപടനിയരം ആയതനിനസ യഥനോസമയരം
മറുപടനി നല്കുവനോന് സനോധനിക്കനോതനിരുനതനിനുള്ള കേനോരണരം കേനോണനിക്കല് കസറ്റസസമന്റുരം.
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VI റനികപ്പെര്ടസ സമര്പ്പെണരം

2016-  സലൈ നനിയമസഭ   (  അകയനോഗഭ്യതകേള് നട്ടീക്കരം സചെയല്  )   കഭദഗതനി ബനിലനിസന
സരംബന്ധനിച സബ്ജകസ കേമനിറ്റനി   XIV-  സന റനികപ്പെനോര്ടസ

ശട്ടീ  .    സജയനിരംസസ മനോതള :  സര്,  ആഭഭ്യന്തര കേനോരഭ്യങ്ങള് സരംബന്ധനിച  XIV-ാാാ
നമര്  വനിഷയനനിര്ണയ  സമനിതനിയസട  2016-സലൈ  നനിയമസഭ  (അകയനോഗഭ്യതകേള്
നട്ടീക്കരം സചെയല്) കഭദഗതനി ബനിലനിസന സരംബന്ധനിച കേമനിറ്റനി റനികപ്പെനോര്ടസ മുഖഭ്യമനനിക്കസ
കവണനി സമനിതനി അരംഗമനോയ ഞനോന് സമര്പ്പെനിക്കുന.

VII അറനിയനിപ്പെസ 

മനി  .   സട്ടീക്കര് : പതനിനനോലൈനോരം കകേരള നനിയമസഭയസട അനഇൗകദഭ്യനോഗനികേപ്രകമയങ്ങളുരം
ബനില്ലുകേളുരം  സരംബന്ധനിച  സമനിതനി  രൂപട്ടീകേരനിചനിടനിലനോത്തെതനിനനോല്  2016  ജൂസസലൈ
11-ാം തട്ടീയതനിയനിസലൈ 38-ാം നമര് ബുള്ളറ്റനിന് ഭനോഗരം (2) പ്രകേനോരരം അനഇൗകദഭ്യനോഗനികേ
ബനില്ലുകേള്ക്കസ  സമയക്രമരം  നനിശയനിചനിരനിക്കുനതനിനനോല്  പ്രസ്തുത  ബനില്ലുകേള്ക്കസ
കനനോടട്ടീസസ നല്കേനിയ അരംഗങ്ങള്ക്കസ ബനില്ലുകേളുസട അവതരണനോനുമതനിക്കുള്ള പ്രകമയരം
അവതരനിപ്പെനിക്കനോവനതനോണസ. 

VIII അനഇൗകദഭ്യനോഗനികേനോരംഗങ്ങളുസട കേനോരഭ്യരം

തനോസഴപ്പെറയന ബനില്ലുകേളുസട അവതരണനോനുമതനിക്കുള്ള പ്രകമയങ്ങള്

1. 2016-  സലൈ കകേരള നനിര്ദ്ധനരനോയ വനിധവകേളുസട കക്ഷമവരം സുരക്ഷയരം 
ഉറപ്പെനോക്കല് ബനില്

മനി  .    സട്ടീക്കര്: ശട്ടീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി,  അകങ്ങക്കസ  2016-സലൈ കകേരള നനിര്ദ്ധനരനോയ
വനിധവകേളുസട കക്ഷമവരം സുരക്ഷയരം ഉറപ്പെനോക്കല് ബനിലനിസന അവതരണനോനുമതനിക്കുള്ള
പ്രകമയരം അവതരനിപ്പെനിക്കനോവനതനോണസ. 

ശട്ടീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി: സര്, 2016-സലൈ കകേരള നനിര്ദ്ധനരനോയ വനിധവകേളുസട
കക്ഷമവരം  സുരക്ഷയരം  ഉറപ്പെനോക്കല്  ബനിലനിസന  അവതരണനോനുമതനിക്കുള്ള  പ്രകമയരം
ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശട്ടീ  .   എസസ  .   ശര്മ: സര്, ഞനോന് ഇഇൗ പ്രകമയസത്തെ പനിന്തനോങ്ങുന.

ആകരനോഗഭ്യവരം സനോമൂഹഭ്യനട്ടീതനിയരം വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീമതനി സകേ  .    സകേ  .    സസശലൈജ
ടട്ടീചര്):  സര്, 2016-സലൈ കകേരള നനിര്ദ്ധനരനോയ വനിധവകേളുസട കക്ഷമവരം സുരക്ഷയരം
ഉറപ്പെനോക്കല് ബനില് സരംബന്ധനിച സര്ക്കനോരനിസന നനിലൈപനോടസ വഭ്യകമനോക്കനോന് ആഗഹനി
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ക്കുകേയനോണസ.  ബനി.പനി.എല്. വനിഭനോഗത്തെനില്സപ്പെട വനിധവകേളുസട പുനര് വനിവനോഹത്തെനിനു
കവണനി  ഗവണ്സമനസ  'മരംഗലൈഭ്യ ധനസഹനോയ പദ്ധതനി'-യനില് ഉള്സപ്പെടുത്തെനി  25,000
രൂപ ഇകപ്പെനോള് ധനസഹനോയരം നല്കേനിവരുനണസ. 2008-09, 2009-10 കേനോലൈഘടങ്ങ
ളനിലൈനോയനി  ആസകേ  407  കപര്ക്കസ  01,75,000  രൂപ  ധനസഹനോയമനോയനി  ഖജനനോവനില്
നനിനസ  സചെലൈവഴനിചനിട്ടുണസ.  വനിധവകേളുസട  സപണ്മക്കളുസട  വനിവനോഹത്തെനിനസ  30,000  രൂപ
ധനസഹനോയമനോയനി  നല്കേനിവരുന.  വനിധവകേള്ക്കസ  പ്രതനിമനോസരം  800  രൂപ  കക്ഷമ
സപന്ഷനുരം   വനനിതനോ  ഗൃഹനനോഥയസട  കുടനികേള്ക്കസ  വനിദഭ്യനോഭഭ്യനോസ  ധനസഹനോയവരം
ലൈട്ടീഗല് സര്വ്വട്ടീസസസ അകതനോറനിറ്റനി വഴനി പനോവസപ്പെട വനിധവകേള്ക്കസ നനിയമസഹനോയവരം
നല്കേനിവരുനണസ.  കേഴനിഞ എല്.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്സമനനിസന കേനോലൈത്തെസ വനിധവകേളുസട
ആണ്മക്കള്  പ്രനോയപൂര്ത്തെനിയനോയനോല്  വനിധവകേള്ക്കസ  സപന്ഷന്  ലൈഭനിക്കനോത്തെ
അവസയണനോയനിരുനതസ പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനി ബനി.പനി.എല്. വരുമനോന മനോനദണ്ഡ
മനുസരനിചസ  ആണ്മക്കളുള്ള  വനിധവകേള്ക്കുരം  സപന്ഷന്  ലൈഭഭ്യമനോക്കനോനുള്ള  നടപടനി
സസട്ടീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ ബനിലനിസലൈ ധനോര്മനികേമനോയനിട്ടുള്ള കേനോരഭ്യങ്ങകളനോടസ കയനോജനിക്കുകേയനോണസ.
എനനോല് ഇഇൗ ബനില്  നനിയമസഭയനില് അവതരനിപ്പെനിക്കനോന് ചെനിലൈ തടസങ്ങളുള്ളതനോയനി
കേനോണുന. ഇഇൗ ബനിലനിസലൈ വഭ്യവസകേള് 1973-സലൈ ക്രനിമനിനല് നടപടനി സരംഹനിതയനികലൈയരം
1872-സലൈ  സതളനിവസ  നനിയമത്തെനികലൈയരം  വഭ്യവസകേള്ക്കസ  വനിരുദ്ധമനോയതനിനനോല്
ഭരണഘടനയസട  254-ാം അനുകച്ഛദരം  2-ാം ഖണ്ഡപ്രകേനോരരം ഇഇൗ ബനില് നനിയമസഭ
പനോസനോക്കനിയനോല്  രനോഷ്ട്രപതനിയസട  പരനിഗണനയനോയനി  നട്ടീക്കനിവയകേയരം  അതനിനസ
അനുമതനി  ലൈഭനിക്കുകേയരം  സചെയനോല്  മനോത്രകമ  പ്രസ്തുത  നനിയമരം  സരംസനോനത്തെസ
നടപ്പെനോക്കനോന്  കേഴനിയകേയള.  പ്രസ്തുത  ബനില്  നനിയമമനോക്കനി  പ്രനോബലൈഭ്യത്തെനില്
സകേനോണ്ടുവരുകമനോള് സരംസനോന സഞനിതനനിധനിയനില് നനിനരം 75 ലൈക്ഷരം രൂപ സചെലൈവസ
പ്രതട്ടീക്ഷനിക്കുനതനോയനി ധനകേനോരഭ്യ സമകമനോറനോണത്തെനില് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതനിനനോല്
അപ്രകേനോരസമനോരു  ബനില്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുനതനിനസ  അനുകച്ഛദരം  207
(3) പ്രകേനോരരം ഗവര്ണറുസട ശനിപനോര്ശ ആവശഭ്യമനോണസ. ഇഇൗ ബനിലനില് ധനോര്മനികേമനോയനിട്ടുള്ള
കേനോരഭ്യങ്ങള് ഉള്സക്കനോളന. എനനോല് കമല്  പ്രസനോവനിച കേനോരഭ്യങ്ങളുസട അടനിസനോനത്തെനില്
2016-സലൈ  കകേരള  നനിര്ദ്ധനരനോയ  വനിധവകേളുസട  കക്ഷമവരം  സുരക്ഷയരം  ഉറപ്പെനോക്കല്
ബനില് ഇകപ്പെനോള് പരനിഗണനികക്കണതുസണനസ സര്ക്കനോര് കേരുതുനനില.

ശട്ടീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  സര്,  പതനിനനോലൈനോരം  കകേരള  നനിയമസഭയനിസലൈ
ആദഭ്യസത്തെ  സസകേനോരഭ്യ  ബനിലനിസന  അവതരണനോനുമതനിക്കുള്ള  പ്രകമയമനോണസ  ഞനോന്
അവതരനിപ്പെനിചതസ.  ബഹുമനോനഭ്യയനോയ  മനനിയസട  മറുപടനിയനില്  എനനിക്കസ  വലൈനിയ
പ്രതട്ടീക്ഷയണസ.  കേനോരണരം,  അതനിസന തുടര് നടപടനികേള്ക്കുകവണനിയള്ള കപനോസനിറ്റട്ടീവനോസയനോരു
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സമട്ടീപനമനോണസ  മനനിയസട  ഭനോഗത്തുനനിനസ  വനനിട്ടുള്ളതസ.  എനനോല്  നനിയമപരമനോയനിട്ടുള്ള
പ്രശങ്ങസള സരംബന്ധനിചസ ചൂണനിക്കനോണനിക്കുകേയണനോയനി.  പതനിനനോലൈനോരം കകേരള നനിയമ
സഭയസ വലൈനിയ പ്രകതഭ്യകേതയണസ. എടസ വനനിതനോ അരംഗങ്ങള് ഇഇൗ നനിയമസഭയനിലണസ.
അഭനിമനോനകത്തെനോസട  പറയസട,  അതനില്  രണസ  കപര്  വനനിതനോ  മനനിമനോരനോണസ.
സട്ടീകേള്ക്കുകവണനി പ്രകതഭ്യകേ വകുപ്പെസ ബഡ്ജറ്റനില് ബഹുമനോനസപ്പെട ധനകേനോരഭ്യ വകുപ്പുമനനി
പ്രഖഭ്യനോപനിചനിട്ടുണസ.  അതുസകേനോണസ  അതഭ്യന്തരം  പ്രതട്ടീക്ഷകയനോസടയനോണസ  ഇഇൗ  പ്രകമയരം
അവതരനിപ്പെനിക്കനോന് ആഗഹനിക്കുനതസ.  നമ്മുസട സനോമൂഹഭ്യജട്ടീവനിതത്തെനില് വളസരയധനികേരം
ദനോരുണമനോയ  ജട്ടീവനിതനോവസയനിലൂസട  കേടനകപനോകുനവരനോണസ  നനിര്ദ്ധനരനോയനിട്ടുള്ള
വനിധവകേള്. അവരുസട കക്ഷമവരം സുരക്ഷനിതതസവരം ഉറപ്പെനോക്കനോന് ധനോരനോളരം  നടപടനികേളുണസ.
അവസയലനോരം  അമനിത  സനോമത്തെനികേ  ബനോദ്ധഭ്യതയനിലനോസത  ഒരു  കുടക്കട്ടീഴനില്
സകേനോണ്ടുവരനോനുള്ള  പരനിശമമനോണസ  ഇഇൗ  ബനിലനിലൂസട  മുകനനോട്ടുവയനോന്  ആഗഹനിക്കുനതസ.
ഇതുമനോയനി  ബന്ധസപ്പെടസ  ഞനോന്  ഒകടസറ  കേനോരഭ്യങ്ങള്  അകനസഷനിച.  വനിധവകേളനോയ
സട്ടീകേളുസട  എണരം  എത്രയനോസണനറനിയനോന്  നടത്തെനിയ  പരനിശമങ്ങളനില് പലൈകപ്പെനോഴരം
ശരനിയനോയ  കേണക്കുകേള്കപനോലരം  ബന്ധസപ്പെട  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനസ  ലൈഭനിക്കുനനില
എനള്ള  വനിഷമരംകൂടനി  ഇഇൗ  അവസരത്തെനില്  അറനിയനിക്കുകേയനോണസ.  പത്രമനോധഭ്യമങ്ങളനില്
അകനസഷനിചകപ്പെനോള്   സസടരംസസ  ഓഫസ  ഇന്തഭ്യ  പ്രസനിദ്ധട്ടീകേരനിച  വളസര  പഴയ
കേണക്കനോണസ ലൈഭനിചതസ. അതുപ്രകേനോരരം കകേരളത്തെനിസലൈ ജനസരംഖഭ്യയസട 6.7 ശതമനോനരം
കപര് ഭര്ത്തെനോക്കന്മനോര് നഷ്ടസപ്പെട സട്ടീകേളനോസണനനോണസ പത്തെസ വര്ഷരം മുന്പസ പറഞതസ.
എനനോല്  2010-ല് ഹനിന്ദു പത്രത്തെനില് പ്രസനിദ്ധട്ടീകേരനിച ഒരു റനികപ്പെനോര്ട്ടുപ്രകേനോരരം  11.5
ശതമനോനരം വനിധവകേളനോണസ  കകേരളത്തെനിലള്ളതസ.  അതനില് കേഇൗതുകേകേരമനോയനിട്ടുള്ള ഒരു
കേനോരഭ്യരം,    സസടരംസസ  ഓഫസ  ഇന്തഭ്യ അനസ പറഞ കേണക്കനുസരനിചസ   ഇന്തഭ്യയനില്
തസന  ഏറ്റവരം  കൂടുതല്  വനിധവകേളുള്ള  സരംസനോനരം  കകേരളമനോണസ.  അതനോയതസ,  45
ലൈക്ഷകത്തെനോളരം വനിധവകേളനോണസ കകേരളത്തെനിലള്ളസതനതസ   സഞടനിപ്പെനിക്കുന കേണക്കനോണസ.
ഇകപ്പെനോള്  2016  ആയനി.  സസനോഭനോവനികേമനോയരം കേണക്കുകേള് ഇതനികനക്കനോള്  വര്ദ്ധനിചനിട്ടുണനോകുരം.
സപന്ഷന്  ലൈഭനിക്കുനവരുസട  കേണക്കുകേള്  മനോത്രമനോണസ  സനോമൂഹഭ്യനട്ടീതനി  വകുപ്പെനില്
നനിനസ  എനനിക്കസ  ലൈഭഭ്യമനോയനിട്ടുള്ളതസ.  ഏകേകദശരം  12  ലൈക്ഷകത്തെനോളരം  വനിധവകേളനോണസ
സപന്ഷസന പരനിധനിയനില് വരുനതനോയനി കേനോണുനതസ.  വനിധവകേസളന പറയകമനോള്,
കരനോഗങ്ങള്,  അപകേടങ്ങള്  എനനിവമൂലൈരം  ഭര്ത്തെനോവസ  മരനിക്കുനവര്,   ഒഇൗകദഭ്യനോഗനികേ
കൃതഭ്യനനിര്വ്വഹണത്തെനിനനിടയനില്  തങ്ങളുസട  കജനോലൈനിയസട  ഭനോഗമനോയനിട്ടുള്ള  അപകേടങ്ങളനില്
മരനിചകപനോകുനവരുസട  ഭനോരഭ്യമനോര്  എനനിവസരലനോമുണസ.  കേഴനിഞ  ദനിവസരം  ഞനോന്
ബഹുമനോനസപ്പെട  വയനനോടസ  എരം.എല്.എ.-യമനോയനി  സരംസനോരനിചകപ്പെനോള്  ആദനിവനോസനി
ഊരുകേളനിസലൈനോസക്ക നടക്കുന അനുഭവങ്ങള് അകദ്ദേഹരം വളസര കവദനകയനോസട എകനനോടസ
പറയകേയണനോയനി. അവനിസട മനോത്രമല, കകേരളത്തെനിലൈനോസകേ  ഒടനവധനി സരംഭവങ്ങള് ആ



332 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 15, 2016

രൂപത്തെനിലണസ. വനിവനിധ കേനോരണങ്ങളനോല് ഭര്ത്തെനോക്കന്മനോരുസട സനോനനിധഭ്യരം നഷ്ടമനോകുന
സട്ടീകേള് സമൂഹത്തെനില് നനിരനോലൈരംബരനോയനി  തട്ടീരുകേയനോണസ.  ഇവര് സനോമത്തെനികേമനോയരം
ധനോര്മനികേമനോയരം  തകേരുകേയരം  ഒറ്റസപ്പെടുകേയരം  സചെയ്യുനണസ.  ആലൈങനോരനികേമനോയനി
പറയകേയല,  അക്ഷരനോര്തത്തെനില്  പനോര്ശസവല്ക്കരനിക്കസപ്പെട്ടുകപനോകുനവരനോണസ
ഇത്തെരത്തെനിലള്ള  സട്ടീകേള്.  ഇവരുസട  ഭനോവനി  സുരക്ഷനിതമനോക്കനോനുതകുന  നനിയമ
നനിര്മനോണവരം നടപടനികേളുരം യനോഥനോര്തഭ്യമനോക്കണസമനനോണസ ഇഇൗ ബനില് സകേനോണ്ടുകദ്ദേ
ശനിക്കുനതസ. 

ഞനോന് ആലൈപ്പുഴ ജനിലനോപഞനോയത്തെസ പ്രസനിഡനനോയനിരനിസക്ക  'നനികയനോഗരം'  എന
ഒരു പദ്ധതനി ആരരംഭനിക്കുകേയണനോയനി.  അപകേടമരണങ്ങളനില്സപ്പെടുനവരുസട കുഞ്ഞുങ്ങസള
സഹനോയനിക്കനോന്കവണനിയനോണസ  ആ  പദ്ധതനി  ആരരംഭനിചതസ.  കേഴനിഞ  അഞ്ചു
വര്ഷക്കനോലൈത്തെനിനനിടയസ  ഏകേകദശരം  പതനിനനോയനിരകത്തെനോളരം  ഇരുചെക്രവനോഹന  യനോത്രനികേര്
മരനിചതനോയള്ള ഗതനോഗത വകുപ്പുമനനിയസട കേണക്കസ പത്രത്തെനില് കേനോണുകേയണനോയനി.
സതരസഞടുപ്പെസ കേനോലൈയളവനില് ഇവനിസടയനിരനിക്കുന ബഹുമനോനഭ്യരനോയ നനിയമസഭനോരംഗങ്ങള്
മരണരം സരംഭവനിച വട്ടീടുകേളനില്  സന്ദര്ശനരം നടത്തെനിയ  അവസരത്തെനില്  3 0-32
വയസ്സുള്ള  ഒകടസറ സചെറുപ്പെക്കനോര് മരനിക്കുനതനോയനി കേനോണനോന് കേഴനിഞനിട്ടുണനോകേണരം.
അവസയലനോരം  പലൈകപ്പെനോഴരം  അപകേടങ്ങള്മൂലൈമുണനോകുന  മരണങ്ങളനോണസ.  അവരുസട
ഭനോരഭ്യമനോര്ക്കസ  വളസര  അകേനോലൈത്തെനില്   ലവധവഭ്യരം എന   അവസയണനോകുന.
'നനികയനോഗരം'  പദ്ധതനിയസട  ഭനോഗമനോയനി  5000  രൂപയനോണസ  ഇഇൗ  കുഞ്ഞുങ്ങളുസട
പഠനനോവശഭ്യത്തെനിനസ  നല്കുവനോന് ജനിലനോപഞനോയത്തെസ  തട്ടീരുമനോനനിചതസ.  ആ തുകേയസട
ഡനി.ഡനി. സകേനോടുക്കനോനനോയനി അവരുസട വട്ടീടുകേളനില് കപനോകുകമനോള് അവര് നനിറകേണ്ണുകേളുമനോയനി
നനില്ക്കുന  കേനോഴ്ചയനോണസ   കേനോണനോന്  സനോധനിക്കുനതസ.  ഇതുകപനോസലൈനോരു ധനസഹനോയരം
കേനിടനിയനിലനോയനിരുസനങനില്  ആതഹതഭ്യ  സചെകയണനിവരുമനോയനിരുന  എനപറയന
അവരുസട ചെനിത്രരം  ഈയവസരത്തെനില് എസന മനസനികലൈയസ വരനികേയനോണസ. 

നമ്മുസട  നനോടനില്  കറനോഡപകേടങ്ങളുമനോയനി  ബന്ധസപ്പെടസ  നസലനോരു  ശതമനോനരം
ആളുകേളുസട  ജട്ടീവന് കപനോകുനണസ. ഭര്ത്തെനോക്കന്മനോര് മരനിക്കുകമനോള് സട്ടീകേളനോണസ  അതനിസലൈ
ഇരകേളനോയനി മനോറുനതസ.  കറനോഡപകേടങ്ങളുസട ഉത്തെരവനോദനിതസരം  സരംസനോനത്തെനിനകല?
കറനോഡസ  സവടനിസപ്പെനോളനിചകശഷരം  വലൈനിയ  ലപപ്പുകേള്  സകേനോണസ  വഴനിയനിലൈനിടുകമനോള്
ഉണനോകുന അപകേടങ്ങളുമുണസ.  എസന നനോടനില് രൂകപഷസ എന 32  വയസ്സുള്ള ഒരു
യവനോവസ  കറനോഡനിലൈനിടനിരുന  ലപപ്പെനികലൈയസ  ലബക്കസ  കേയറനികപ്പെനോയനി  മരണ
സപടുകേയണനോയനി.   മൂനസ  വയസ്സുരം   ആറസ  മനോസവരം   പ്രനോയമുള്ള  കുഞ്ഞുങ്ങസളയരം
സകേനോണസ  എന്തസ  സചെയണസമനറനിയനോസത  വനിലൈപനിക്കുന  രൂകപഷനിസന  ഭനോരഭ്യയസട
മുഖവരം  ഇഇൗ  അവസരത്തെനില്  ഓര്ത്തുകപനോകുകേയനോണസ.  ഒരു  വഭ്യകനിയസട  ജട്ടീവനസ
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സുരക്ഷനിതതസരം  നല്കുനതനില്   പലൈ  വകുപ്പുകേളുരം  അനനോസ   കേനോണനിക്കുകമനോള്
സരംസനോനമനോണസ ഇവരുസട മരണത്തെനിനസ ഉത്തെരവനോദനിയനോയനി മനോറുനതസ.  അതുസകേനോണസ
ഇത്തെരരം സട്ടീകേള് സരംസനോനത്തെനികനതനോയനി  മനോകറണതുണസ. കുടനികേളുസട സരംരക്ഷണരം
ഏസറ്റടുക്കനോന്  കവണനിയനോണസ ആ പദ്ധതനി ആരരംഭനിചസതങനില്കപ്പെനോലരം വനിധവകേളുസട
സരംരക്ഷണവരം  ഉറപ്പെനോക്കുന  ഒരു  പദ്ധതനി  ആരരംഭനിചതനിസന  ചെനോരനിതനോര്തഭ്യരം
ഉള്സക്കനോണ്ടുസകേനോണനോണസ ഞനോന് ഇഇൗ പ്രകമയരം അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ.  നമ്മുസട രനോജഭ്യത്തെസ
വനിധവകേളുസട  ദനോരുണമനോയ  ജട്ടീവനിതനോവസ  എത്രകയനോ  എഴത്തുകേനോരുസടയരം
സരംവനിധനോയകേരുസടയരം  ആകലൈനോചെനയനില് വനനിട്ടുണസ.  അതനില്  ഏറ്റവരം  പ്രധനോനസപ്പെടതസ
ശട്ടീമതനി ദട്ടീപനോകമത്തെ സരംവനിധനോനരം സചെയ  'വനോടര്'  എന സനിനനിമയനോണസ.   ഇവനിസട
ഇരനിക്കുന മനിക്കവരുരം ആ സനിനനിമ കേണനിട്ടുണനോകുരം. 

ശട്ടീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതട്ടീശന് :  ബഹുമനോനസപ്പെട സമമര് വളസര പ്രധനോനസപ്പെട ഒരു
വനിഷയമനോണസ  ഇവനിസട അവതരനിപ്പെനിചതസ.  സരംസനോനത്തെസ എത്ര വനിധവകേളുസണനള്ളതനിസന
കൃതഭ്യമനോയ കേണക്കസ സര്ക്കനോരനിസന ലകേവശരംകപനോലമനിലനോത്തെ അവസയണസ. പഞനോയത്തെസ
അടനിസനോനത്തെനില്  സരംസനോനത്തെസ സമനോത്തെമനോയനിട്ടുള്ള വനിധവകേളുസട, ഭര്ത്തെനോക്കന്മനോര്
ഉകപക്ഷനിചസ  വനിധവകേള്ക്കസ സമനോനമനോയനി ജട്ടീവനിക്കുന സട്ടീകേള് ഉള്സപ്പെസടയള്ളവരുസട
കേണക്കസ  തയനോറനോക്കുനതനിനസ  സര്ക്കനോര്  ശമനിക്കണസമനസ  ബഹുമനോനസപ്പെട  അരംഗരം
ഇഇൗ  ബനിലനിലൂസട  അഭഭ്യര്തനിക്കുകമനോ? 

ശട്ടീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : സര്, അതനികലൈയസ ഞനോന് വരുനണസ. 'വനോടര്' എന
സനിനനിമ, ഇവനിസട ഇരനിക്കുന പലൈരുരം കേണനിട്ടുണനോകുരം. നമ്മുസട നനോടനിസലൈ വനിധവകേളുസട
ദയനട്ടീയമനോയ  ജട്ടീവനിതനോവസയനോണസ  അതനിസലൈ  പ്രകമയരം.  വനോരനോണസനി  കപനോലള്ള
തട്ടീര്തനോടന കകേനങ്ങളനില് സതരുവനനോയള്ക്കസ സമനോനമനോയനി വനിധവകേസള ഉകപക്ഷനിച
കപനോകുന അതനിസലൈ ദൃശഭ്യങ്ങള് അകങ്ങയറ്റരം കവദനനിപ്പെനിക്കുന ഒനനോയനിരുന.  നമ്പൂതനിരനി
സമുദനോയത്തെനില്സപ്പെട കപ്രരംജനി,  പുനര്വനിവനോഹരം സചെയസ ധട്ടീരതകേനോടനിയതനിനസ മനോതൃകേയനോണസ.
കപ്രരംജനി എഴത്തെനിലൂസടയരം മനോതൃകേ കേനോണനിചതന. അകദ്ദേഹത്തെനിസനയരം ഭനോരഭ്യയസടയരം
ജട്ടീവനിതനോനുഭവരം,  അകദ്ദേഹത്തെനിസന മകേനുരം പ്രശസ മനോധഭ്യമ പ്രവര്ത്തെകേനുമനോയ ശട്ടീ.
നട്ടീലൈസന  കഡനോകേളസമനറനിയനോയനി  പുറത്തെനിറങ്ങനിയനിടസ  അധനികേകേനോലൈമനോയനില.  ഇനരം
ഭര്ത്തെനോവനിലനോസത  ജട്ടീവനിക്കുന  സട്ടീകേളുസട  നനിലൈ   സമചമനോയനിടനില  എനനോണസ  ആ
കഡനോകേളസമനറനിയസട ദൃശഭ്യനോനുഭവങ്ങള് ഓര്മനിപ്പെനിക്കുനതസ. അതുകപനോസലൈ  ലൈളനിതനോരംബനികേ
അന്തര്ജ്ജനരം  വളസര  ഹൃദയസര്ശനിയനോയനി  അഗ്നനി  സനോക്ഷനിയനിലൂസട  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമസ
ഇതുകപനോലള്ള  ഒരു  പ്രശരം  വരച  കേനോടനിയനിട്ടുണസ.  മനോറ്റത്തെനിസന  കേനോറ്റസ  ഇകപ്പെനോഴരം
അത്രസയനോനരം വട്ടീശനിയനിടനില  എനനോണസ  ഞനോന്  പറഞ്ഞുവരുനതസ.  ചെനിലൈ  ഹനിന്ദുവനിവനോഹ
ആചെനോരങ്ങളനില്  കപനോകുന അവസരത്തെനില്  ഞനോന്  വളസര  കവദനകയനോസട  ഇവസര
കനനോക്കനിനനിനനിട്ടുണസ. 
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ശട്ടീ  .    കജനോണ് സഫര്ണനോണസസ    :  വനിധവകേളുസട കേണക്കുകേള് വര്ദ്ധനിക്കുനതസ
സരംബന്ധനിച പത്രറനികപ്പെനോര്ടസ   ഇവനിസട  പറഞ്ഞു.  സട്ടീകേള്ക്കനിടയനില് വളര്നവനനിട്ടുള്ള
ആകരനോഗഭ്യരരംഗത്തുണനോയ  കനടങ്ങളനോണസ  അതനിസന  ഒരടനിസനോനരം.  കകേരളത്തെനിസന
സനോമൂഹഭ്യരരംഗത്തുണനോയ  മനോറ്റരം  സട്ടീകേളുസട  ആയര്ലദര്ഘഭ്യരം  വര്ദ്ധനിക്കുനതനി
നനിടയനോക്കനിയനിട്ടുണസ. എനനോല് അത്രകത്തെനോളരം പുരുഷന്മനോരനില് ഉണനോയനിടനില. അതുസകേനോണസ
ഇതനിസനനോരു  പരനിഹനോരമനോയനി  ഏതനോനുരം  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമസ  മനോതൃഭൂമനി  പത്രരം  ഒരു
സര്കവ്വ  നടത്തെനി  ഒരു  റനികപ്പെനോര്ടസ  പുറത്തുസകേനോണ്ടുവരനികേയണനോയനി.  അതനിസന
അടനിസനോനത്തെനില്   വനിവനോഹപ്രനോയരം   പുരുഷനസ  പ്രനോയരം  കൂടുതലരം  സട്ടീയസ  കുറവരം
എനള്ള  സങല്പ്പെരം മനോറ്റനി സട്ടീയസ പ്രനോയരം കൂടുതലരം പുരുഷനസ പ്രനോയരം കുറവമനോയ ഒരു
സനിതനി  വനനോല് വനിധവകേളുസട  എണരം കുറയകേയരം  ഏതനോണസ  പുരുഷനുരം സട്ടീയരം
ഒരുകപനോസലൈ മരനിക്കുന  സനോഹചെരഭ്യരം ഉണനോകുസമന രട്ടീതനിയനിലള്ള  ഒരു റനികപ്പെനോര്ട്ടുണനോയനിരുന.
അതസ ബഹുമനോനസപ്പെട അരംഗത്തെനിസന ശദ്ധയനില്സപ്പെടനിട്ടുകണനോ?

ശട്ടീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി : സര്,  തട്ടീര്ചയനോയരം.  സചനിന്  സടണ്ടുല്ക്കര്
അകദ്ദേഹകത്തെക്കനോള് 6 വയസസ പ്രനോയരം കൂടുതലള്ള സട്ടീസയ വനിവനോഹരം കേഴനിചസ മനോതൃകേ
കേനോണനിചനിട്ടുണസ.  ഞനോന് കനരസത്തെ സൂചെനിപ്പെനിച ലടരംസസ  ഓഫസ  ഇന്തഭ്യ റനികപ്പെനോര്ടനില്
ഇതനിസനപ്പെറ്റനി പറയനണസ. Apart from the increasing life expectancy, there is
more often an age gap  between men and women during  marriage.  അതസ
ഇകപ്പെനോഴരം നമ്മുസട സമൂഹരം ചെര്ച സചെയ്യുന കേനോരഭ്യമനോണസ.   അതസ സസനോഭനോവനികേമനോയരം
തുടര് ചെര്ചയസ സകേനോണ്ടുവരനോവനതനോണസ.  എസന ഭര്ത്തെനോവനിസന ബന്ധുവനോയ ഒരു സട്ടീ
പലൈകപ്പെനോഴരം  പലൈ  വനിവനോഹങ്ങളനിലരം  കപനോകേനോസത  മനോറനിനനില്ക്കുനതസ  കേനോണനോരം.
പ്രകതഭ്യകേനിചസ  സപണ്കുടനികേസള  തനോലൈരം  പനിടനിചസ  ഇറക്കനിസക്കനോണ്ടുവരുന ഒരു ചെടങ്ങസ
ഹനിന്ദുവനിവനോഹങ്ങള്ക്കുണസ.   തനോലൈരം  എടുക്കനോനനോയനി  അവര് ഇകപ്പെനോഴരം  കപനോകേനോറനില;
അസലങനില് അവര് സസയരം മനോറനിനനില്ക്കുരം.  രനോവനിസലൈ ഒരു വനിധവസയ കേണനികേനോണനോന്
പനോടനിസലനസ സചെറനിയ കുടനികേസള പഠനിപ്പെനിക്കുനണസ.  നമ്മുകടതസ ഒരു പരനിഷ്കൃതസമൂഹമനോണസ.
ഇകപ്പെനോഴരം ഇത്തെരരം പ്രശങ്ങള് സമൂഹത്തെനില് നനിലൈനനില്ക്കുകേയനോണസ. 

വനിധവ എന പദപ്രകയനോഗത്തെനിസന ഭനോഷനോപരമനോയനിട്ടുള്ള അര്തരം കതടനി നടനകപ്പെനോള്
'ഏസതനോരവളുസട  ഭര്ത്തെനോവസ  മരനികചനോ  അവള്'  എനനോണസ  ശബ്ദതനോരനോവലൈനിയനില്
പറയനതസ.  ശബ്ദതനോരനോവലൈനിയനില് വനിധവകേള്ക്കസ നല്കുന നനിര്വ്വചെനരം,  ശരനിക്കുരം
കകേവലൈമനോസയനോരു  നനിര്വ്വചെന  പ്രഖഭ്യനോപനമനോയനിടനോണസ  എനനിക്കസ  കതനോനനിയതസ.
കേനോരണരം,  ഭര്ത്തെനോവസ  ഉകപക്ഷനിചകപനോയവസര  ശബ്ദതനോരനോവലൈനി  വനിധവയനോയനി
കേനോണുനനില.  ഭര്ത്തെനോവസ  ഉകപക്ഷനിചകപനോകുന  ഒരുപനോടസ  കകേസ്സുകേളുണസ.  ഭര്ത്തെനോവസ



അനഇൗകദഭ്യനോഗനികേനോരംഗങ്ങളുസട കേനോരഭ്യരം 335

മരനിസചങനില്ത്തെസന അസതങ്ങസനസയനസ കനനോക്കുനനില,  ആരനോണസ അതനിനസ ഉത്തെരവനോദനി
എനകപനോലരം  ചെനിന്തനിക്കുനനില.  നമ്മുസട  സരംസനോനരം  അറനിയനോസത അതനിസനനോരു
ഉത്തെരവനോദനിയനോയനി  മനോറുനണസ.   ആ  സട്ടീ  എങ്ങസന  ജട്ടീവനിക്കുന  എനസ  ആരുരം
ചെനിന്തനിക്കുനനില,  അസലങനില്  അവര്  അനുഭവനിക്കുന  സനോമൂഹഭ്യപ്രശങ്ങളുസട  നനിര്വ്വചെനങ്ങള്
കേസണത്തെനോന് കേഴനിയനനില. 

പകക്ഷ, വനിധവയസ ശബ്ദതനോരനോവലൈനിയനില് ഏറ്റവരം കശഷമനോയ മസറ്റനോര്തരം കൂടനി
കേണ്ടു. വനിധവയസ  'വനിശസസ'  എന അര്തരം കൂടനി അതനില് പറഞനിട്ടുണസ.  എനനിക്കസ
അഭനിമനോനരം കതനോനനി. അകങ്ങയറ്റരം അഭനിമനോനകേരമനോയ ഒരു പരഭ്യനോയമനോയനിരുന. കേനോലൈസത്തെ
അതനിജട്ടീവനിക്കുന  ഒരു  പരഭ്യനോയരം.  ഇതനോണസ  വനിധവയസട  സസഭനോവ  സവനികശഷത
വനിളരംബരരം സചെയ്യുന യഥനോര്ത അര്തരം. പകക്ഷ പലൈകപ്പെനോഴരം ഭര്ത്തെനോവസ നഷ്ടസപ്പെട സട്ടീ,
ഒറ്റയസ  ആയനികപ്പെനോകുന  സട്ടീ,  അവരുസട  സസകേനോരഭ്യ  ജട്ടീവനിതത്തെനികലൈക്കസ  എത്തെനി
കനനോക്കനോന്  ഇനരം  സവമ്പുന  സമൂഹത്തെനില്  ഇഇൗ  അര്തരം  കൂടുതലൈനോയനി  മുകനനോടസ
സകേനോണ്ടുവകരണതനോയനിട്ടുണസ.  അവര്  വനിധനിയസട  ബലൈനിപട്ടീഠത്തെനില്  ഭര്ത്തെനോവനിസന
സ്മരണകേകളനോടുരം സസന്തരം ജട്ടീവനിതത്തെനിസലൈ സവല്ലുവനിളനികേകളനോടുരം മക്കകളനോടുരം സമൂഹകത്തെനോടുരം
വനിശസസത പുലൈര്ത്തെനിസക്കനോണസ ജട്ടീവനിതസമരത്തെനില് ഏര്സപ്പെടനിരനിക്കുനവരനോണസ എനസ
ഉഇൗനനിപ്പെറയനോന് ഇഇൗ അര്തരം നമസള സഹനോയനിക്കുന.  ഒരു വനിധവയസ തകനനോടുരം
തനനിക്കസ  കനസര  ഉയരുന  ക്രൂരമനോയ  യനോഥനോര്തഭ്യങ്ങകളനോടുരം  അകങ്ങയറ്റസത്തെ
വനിശസസതകയനോസട  സപരുമനോറനോനനോകുരം.  അവള്  ഒറ്റയസ  യദ്ധരം  സചെകയണവളനോണസ.  ഒറ്റയസ
യദ്ധരം സചെയ്യുകമനോള് അവളുസട രക്ഷനോകേവചെമനോയനി ഇഇൗ വനിശസസ എന പദരം വരണരം. 

വനിശസസരുരം  നനിര്ദ്ധനരുമനോയ  ഇവരുസട  സരംരക്ഷണരം  ഉറപ്പുവരുത്തെനോന്  ചെനിലൈ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് ഈ ബനിലനിലൂസട മുകനനോട്ടുവയനോന് ഞനോന് ആഗഹനിക്കുകേയനോണസ.  ഒനസ,
സരംസനോനത്തെസ എത്ര വനിധവകേളുസണനള്ളതനിനസ ഇകപ്പെനോഴരം കൃതഭ്യമനോയ കേണക്കനിസലന
ള്ളതനോണസ ഏറ്റവരം അതനിശയകേരമനോയനിട്ടുള്ള കേനോരഭ്യരം.  വനിധവനോ സപന്ഷന് വനോങ്ങുനവരുസട
കേണക്കുകേസളലനോരം  ജനിലതനിരനിചസ  ലൈഭനിചനിട്ടുണസ.  വനിധവനോസപന്ഷന്  വനോങ്ങുനതസ
1146498 കപരനോണസ. ഉദനോഹരണമനോയനി, കേര്ഷകേസത്തെനോഴനിലൈനോളനി സപന്ഷന് വനോങ്ങുനതസ
വനിധവയനോയ  ഒരു  സട്ടീയനോസണങനില്  അവര്  കേര്ഷകേസത്തെനോഴനിലൈനോളനി സപന്ഷസന
പരനിധനിയനിലൈനോണസ  വരുനതസ.  ഭനിനകശഷയനില്സപ്പെട  ഒരനോളനോസണങനില്  അവരുരം
അതനിസന പരനിധനിയനിലൈനോണസ വരുനതസ.  45  ലൈക്ഷരം വനിധവകേളുള്ളകപ്പെനോള്  1146000
കപര് മനോത്രരം വനിധവനോസപന്ഷന് വനോങ്ങുനതസ അതുസകേനോണനോയനിരനിക്കനോരം.  വലൈനിസയനോരു
ഗഭ്യനോപസ  അവനിസട  കേണ്ടു.  വനിധവനോസപന്ഷന്  വനോങ്ങുനവരുസട  കേണക്കുകേള്കപനോലരം
കക്രനോഡട്ടീകേരനിചസ  ലൈഭഭ്യമലനോത്തെ  സനോഹചെരഭ്യത്തെനില്  അടനിയന്തരമനോയനി പഞനോയത്തുകേള്
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കനരനിടസ  കേണസക്കടുപ്പെസ  നടത്തെണരം.  ഞനോന്  പഞനോയത്തെസ  സമമറനോയനി  ഒഇൗകദഭ്യനോഗനികേ
ജട്ടീവനിതത്തെനില്  സപനോതുപ്രവര്ത്തെനരം തുടങ്ങനിയ ഒരനോളനോണസ.  ഒരു  വനോര്ഡനില്  എത്ര
വനിധവകേള്, എത്ര കേഭ്യനോന്സര് കരനോഗനികേള്, എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങള് ബുദ്ധനിമുട്ടുന എനള്ള
കേനോരഭ്യങ്ങസളലനോരം ഒരു പഞനോയത്തെസ സമമറനിനസ അറനിയനോന് സനോധനിക്കുരം.  ഇത്തെരത്തെനിലള്ള
ഒരു കേണസക്കടുപ്പെസ നടത്തെനോന് വലൈനിയ ബുദ്ധനിമുട്ടുണനോകുകേയനില.

ശട്ടീ  .   ആര്  .   രനോകജഷസ : സര്, ബഹുമനോനസപ്പെട അരംഗരം വളസര പ്രധനോനസപ്പെട ഒരു
വനിഷയസത്തെക്കുറനിചനോണസ  സരംസനോരനിക്കുനതസ.  മരണരം  സരംഭവനിക്കുനതുമനോത്രമല,
ദുരനോചെനോരങ്ങളുരം  സട്ടീകേസള  സസവധവഭ്യത്തെനികലൈക്കസ  എത്തെനിക്കുനണസ.  സസശശവ  വനിവനോഹത്തെനിനസ
ഇന്തഭ്യയനിസലൈ  ഏറ്റവരം  പ്രധനോനസപ്പെട  ഉദനോഹരണമനോണസ  യകശനോദ  സബന്.  സസശശവ
വനിവനോഹത്തെനിസന  ഭനോഗമനോയനി  വനിവനോഹരം  കേഴനിക്കുകേയരം  പനിനട്ടീടസ   സരംരക്ഷണരം
ലൈഭനിക്കനോസത  യകശനോദ  സബനനിസനകപ്പെനോസലൈയള്ള  ആളുകേള്  സസവധവഭ്യത്തെനിസന
പനോതയനികലൈയസ കപനോയനിട്ടുമുണസ എനതസ അങ്ങയസട ശദ്ധയനില്സപ്പെടനിട്ടുകണനോ? 

ശട്ടീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : സര്, തട്ടീര്ചയനോയരം. ഇകപ്പെനോഴരം കകേരളത്തെനിനുള്ളനില്
അത്തെരരം ധനോരനോളരം പ്രശങ്ങള് ഉണനോകുനതനോയനി ശദ്ധയനില്സപ്പെടനിട്ടുണസ. ഇക്കനോരഭ്യങ്ങള്സക്കലനോരം
പരനിഹനോരരം  കേനോണനോന്  കേഴനിയന  ചെനിലൈ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനോണസ  ഇഇൗ  ബനിലനിലൂസട
അവതരനിപ്പെനിക്കനോന് ആഗഹനിക്കുനതസ.  പഞനോയത്തെനില് ഒരു കേണസക്കടുപ്പെസ നടത്തെനിയനോല്
ഏറ്റവരം  കൃതഭ്യമനോയ  കേണക്കസ  ലൈഭഭ്യമനോകുസമനതനോണസ  ഒനനോമസത്തെ  നനിര്കദ്ദേശരം. രണനോമതസ,
പഞനോയത്തുകേളനില് വനിധവകേളുസട  പ്രശങ്ങള്ക്കസ  തട്ടീര്പ്പുകേല്പ്പെനിക്കനോനനോയനി  ഒരു അഭനിഭനോഷകേയസട
കസവനരം ഉറപ്പെനോക്കണരം. അഭനിഭനോഷകേ എനപറഞനോല് സപ്രനോഫഷന് മനോത്രരം കനനോക്കനി
മനുഷഭ്യതസമനിലനോസത  സപരുമനോറുന  ഒരനോളല,  മനുഷഭ്യതസപൂര്വരം  വനിധവകേളുസട
പ്രശങ്ങളനില് ഇടസപടനോന് കേഴനിയന നസലനോരു അഭനിഭനോഷകേയസട കസവനരം ലൈഭഭ്യമനോക്കണരം.
അവര്ക്കസ കൂടുതല് കപസമനസ സകേനോടുകക്കണനി വരനില, ഒരു മനോസത്തെനില് ഒകനനോ രകണനോ
സനിറ്റനിരംഗസ  നടത്തെനി,  ഒരു  സനിറ്റനിരംഗനിനസ  ആയനിരകമനോ  രണനോയനിരകമനോ  രൂപ  വചസ
സകേനോടുക്കനോന് എലനോ പഞനോയത്തെനിനുരം കേഴനിയനതനോണസ.  വനിധവകേള് അനുഭവനിക്കുന
മസറ്റനോരു  പ്രശമനോണസ  സസത്തെസ  സസകേമനോറ്റരം.  ഭര്ത്തെനോവസ  മരനിചകേഴനിഞനോല്  അവസര
വട്ടീടനില്നനിനസ പുറത്തെനോക്കുന അവസയണസ;  അങ്ങസനയള്ള ധനോരനോളരം വനിധവകേസള
എനനിക്കസ  അറനിയനോരം.  ഭര്തൃകുടുരംബത്തെനില്നനിനസ  ലൈഭനികക്കണ  നഭ്യനോയവരം  അര്ഹവമനോയ
സസത്തുക്കളുസട  സസകേമനോറ്റവരം  റനികക്കനോര്ഡുകേളുമനോയനി  ബന്ധസപ്പെട്ടുവരുന  പ്രശങ്ങളുരം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ അഭനിഭനോഷകേയസട  കസവനരം  വനിധവകേള്ക്കസ  ലൈഭഭ്യമനോക്കനോന്
കേഴനിയണരം. ഒരു ജനിലയനില് 75-ഓളരം പഞനോയത്തുകേളനോണസ വരുനതസ.  അകപ്പെനോള് 75
അഭനിഭനോഷകേരനോയനിരനിക്കുരം  ആ ജനിലയനിസലൈ  എലനോ  പഞനോയത്തെനില്നനിനരം വരുനതസ.
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ഇഇൗ  അഭനിഭനോഷകേസരസയലനോരം  ജനിലനോതലൈത്തെനില്  കകേനോ-ഓര്ഡനികനറ്റസ  സചെയനോന്  ഇഇൗ
ബനിലനിലൂസട  സകേനോണ്ടുവരുന  സമനിതനിക്കസ  കേഴനിയരം.  അങ്ങസന  വരുകമനോള്   ഇഇൗ
ആനുകൂലൈഭ്യങ്ങള് വനിധവകേളുസട ജട്ടീവനിതത്തെനികലൈക്കസ കൂടുതലൈനോയനി എത്തെനിക്കനോന് കേഴനിയരം. 

കഡനോ  .    എന്  .    ജയരനോജസ : സര്,  കേഴനിഞ  സസഷനനില്  സട്ടീകേളുസടയരം
കുടനികേളുസടയരം  കക്ഷമരം  സരംബന്ധനിച  സമനിതനിയനില്  ഞനോനുരം  അരംഗമനോയനിരുന.  ആ
സമനിതനിയനില്  വനിധവകേളുമനോയനി ബന്ധസപ്പെടസ ധനോരനോളരം പരനോതനികേള് വനനിരുന. വളസര
പ്രധനോനസപ്പെട  കേനോരഭ്യരം,  നമ്മുസട  സരംസനോനത്തെസ  വനിധവകേസള  സഹനോയനിക്കനോസനന
കപരനില് ധനോരനോളരം അനഇൗപചെനോരനികേ സരംഘടനകേളുണസ. വനിധവകേളുസട ആനുകൂലൈഭ്യങ്ങള്
എവനിസടനനിനസ  ലൈഭനിക്കുസമനറനിയനോനുള്ള  അനഇൗപചെനോരനികേ  സരംഘടനകേളനോണസ.  ഇഇൗ
സരംഘടനകേള് 250 രൂപ രജനികസ്ട്രെെഷന് ഫട്ടീസനോയനി വനോങ്ങുനണസ.  ഇതുസരംബന്ധനിചസ
വളസര  വഭ്യകമനോയനി  പരനികശനോധനിക്കുകേയരം  നനിയനനിക്കുകേയരം സചെയണരം.  പനോവസപ്പെട
വനിധവകേസള പ്രകലൈനോഭനിപ്പെനിചസ പണരം തടനിസയടുക്കനോന്കവണനിയള്ള സരംഘടനകേളനോണസ.
വനിധവകേളുസട നനിസഹനോയതയസടയരം ദഇൗര്ബലൈഭ്യത്തെനിസനയരം മുനനില് ഇത്തെരത്തെനിലള്ള
കേനോരഭ്യങ്ങള് സചെയ്യുന ആളുകേള് നമ്മുസട സമൂഹത്തെനിലമുണസ.  പലൈകപ്പെനോഴരം നനിയമസഭനോ
കേമനിറ്റനിയസട  മുനനില്  ഇതുകപനോലള്ള  ധനോരനോളരം  പരനോതനികേള്  കേടനവരനോറുണസ.  ഇഇൗ
വനിഷയവരം  അതനിസന  ഭനോഗമനോണസ  എനതനോണസ  സനോന്ദര്ഭനികേമനോയനി  എനനിക്കസ
പറയനോനുള്ളതസ. 

ശട്ടീമതനി പനി  .    അയനിഷനോ കപനോറ്റനി:  സര്,  ബഹുമനോനസപ്പെട അരംഗരം ശകദ്ധയമനോയ
ഒരു വനിഷയസത്തെ സരംബന്ധനിച ബനില്ലുമനോയനി ബന്ധസപ്പെടനോണസ ഇവനിസട ചെര്ച സചെയതസ.
വളസരകയസറ ഹൃദയസര്ശനിയനോയ അനുഭവങ്ങള് കേനോണുനവരനോണസ നമസളലനോവരുരം.
സചെറുപ്പെത്തെനില്  വനിധവകേളനോകുകമനോഴള്ള  പ്രയനോസങ്ങളുരം  മരണനോനന്തര  ചെടങ്ങുകേള്
കേഴനിയകമനോള് വനിധവകേസളയരം കുടനികേസളയരം വട്ടീടനില്നനിനസ ഇറക്കനിവനിടുന അനുഭവങ്ങളുരം
അതനിനുകശഷരം ജട്ടീവനിക്കനോന്കവണനി ബുദ്ധനിമുട്ടുന കേനോരഭ്യങ്ങസള സരംബന്ധനിചസമനോസക്കയനോണസ
ബഹുമനോനസപ്പെട  അരംഗരം  സൂചെനിപ്പെനിചതസ.  ഇങ്ങസനയള്ള  ദുരനിതങ്ങള്  അനുഭവനിക്കുന
കതനോസടനോപ്പെമനോണസ  ദുരനോചെനോരങ്ങളുരം  നനിലൈനനില്ക്കുനതസ.  സപനോട്ടുസതനോടനോന് പനോടനില,  നല
വസരം  ധരനിക്കനോന്  പനോടനില,  തുടങ്ങനി  സമൂഹത്തെനില്  നനിലൈനനില്ക്കുന  ഇത്തെരരം
കേനോരഭ്യങ്ങള്കൂടനി  വനിധവകേള്ക്കസ  കൂടുതല്  ആഘനോതമുണനോക്കുനണസ  എനള്ളതുരം
യനോഥനോര്തഭ്യമകല?  വനിധവകേള്ക്കസ  സപന്ഷന്  നല്കുകേ,  കജനോലൈനിക്കസ  മുന്ഗണന
നല്കുകേ  തുടങ്ങനി  പലൈ  ആനുകൂലൈഭ്യങ്ങളുരം  നല്കുനകതനോസടനോപ്പെരം  സനോമൂഹനികേമനോയരം
മനോനസനികേമനോയരം  അവസര  മറള്ളവകരനോസടനോപ്പെരം  മുഖഭ്യധനോരയനികലൈക്കസ  സകേനോണ്ടുവരനോനുരം
അവസര  പവര്ഫുള്  ആക്കുനതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള്കൂടനി   എലനോ  ഭനോഗത്തുരംനനിനരം
ഉണനോകകേണതകല എനതനോണസ എനനിക്കസ കചെനോദനിക്കനോനുള്ളതസ. 
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ശട്ടീ  .    ജനി  .    എസസ  .    ജയലൈനോല് : സര്,  വളസര പ്രധനോനസപ്പെട വനിഷയമനോണസ ചെര്ച
സചെയ്യുനതസ.  ചെര്ചയനില്  ഉയര്നവന  സനോമൂഹനികേ  പ്രശങ്ങള്  മനസനിലൈനോക്കുകേയരം
അതനിനസ  ബഹുമനോനസപ്പെട  അരംഗരം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  വയകേയരം  സചെയ്യുകമനോള്ത്തെസന
വനിധവകേളുസട  തുടര്ജട്ടീവനിതരം വലൈനിയ പ്രശമനോണസ.  എസന മണ്ഡലൈത്തെനില് നനിരനോശയരനോയ
കുടനികേള്ക്കസ  പഠകനനോപകേരണങ്ങള്  നല്കുനതനിനസ  'തനോകലൈനോലൈരം'  എന  പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിച.  കുടനികേസള  പഠനിപ്പെനിക്കനോന് നനിവൃത്തെനിയനിലനോത്തെ,  വളസര സചെറനിയ  കുടനികേളുള്ള
വനിധവകേളുസട പരനോതനികേളനോണസ കൂടുതലരം ലൈഭനിചതസ. സനോമൂഹനികേകക്ഷമ വകുപ്പെനില് നനിനരം
മുഖഭ്യമനനിയസട  ദുരനിതനോശസനോസ  നനിധനിയനില്നനിനരം  ചെനിലൈ  സഹനോയരം  അപകേടമരണവമനോയനി
ബന്ധസപ്പെടസ  വനിതരണരം  സചെയ്യുനണസ.  ഹൃദയനോഘനോതരംമൂലൈരം  മരനിക്കുന  സചെറുപ്പെക്കനോര്,
പക്ഷനോഘനോതരംവനസ  ജട്ടീവച്ഛവമനോയ   സചെറുപ്പെക്കനോര്  തുടങ്ങനിയവരുസട കുടുരംബങ്ങള്ക്കസ
അത്തെരരം സഹനോയങ്ങള് ലൈഭഭ്യമനോക്കനോന് കേഴനിയനനില.  ഇത്തെരരം കുടുരംബങ്ങള്ക്കുകൂടനി
ആനുകൂലൈഭ്യങ്ങള് നല്കേനി സരംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ  ഗവണ്സമനസ നടപടനി സസട്ടീകേരനിക്കണസമനസ
അകങ്ങക്കസ അഭനിപ്രനോയമുകണനോ? 

ശട്ടീ  .    സനി  .    സകേ  .    ശശട്ടീനന് :  സര്,  വയനനോടനില് നനിരവധനി അവനിവനോഹനിതരനോയ
അമമനോരുണസ.  അവര് വനിധവകേളുസട നനിര്വ്വചെനത്തെനില് വരുകമനോ;  അവസര എങ്ങസന
സഹനോയനിക്കനോന്  കേഴനിയസമനസ  ആകലൈനോചെനിക്കണരം.  മസറ്റനോരു  പ്രധനോനസപ്പെട  പ്രശരം,
ആദനിവനോസനികേള്ക്കനിടയനില്  പ്രനോയപൂര്ത്തെനിയനോകേനോസത  ആചെനോരപരമനോയനി  വനിവനോഹരം  നടത്തുന
ആളുകേളുണസ.  അതസ  നനിയമത്തെനിസന  ഭനോഷയനില്  കേനോകണണതല.  നനിര്ഭനോഗഭ്യവശനോല്
നനിര്ഭയയമനോയനി  ബന്ധസപ്പെടസ  കപനോസകനോ  (സപ്രനോടക്ഷന്  ഓഫസ  ചെനില്ഡ്രന്  ഫരം
സസക്ഷസല് ഒഫന്സസസ ആകസ)   അനുസരനിചനോണസ ഇതനിനസ കകേസസടുക്കുനതസ. അങ്ങസന
കകേസസടുത്തെസ  ശനിക്ഷനിക്കസപ്പെട  ആളുകേളുണസ.  ശനിക്ഷനിക്കസപ്പെടസ ജയനിലൈനിലൈനോകുകമനോള്
വനിവനോഹബന്ധമുള്സപ്പെസട  ഉകപക്ഷനികക്കണനി വരുനണസ. ഇത്തെരരം ആളുകേസള നമുക്കസ
എങ്ങസന പരനിഗണനിക്കനോന് കേഴനിയരം?

ശട്ടീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി : സര്,  ഞനോന് പറഞ നനോലൈസ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്

ബഹുമനോനസപ്പെട  അരംഗങ്ങള്  പറഞ  കേനോരഭ്യങ്ങളുരം  ഉള്സപ്പെടുനണസ.  സനോമത്തെനികേ

കശഷനിയള്ള വനിധവകേളുരം  ദരനിദരനോയ വനിധവകേളുമുണസ.  എനനോല് ഇവര് രണ്ടുകപരുരം

അനുഭവനിക്കുന  മനോനസനികേ  പ്രശങ്ങള്  ഒരുകപനോസലൈയനോയനിരനിക്കുരം.  പഞനോയത്തെസ

തലൈത്തെനില്  ഇവസരസയലനോരം  സഎഡനനിസസഫ  സചെയനോന്  കേഴനിഞനോല്  കൂടുതല്

കേനോരഭ്യക്ഷമമനോയനി അവരുസട ഇടയനികലൈക്കസ ഇറങ്ങനിസചലനോന് കേഴനിയരം. ഒരു സട്ടീ കപനോലരം

ആതഹതഭ്യ  സചെകയണ  അവസയണനോകേനില.  ഞനോന്  കേഴനിഞ  ദനിവസരം  ഒരു

സബ്മനിഷനനിലൂസട ഇക്കനോരഭ്യരം പറഞനിരുന. സസന്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളുമനോയനി ആതഹതഭ്യ
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സചെയ്യുന  സട്ടീകേളുസട  കേണക്കസ  വളസര  കവദനകയനോസടയനോണസ  ഞനോന്   കേനോണുനതസ.

എന്തുസകേനോണനോണസ  ഇങ്ങസന  സരംഭവനിക്കുനസതനസ  ഞനോന്  ആകലൈനോചെനിക്കനോറുണസ.

അധനികേനോരവനികകേനട്ടീകേരണരം  ശകനിസപ്പെടനോല്  സസനോഭനോവനികേമനോയരം  ഇത്തെരരം  അപകേടങ്ങള്

ഒഴനിവനോക്കനോന് കേഴനിയരം.  ബഹുമനോനസപ്പെട അരംഗങ്ങളുസട ഇത്തെരരം  സരംശയങ്ങള്കൂടനി

പരനിഹരനിക്കനോനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനോണസ ഞനോന് ഉള്സപ്പെടുത്തെനിയനിരനിക്കുനതസ. 

ശട്ടീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബ്രനോഹനിരം : സര്,  ഇവനിസട  ബഹുമനോനസപ്പെട  അരംഗരം

അവതരനിപ്പെനിക്കുന പ്രസകമനോയ സസകേനോരഭ്യ  ബനിലനിസന  'സഎ'  സസക്ഷനനില്  വനിധവ

എനതനിസന നനിര്വ്വചെനത്തെനില് പറഞനിരനിക്കുനതസ  'ഭര്ത്തെനോവനിനനോല് ഉകപക്ഷനിക്കസപ്പെടുകേകയനോ,

അസലങനില് നനോല്പ്പെതസ കേഴനിഞസ പ്രനോയമുള്ള അവനിവനോഹനിതരനോയ സട്ടീകേകളനോ'  എനനോണസ.

കകേരളത്തെനില് കൂടുതല് സട്ടീകേളുരം വനിവനോഹനിതരനോകുനതസ  18-25  വയസനിനനിടയനിലൈനോണസ.

25  വയസസ  കേഴനിഞനോല്  മനോനസനികേ  സമര്ദ്ദേത്തെനോലരം  നനിരനോശനോ  കബനോധത്തെനോലരം

വട്ടീടനിസന  അകേത്തെളങ്ങളനില്ത്തെസന  അടചനിരനിക്കനോന്  വനിധനിക്കസപ്പെട  വലൈനിസയനോരു

വനിഭനോഗരം സപണ്കുടനികേള് ആരുമറനിയനോസത കേഴനിയനണസ.  ഏജസ  ലൈനിമനിറ്റസ  40  വയസസ

എനതനിനുപകേരരം 30 വയകസനോ 25 വയകസനോ ആക്കനോന് സനോധനിക്കുകമനോ എനതനോണസ

എസന നനിര്കദ്ദേശരം. 

ശട്ടീ  .    ഇ  .    ടനി  .    സസടസണ്  മനോസര് : സര്,  ഇഇൗ  ബനില്ലുമനോയനി  ബന്ധസപ്പെടസ

സമൂഹത്തെനിസന  മകനനോഭനോവത്തെനില്  വലൈനിയ  മനോറ്റരം  വകരണതുണസ  എനനോണസ

സൂചെനിപ്പെനിക്കുനതസ.  ഭനോരഭ്യ മരനിചനോല് ഭര്ത്തെനോവനിനസ മസറ്റനോരു വനിവനോഹരം കേഴനിക്കുനതനിനസ

കകേരളത്തെനില്  സപനോതുകവ   പ്രശങ്ങളനില.  എനനോല്  വനിധവകേളുസട  പുനര്വനിവനോഹരം

എളുപ്പെത്തെനില്  സമൂഹരം  അരംഗട്ടീകേരനിക്കുകേയനില.  യഥനോര്തത്തെനില്  സമൂഹത്തെനിസന

മകനനോഭനോവത്തെനിലൈനോണസ  മനോറ്റമുണനോകകേണതസ.  അസലങനില്  വനിധവകേളുസട  എണരം ഇത്രയരം

വരനില.  വനിധവകേളുസട  പുനര്വനിവനോഹത്തെനിനുരം   അവരുസട  കുടനികേള്ക്കസ  നല്കുന

സഹനോയങ്ങള്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനുരം  സര്ക്കനോരനിസന  ഭനോഗത്തുനനിനസ  ആവശഭ്യമനോയ

സഹനോയരം നല്കകേണതുണസ. അക്കനോരഭ്യരം ഇഇൗ ബനിലനില് ഉള്സപ്പെടുത്തെനോന് കേഴനിയകമനോ? 

ശട്ടീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനോമസസ :  സര്,  വളസര  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമസ  വനി.  റ്റനി.

ഭടതനിരനിപ്പെനോടനിസനയരം കപ്രരംജനിസയയരം കപനോലള്ള ആളുകേള് വനിധവകേളുസട പുനര്വനിവനോഹരം

സരംബന്ധനിചസ  വളസര  വഭ്യകമനോയ  നനിലൈപനോസടടുക്കുകേയരം  മനോതൃകേ   കേനോണനിക്കുകേയരം

സചെയനിട്ടുണസ.  ഇവനിസട ബഹുമനോനസപ്പെട സമമര് ചൂണനിക്കനോണനിചതുകപനോസലൈ ആ വസ്തുതകൂടനി

പരനിഗണനിചസ  വനിധവകേളുസട  പുനര്വനിവനോഹരം   പരനിധനിയനില്  സകേനോണ്ടുവനസ ബനിലൈസ ല

അവതരനിപ്പെനിക്കനോന് അങ്ങസ ശമനിക്കുകമനോ? 
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മനി  .   സട്ടീക്കര് : അതനിനനികപ്പെനോഴരം തടസമനില.

ശട്ടീ  .    അനനില് അക്കര : സര്, വനിധവനോ സരംഘങ്ങളുസട ചെനോരനിറ്റബനിള് സസനോലസറ്റനി

ഇകപ്പെനോള് ഫനോഷനനോയനി വരനികേയനോണസ. അതനിസന ഭനോരവനോഹനികേള് മുഴവന് പുരുഷന്മനോരനോണസ.

അതു തടയനോന് എസന്തങനിലരം  നടപടനി സസട്ടീകേരനിക്കനോന്  കേഴനിയകമനോ?

ശട്ടീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  സര്,  ആദഭ്യരം  ഞനോന്  പറഞതുകപനോസലൈ

വനിധവകേളുസട  കൃതഭ്യമനോയ  ഡനോറ്റ  ഉണനോകേണരം.  അധനികേനോര  വനികകേനട്ടീകേരണത്തെനിസന

ഭനോഗമനോയനി   പഞനോയത്തുകേള് അഭനിഭനോഷകേസയ നനികയനോഗനിചനോല് ഇവനിസട അരംഗങ്ങള്

പറഞ  എലനോ  പ്രശങ്ങള്ക്കുരം  പരനിഹനോരരം  കേനോണനോന്  സനോധനിക്കുരം.  വനിധവകേള്

പലൈകപ്പെനോഴരം  മനോനസനികേമനോയനി  തകേര്ന  അവസയനിലൈനോയനിരനിക്കുരം.  ഭര്ത്തെനോക്കന്മനോര്

നഷ്ടസപ്പെട ധനോരനോളരം സപണ്കുടനികേസള ഞനോന് കേനോണനോറുണസ, അവധനി കേനിട്ടുകമനോസഴനോസക്ക

അവരുമനോയനി  സഇൗഹൃദ  സരംഭനോഷണരം  നടത്തെനോറുമുണസ.  അകപ്പെനോസഴലനോരം  എനനിക്കസ

മനസനിലൈനോകുനതസ അവര്ക്കസ സമനലൈനി,  കമനോറലൈനി സകപ്പെനോര്ടനോണസ  സകേനോടുകക്കണസതനനോണസ.

അതുസകേനോണനോണസ  ഹൃദയമുള്ള  ഒരു  അഭനിഭനോഷകേസയ   വയണസമനസ  പറഞതസ.

കകേവലൈരം  പണത്തെനിനസ  മനോത്രമനോയനി  കജനോലൈനി  സചെയ്യുന,  സപ്രനോഫഷണലൈനോയ

അഭനിഭനോഷകേയല ആവശഭ്യരം.  അത്തെരരം കേനോരഭ്യങ്ങള് സചെയ്യുനതുവഴനി കുറചസ പ്രശങ്ങള്ക്കസ

പരനിഹനോരരം  കേനോണനോന്  സനോധനിക്കുരം.  ഒരു  പ്രധനോനസപ്പെട  കേനോരഭ്യരം  കൂടനി  പറയനോന്

ആഗഹനിക്കുകേയനോണസ.

വനിധവകേള്ക്കസ എന്തുസകേനോണസ  സഎഡനനിറ്റനി കേനോര്ഡസ ഏര്സപ്പെടുത്തെനോന് കേഴനിയനനില?
ഡനോറ്റനോ കേളക്ഷനുകവണനി വനിധവസയനലനോസത അവസര സരംസനോനത്തെനിസന  സകഹനോദരനി
മനോരനോയനി കേണക്കനോക്കനി  പ്രനിവനികലൈജ്ഡസ സനിസര് എന കപരനില്  സഎഡനനിറ്റനി  കേനോര്ഡസ
തയനോറനോക്കനിസക്കനോടുക്കണരം.  അവരതസ പ്രദര്ശനിപ്പെനിക്കണസമനല പറയനതസ.  ബനോങ്കുകേളനിലരം
മറ്റസ ഓഫട്ടീസുകേളനിലരം കപനോകുകമനോള് അവര്ക്കസ മുന്ഗണന ലൈഭനിക്കണരം.  സഎഡനനിറ്റനി
കേനോര്ഡനോയനിരനിക്കണരം  വനിധവകേളുസട  അടനിസനോനകരഖ.  വനിധവകേള്  പ്രനിവനികലൈജ്ഡസ
സനിസര്  എനറനിയസപ്പെടനോനുള്ള  ശമരം  തട്ടീര്ചയനോയമുണനോകേണരം. സഎഡനനിറ്റനി  കേനോര്ഡസ
സകേനോടുക്കുകേയരം  ഇവര്  ഓണറബനിളനോയനിട്ടുള്ള  ആളുകേളനോസണന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
സനോപനങ്ങള്ക്കസ നല്കുകേയരം സചെയണരം.  ഒറ്റസപ്പെടതുരം  മനോനഭ്യമലനോത്തെതുമനോയ സപരുമനോറ്റവരം
ഇടസപടലകേളുരം  കപനോലൈട്ടീസനിസന  ഭനോഗത്തുനനിനരം  ഉണനോകുനതനോയ  പരനോതനികേള്
ലൈഭനിക്കനോറുണസ.  അത്തെരരം കേനോരഭ്യങ്ങള് മറചവചനിടസ  കേനോരഭ്യമനില.   വഭ്യവഹനോരങ്ങളുമനോയനി
ബന്ധസപ്പെടസ  വനിധവകേളുസട  പരനോതനികേള്ക്കസ  മുന്തനിയ  പരനിഗണന  ഉറപ്പുവരുത്തെനോന്
തട്ടീര്ചയനോയരം ഇടസപകടണതനോയനിട്ടുണസ. കകേനോടതനികേളനിലരം കപനോലൈട്ടീസസ കസഷനുകേളനിലരം
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വനിധവകേള്ക്കസ അഭനിഭനോഷകേയസട കസവനരം  ലൈഭനിചനോല് അതസ  സഹനോയകേരമനോയനിരനിക്കുരം.
ആ അഭനിഭനോഷകേസയ ഇത്തെരരം കേനോരഭ്യങ്ങള്ക്കുകൂടനി സഡപപ്യൂടസ  സചെയ്യുന തരത്തെനിലള്ള
ഇടസപടല്  ഇഇൗ ബനിലനിലൂസട സകേനോണ്ടുവരനോവനതനോണസ.  

വനിധവനോസഹനോയ  പദ്ധതനികേസളക്കുറനിചസ  ബഹുമനോനസപ്പെട  മനനി  ഇവനിസട
സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണനോയനി.  പകക്ഷ  അതനിസനക്കുറനിചസ  പലൈര്ക്കുരം  അറനിയനില.  വനിധവകേളുസട
മക്കള്ക്കസ വനിവനോഹ ധനസഹനോയമനോയനി നല്കുന 30,000 രൂപ  ഇനസത്തെ കേനോലൈത്തെസ
പരഭ്യനോപ്തമല.  ആ തുകേസകേനോണസ എന്തുസചെയനോന് കേഴനിയരം?  അതുസകേനോണസ ധനസഹനോയമനോയനി
നല്കുന തുകേ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കണരം.  വനിവനിധ വനിധവനോസഹനോയ പദ്ധതനികേള് ഏകകേനോപനിപ്പെനിക്കനോനുരം
വനിധവനോ സഹനോയങ്ങള് ഏസതനോസക്കയനോസണനസ  അവര്ക്കസ   അറനിയനോനുമുള്ള ഇടസപടല്
തട്ടീര്ചയനോയമുണനോകേണരം.  ഇസതലനോരം അധനികേനോര വനികകേനട്ടീകേരണത്തെനിസന ഭനോഗമനോയനി
സചെയനോവനതനോണസ.  എത്രകയനോ വനിധവകേള് അധനികേനോരത്തെനികലൈക്കസ വനനിട്ടുള്ളതസ നമുക്കറനി
യനോവനതനോണസ

മനി  .    സട്ടീക്കര് :  പട്ടീസസ.....  ചെര്ച  തുടരനോവനതനോണസ,  ഇനതസന
തട്ടീര്ക്കണസമനനില.

ശട്ടീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : സര്, ഞനോന് അവസനോനനിപ്പെനിക്കുകേയനോണസ.  കകേവലൈരം
ഒരു  ബനിലനോയനിടല  ഇഇൗ  വനിഷയരം   അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ.   മനുഷഭ്യതസത്തെനിസനയരം
മനോനവനികേതയസടയരം ചെരനിത്രത്തെനില് സരംരക്ഷനിക്കുന ഒരു വട്ടീക്ഷണമനോയനി  ഇഇൗ ബനില്
അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയനോണസ.  ആ  രട്ടീതനിയനില്  തസനയനോണസ  ഇഇൗ  ബനില്  വനിഭനോവന
സചെയ്യുനതസ.  നനിയമപരമനോയനി  പ്രനോബലൈഭ്യരം  കേനിട്ടുനതുള്സപ്പെസടയള്ള കേനോരഭ്യങ്ങള് ചെര്ച
സചെകയണ  കേനോരഭ്യമനോണസ.  ഒനകേനില്  ഇഇൗ  ബനില്  ഗവണ്സമനസ  അരംഗട്ടീകേരനിക്കണരം;
അസലങനില്  ഗവണ്സമനസ  തസന  ഇഇൗ  വനിഷയത്തെനില്  ബനില്  സകേനോണ്ടുവരണസമനസ
അഭഭ്യര്തനിക്കുന.  പ്രനിയകേവനി ഒ.എന്.വനി.-യസട   'കചെനോറൂണസ' എന കേവനിതയനില് നല്കേനിയ
ഹൃദയകേനോരനിയനോയ സകന്ദശരം അനുസ്മരനിചസകേനോണസ ഞനോന് എസന പ്രകമയനോവതരണരം
പൂര്ത്തെനിയനോക്കുകേയനോണസ. 

'ഉണട്ടീ മറയനോയ്ക  പകക്ഷ

ഒരമതന് സനഞനില്

നനിനണസ മധുരസമനോരനിയലരം' 

എനസ വളസര ദട്ടീര്ഘവട്ടീക്ഷണകത്തെനോസട ഒ.എന്.വനി. പറഞതസ സൂചെനിപ്പെനിചസകേനോണ്ടുരം
വനിധവകേള്  സരംരക്ഷനിക്കസപ്പെടണസമന ആതഭ്യന്തനികേമനോയ ഒറ്റലൈക്ഷഭ്യകമ  ഇഇൗ ബനിലനിനുളസവനസ
പറഞ്ഞുസകേനോണ്ടുരം നനിര്ത്തുന.
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ശട്ടീ  .    എസസ  .    ശര്മ :  സര്,  ബഹുമനോനസപ്പെട  മനനി  ഇഇൗ  ബനിലനിസന
അവതരണത്തെനിനുമുമസ ആമുഖമനോയനി, ഇതസ രനോഷ്ട്രപതനിയസട അസസനസ ആവശഭ്യമനോയ
കേനോരഭ്യമനോസണനരം  ഗവര്ണറുസട   ഫനിനനോന്ഷഭ്യല്  സമകമനോറനോണത്തെനിസന  പ്രശമുള്ളതുസകേനോണസ
ബനില് അരംഗട്ടീകേരനിക്കുനതനിനസ  ബുദ്ധനിമുട്ടുസണനരം സനോകങതനികേമനോയനി   പറയകേയണനോയനി.
ഭരണഘടനനോപരമനോയ എലനോ കേനോരഭ്യങ്ങളുരം പനോലൈനിചസകേനോണസ  ഗവണ്സമനസ ഇക്കനോരഭ്യത്തെനില്
ഒരനോകലൈനോചെന നടത്തുനതസ നനനോയനിരനിക്കുരം. 

ആകരനോഗഭ്യവരം സനോമൂഹഭ്യനട്ടീതനിയരം വകുപ്പുമനനി  (ശട്ടീമതനി സകേ  .    സകേ  .    ലശലൈജ
ടട്ടീചര്  ):  സര്,  സമൂഹത്തെനില്  എലനോവരുരം  ആകലൈനോചെനികക്കണ  ഒരു  വനിഷയസത്തെ
സരംബന്ധനിചള്ള  ബനിലനിസന അവതരണത്തെനിനുള്ള അനുമതനി ആവശഭ്യസപ്പെട്ടുസകേനോണസ
ബഹുമനോനസപ്പെട അരംഗരം നടത്തെനിയ പ്രസരംഗവരം  അതനികനനോടസ  അരംഗങ്ങള് നടത്തെനിയ
പ്രതനികേരണവരം  ഏസറ  ശകദ്ധയമനോണസ.  അകേനോലൈത്തെനില് ജട്ടീവനിതത്തെനില് ഒറ്റസപ്പെട്ടുകപനോകുകേ
എനള്ളതസ അസഹനട്ടീയമനോയ കേനോരഭ്യമനോണസ. വനിധവയനോയനി മനോറുകമനോള് സമൂഹത്തെനില്
സട്ടീ  അനുഭവനിക്കുന  ദുരനിതമയമനോയനിട്ടുള്ള  അവസകേള്  ഇവനിസട  സൂചെനിപ്പെനിചതസ
ശരനിയനോണസ.  അതനിനുള്ള  കേനോരണങ്ങളുരം  ഇവനിസട  വനിശദട്ടീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഇനസത്തെ
സനോമൂഹഭ്യ  വഭ്യവസനിതനിയനുസരനിചസ  സട്ടീ  ഒറ്റസപ്പെട്ടുകപനോകുന  അവസ  വര്ദ്ധനിചവരനികേയനോണസ.
കകേരളത്തെനില്  നനിലൈനനില്ക്കുന  സനോമൂഹഭ്യ  വഭ്യവസനിതനിയനുസരനിചസ  കുടുരംബത്തെനിസന
ഉത്തെരവനോദനിതസരം പുരുഷന്മനോര്ക്കനോണസ. അതനിസന ഭനോഗമനോയനി ഭര്ത്തെനോവസ മരണസപ്പെട്ടുകപനോകുകേകയനോ
ഉകപക്ഷനിക്കുകേകയനോ  സചെയ്യുകമനോള്  സട്ടീകേള്  അനുഭവനിക്കുനതസ  പറഞറനിയനിക്കനോന്
സനോധനിക്കനോത്തെ പ്രതഭ്യനോഘനോതങ്ങളനോണസ.  സട്ടീകേള്ക്കസ  കുടുരംബസത്തെ നനിയനനിക്കനോകനനോ
ജട്ടീവനിക്കനോനനോവശഭ്യമനോയ വകേ സമനോദനിക്കനോകനനോ കേഴനിയനനില. സനോമൂഹനികേ വഭ്യവസനിതനിയസട
ഭനോഗമനോയനോണസ  ഒറ്റസപ്പെടുകമനോള്  ഇത്രയരം  ബുദ്ധനിമുടസ  അനുഭവനികക്കണനിവരുനതസ.
കുടുരംബത്തെനിസലൈ  ഉത്തെരവനോദനിതസങ്ങള്  പങ്കുവയകേയരം   സനോമൂഹഭ്യ  ഉത്തെരവനോദനിതസരം
കൂടനോയനി നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയരം സചെയ്യുന അവസയനോസണങനില് ഒറ്റസപ്പെട്ടുകപനോകുകമനോഴള്ള
അവസ  ഇത്രയരം  ഭട്ടീകേരമനോയനിരനിക്കനില.  സരംസനോനത്തെനോസകേയള്ള  വനിധവകേളുസട
കേണസക്കടുക്കനോനുള്ള ശമരം നടത്തെനിയനിടനില. ബനില് തുടരുകമനോള്ത്തെസന പഞനോയത്തെസ
അടനിസനോനത്തെനില് നനിലൈവനിലള്ള കേണക്കുകേള് കശഖരനിക്കനോരം.  വനിധവയസട നനിര്വചെനത്തെനില്
മനോറ്റരം വരുകത്തെണതുകണനോസയനസ പരനികശനോധനികക്കണതനോണസ. വനിധവസയനനോല് ഭര്ത്തെനോവസ
ഉകപക്ഷനിചകപനോയവള്  എനനോണസ.  ഗവണ്സമനസ  ഇഇൗ  വനിഷയരം  ഗഇൗരവമനോയനി
കേനോണുനണസ.  ബഹുമനോനസപ്പെട ധനകേനോരഭ്യ വകുപ്പുമനനി,  ഭര്ത്തെനോവസ  ഉകപക്ഷനിചകപനോയ
അഞ്ചുവര്ഷമനോയ സട്ടീകേള്ക്കസ  ബഡ്ജറ്റനില് സഹനോയപദ്ധതനി പ്രഖഭ്യനോപനിക്കുകേയണനോയനി.
വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലൈനോയനി ഇത്തെരത്തെനിലള്ള സഹനോയങ്ങള് ഗവണ്സമനസ പ്രഖഭ്യനോപനിചനിട്ടുണസ.
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അസതലനോരം  ഏകകേനോപനിപ്പെനിചസ  സപനോതുവനോയനി  വനിധവകേള്ക്കസ  സഹനോയരം  നല്കേനോന്
ശമനികക്കണതുണസ.  ബനിലനിസന പരനിധനിക്കപ്പുറരം  സനോമൂഹഭ്യനട്ടീതനി വകുപ്പെനിസലൈ വഭ്യതഭ്യസ
ഘടകേങ്ങള്  ഉപകയനോഗസപ്പെടുത്തെനി  കുറച  കേനോരഭ്യങ്ങള്കൂടനി  സചെയനോന്  സനോധനിക്കുരം.
സട്ടീകേള്  വനിധവകേളനോയനി  മനോറുനതനിസന  കേനോരണങ്ങളനികലൈക്കസ  ഞനോന്  വനിശദമനോയനി
കേടക്കുനനില. അതനില് ഏജ്ഗഭ്യനോപസ വളസര പ്രധനോനസപ്പെട കേനോരഭ്യമനോയനി പറയനണസ. ലശശവ
വനിവനോഹസത്തെ എങ്ങസന നനിരുത്സനോഹസപ്പെടുത്തെനോസമനരം ചെനിന്തനികക്കണതുണസ.  കകേരളത്തെനില്
ധനോരനോളരം  ലശശവ  വനിവനോഹങ്ങള്  നടക്കുനണസ.  വളസര  മുമ്പുതസന  ഇഇൗ  ആപത്തെനിസന
എതനിര്ത്തെതനോണസ.   കകേരളരം കപനോലള്ള പരനിഷ്കൃതമനോയ,  സമ്പൂര്ണ സനോക്ഷരത ലകേവരനിച
ഒരു  സരംസനോനത്തെസ  പൂര്ണമനോയരം  ലശശവ  വനിവനോഹരം  നനിരുത്സനോഹസപ്പെടുകത്തെണതനോണസ.
ഞനോന്  മനനിയനോകുനതനിനസ മുമസ സനോമൂഹഭ്യ പ്രവര്ത്തെകേയനോയനിരുന.  അതനിസന ഭനോഗമനോയനി,
സുശട്ടീലൈനോ  കഗനോപനോലൈന്  സമകമനോറനിയല്  സസനോലസറ്റനി  പഠന  ഗകവഷണ  കകേനത്തെനിസന
കനതൃതസത്തെനില് ലശശവ വനിവനോഹങ്ങളുസട കേണക്കസ കശഖരനിക്കനോസനനോരു ശമരം നടത്തെനിയനിരുന.
പ്രതട്ടീക്ഷനിക്കനോത്തെ  രട്ടീതനിയനില്  കകേരളത്തെനില്  ഇകപ്പെനോഴരം  ലശശവ  വനിവനോഹങ്ങള്
നടക്കുനസണനനോണസ ആ കേണക്കുകേള് വഭ്യകമനോക്കുനതസ.   മലൈപ്പുറരം ജനിലയനിലരം പനോലൈക്കനോടസ
ജനിലയനിലമനോണസ ഏറ്റവരം കൂടുതല് ലശശവ വനിവനോഹങ്ങള് നടക്കുനതസ.  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലരം
ലശശവ  വനിവനോഹങ്ങള്  നടക്കുനതനോയനിടനോണസ  കേണക്കുകേള്  സവളനിസപ്പെടുത്തുനതസ.  എലനോ
മതവനിഭനോഗങ്ങളനിലരം ലശശവ വനിവനോഹങ്ങള് നടക്കുനസണങനിലരം അതനില് ഏറ്റക്കുറചനിലകേളുണസ.
അതനിസന  കേണക്കുകേള്  പൂര്ണമനോയരം  ഇവനിസട  പറയനനില.  എനനോല്  ലശശവ
വനിവനോഹങ്ങള് കകേരളത്തെനില് നടക്കുനസണനള്ളതസ യനോഥനോര്തഭ്യമനോണസ.  

വയനനോടസ  ജനിലയനിസലൈ  കേനോരഭ്യരം  ശട്ടീ.  സനി.  സകേ.  ശശട്ടീനന്  പറയകേയണനോയനി.
ആദനിവനോസനി കമഖലൈകേളനില് അവനിവനോഹനിതരനോയ അമമനോരുസട എണരം സപരുകുനതസ വലൈനിയ
പ്രശമനോണസ.  അവര്  ദുര്ബലൈരനോയതുസകേനോണസ  ആര്ക്കുരം അവസര സസനോധട്ടീനനിക്കനോന് കേഴനിയരം.
പുറത്തുനനിനള്ള  ആളുകേള്  കകേനോളനനികേളനില്  കേടനസചെനസ  ആദനിവനോസനി  സപണ്കുടനികേസള
ബലൈനോല്ക്കനോരമനോയനി  പ്രനോപനിക്കുകേയരം  ചൂഷണരം  സചെയ്യുകേയരം  സചെയ്യുന  അവസയണസ.
അതനിസനലനോരം  ശകമനോയ പ്രതനികേരണമുണനോകേണരം.  ചെനിലൈ ആദനിവനോസനി വനിഭനോഗത്തെനിനനിടയനില്
പ്രനോയപൂര്ത്തെനിയനോകുനതനിനുമുമ്പുതസന ആണുരം സപണ്ണുരം ഒരുമനിചസ ജട്ടീവനിക്കുന നനോടനോചെനോരമുണസ.
വനിവനോഹനിതരനോയനി ജട്ടീവനിക്കുന രട്ടീതനി എനതസനയനോണസ കേണക്കനോക്കുനതസ.  അത്തെരത്തെനിലള്ള
നനിരവധനി  സരംഭവങ്ങളുണനോകുനതനിസന  ഭനോഗമനോയനി  ലശശവ  വനിവനോഹരം  നടനസവനസ
കബനോദ്ധഭ്യസപ്പെടുകമനോള് ചെനിലൈ കകേസ്സുകേള് രജനിസര് സചെയ്യുകേയരം സചെറുപ്പെക്കനോസര ജയനിലൈനിലൈടയകേയരം
സചെയനിട്ടുണസ. ജയനിലൈനിലൈടയണസമനസ പറയനോന് കേഴനിയനോത്തെത്ര പരനിതനോപകേരമനോണസ അവനിടസത്തെ
സചെറുപ്പെക്കനോരുസട  അവസ.  അവര്  കുറ്റകൃതഭ്യമനോയനിടല,  ആചെനോരത്തെനിസന  ഭനോഗമനോയനി
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സചെയ്യുനതനോണസ.  അവനിസടയനോണസ ശകമനോയ കബനോധവല്ക്കരണരം  ആവശഭ്യമനോയനിവരുനതസ.
വനിവനോഹത്തെനിനസ  സട്ടീക്കുരം  പുരുഷനുരം  പ്രനോയപരനിധനി  നനിശയനിചനിട്ടുണസ.  അതസ  ആദനിവനോസനി
സമൂഹത്തെനിസനയടക്കരം  കബനോധഭ്യസപ്പെടുത്തെനോന്  വലൈനിയ  പ്രചെരണരം  നടകത്തെണതനോയനിട്ടുണസ.
ജയനിലൈനിലൈടയനതസ  കകേവലൈരം  നനിയമത്തെനിസന ഭനോഗമനോയനിടനോണസ.  ജയനിലൈനിലൈടയകമനോള് കുറചസ
കുടുരംബങ്ങള് വഴനിയനോധനോരമനോകുസമകനയള.  അതു  സരംബന്ധനിസചലനോരം   ചെര്ച  സചെയനോനുരം
പരനിഹനോരരം കേസണത്തെനോനുരം  സനോധനിക്കണരം.  

ശട്ടീ  .    രനോജു  എബ്രഹനോരം :  സര്,   ഇവനിസട  ബഹുമനോനസപ്പെട  അരംഗരം  ബനില്
അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെനോള്  പറഞ  പ്രധനോനസപ്പെട  പ്രശരം,  സനോമത്തെനികേമനോയനി  മുനനോക്കരം
നനില്ക്കുന വനനിതകേള് വനിധവകേളനോകുകമനോള് ഉള്ളതനിസനക്കനോള് വളസര ഭട്ടീകേരമനോണസ
പനോവസപ്പെട  വട്ടീടനിസലൈ  ഒരു  സപണ്കുടനി  വനിധവയനോയനി  മനോറുന  അവസ  എനനോണസ.
യനോസതനോരു വരുമനോനവമനിലനോസത,  മക്കസള പഠനിപ്പെനിക്കനോന് കേഴനിയനോസത,  നനിതഭ്യനനിദനോന
സചെലൈവനിനുകപനോലരം  പണമനിലനോത്തെ  ദുരവസ  ആതഹതഭ്യയനികലൈക്കനോസണത്തുനതസ.
അങ്ങസനയള്ളവര്ക്കസ  സനോമൂഹഭ്യനട്ടീതനി  വകുപ്പെനിസനകയനോ  അസലങനില്  നനിലൈവനിലള്ള
സരംവനിധനോനത്തെനിനുള്ളനികലൈനോ  നനിനസകേനോണസ  സസയരം  സതനോഴനിലൈനികനനോ  മസറ്റസന്തങനിലരം
ആനുകൂലൈഭ്യങ്ങകളനോ സചെയസകേനോടുക്കുന കേനോരഭ്യത്തെനില് അങ്ങസ മുന്കേസയടുക്കുകമനോ?

ശട്ടീമതനി സകേ  .   സകേ  .   ലശലൈജ ടട്ടീചര് : സര്, തട്ടീര്ചയനോയരം.

ശട്ടീ  .   സനി  .   സകേ  .   ശശട്ടീനന് : സര്, ആദനിവനോസനികേള്ക്കനിടയനിലള്ള ബനോലൈവനിവനോഹസത്തെ
നമള് കപ്രനോത്സനോഹനിപ്പെനികക്കണതനില.  അതനിസന കപരനില്  കപനോകകനോ  അനുസരനിചസ
കകേസസടുക്കുനതസ  അകങ്ങയറ്റരം  പ്രയനോസമുണനോക്കുനതനോണസ.  ബനോലൈവനിവനോഹത്തെനിസന
കപരനില്  കകേസസടുകത്തെനോസട; അതസ പനിന്വലൈനിചസ ജയനിലൈനിലള്ളവസര വനിടയയനോനുരം ഇഇൗ
കകേസസ ദുര്ബ്ബലൈസപ്പെടുത്തെനോനുരം  നമുക്കസ ഇടസപടനോന് കേഴനിയകമനോ?

ശട്ടീമതനി  സകേ  .    സകേ  .    ലശലൈജ  ടട്ടീചര് :  സര്,  ഇതസ  പരനിഗണനികക്കണ  ഒരു
വനിഷയമനോണസ.  പകക്ഷ അതുസരംബന്ധനിചസ ഇവനിസടസയനോരു മറുപടനി പറയനോന് എനനിക്കസ
സനോധനിക്കനില. നനിയമവകുപ്പുമനോയനി  ചെര്ച സചെയസ ഇക്കനോരഭ്യരം  എങ്ങസന പരനിഹരനിക്കനോന്
സനോധനിക്കുസമനസ  കനനോക്കനോരം.  ബഹുമനോനസപ്പെട  രനോജു  എബ്രഹനോരം  പറഞ  ഒരു
വനിഷയമുണസ.  സനോമത്തെനികേകശഷനിയള്ള  കുടുരംബത്തെനിലള്ളവരുരം  വനിധവകേളനോയനി
മനോറുകമനോള്  മനോനസനികേ  സമര്ദ്ദേത്തെനിനസ  അടനിമസപ്പെടുകേയനോണസ.  സനോമത്തെനികേമനോയനി
യനോസതനോനമനിലനോസത  ജട്ടീവനിക്കനോന്  വഴനിമുട്ടുനവരനോയനി  നനിര്ദ്ധനര്  മനോറുകേയനോണസ.
വനിധവകേസള സരംഘടനിപ്പെനിക്കുനതനിസനക്കുറനിചസ ബഹുമനോനസപ്പെട കഡനോ.  എന്. ജയരനോജസ
പറഞ്ഞു.  ഞങ്ങള് കനരസത്തെ  സട്ടീകേളുസടയരം കുടനികേളുസടയരം  കക്ഷമരം സരംബന്ധനിച
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സമനിതനിയനിസലൈ  അരംഗങ്ങളനോയനിരുന.  നസലനോരു  ടട്ടീമനോയനിരുന.  ആ  സമനിതനിയസട
അധനികേനോര  പരനിധനിക്കകേത്തെസ  ഒതുങ്ങനിനനിനസകേനോണസ  ഒകടസറ  കേനോരഭ്യങ്ങള്  സചെയനോനുരം
നസലനോരു  പ്രവര്ത്തെനരം  നടത്തെനോനുരം  അനസ  ഞങ്ങള്ക്കസ  സനോധനിചനിരുന.  എനനോല്
അതനിസനനോരു  അധനികേനോര  പരനിധനിയണസ.   അതനുസരനിചസ  മനോത്രകമ  ആ  സമനിതനിക്കസ
കേനോരഭ്യങ്ങള് സചെയനോന് സനോധനിക്കുകേയള.    ഞങ്ങള് കേളകകററ്റനില് സനിറ്റനിരംഗനിനസ കപനോകുകമനോള്
വനിധവനോ സരംഘടനകേള് എനപറഞസ നനിരവധനി സരംഘടനകേള് വരുരം.  അങ്ങസന
വരുന  പലൈസരക്കുറനിചരം  പനിനട്ടീടസ  ആകക്ഷപങ്ങള്  കകേടനിട്ടുണസ.  വനിധവകേസള
സരംഘടനിപ്പെനിചസ  അവരനില്നനിനരം  ഭട്ടീമമനോയ  തുകേ  പനിരനിസചടുക്കുകേയനോണസ  അവര്
സചെയനിരുനതസ. ഗവണ്സമന്റുമനോയനി ബന്ധസപ്പെടുനതനിസന ഇടനനിലൈക്കനോസരന നനിലൈയനില്
ഇഇൗ  പനോവങ്ങളനില്നനിനരം  ധനോരനോളരം  പണരം  പനിരനിക്കുന  ആളുകേസളക്കുറനിചസ  സൂചെന
ലൈഭനിചനിരുന.  ഞങ്ങള് കേര്ശനമനോയനി അതസ നനിരുത്സനോഹസപ്പെടുത്തെനോന് ശമനിചനിട്ടുമുണസ.
എലനോ വനിധവനോ സരംഘടനകേളുരം അങ്ങസനയല.  ഒരു സനോമൂഹഭ്യപ്രവര്ത്തെകേ എനള്ള
നനിലൈയനില്  കകേരളത്തെനിസലൈ  വനിധവകേസള  സരംഘടനിപ്പെനിക്കനോന്  ഇഇൗ  സരംഘടനയസട
ഭനോഗമനോയനി  ഒരു  പരനിശമരം  നടത്തെനിയനിരുന.  അവരനില്നനിനരം  ലപസസയനോനരം
പനിരനിചനിടനില.  പസക്ഷ,  അവരുസട  അവകേനോശങ്ങള്ക്കുകവണനി  സമരരം  സചെയ്യുന  ഒരു
സരംഘടന എനള്ള നനിലൈയനിലൈനോണസ ആ സരംഘടന രൂപട്ടീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ.

ശട്ടീ  .   സണനി കജനോസഫസ : സര്, നമള് ചെര്ച സചെയ്യുന വനിഷയരം എലനോവര്ക്കുരം
വളസര  ഗഇൗരവബുദ്ധഭ്യനോ  മനസനിലൈനോക്കനോന്  സനോധനിചനിട്ടുണസ.  വനിധവകേള്  ഗുരുതര
കരനോഗങ്ങള്ക്കസ വനികധയരനോയനി ചെനികേനിത്സനോ സഹനോയത്തെനിനസ ആരുമനിലനോസത വരുകമനോള്
ചെനികേനിത്സനോ  സഇൗജനഭ്യരം  ഏര്സപ്പെടുത്തെനോന്  ആകരനോഗഭ്യ  വകുപ്പു  മനനികൂടനിയനോയ  അങ്ങസ
കൂടുതലൈനോയനി ശദ്ധനിക്കുകമനോ?

ശട്ടീമതനി  സകേ  .    സകേ  .    ലശലൈജ  ടട്ടീചര് :  സര്,  ഇത്തെരരം  കേനോരഭ്യങ്ങസളക്കുറനിചസ
ആകലൈനോചെനികക്കണതുസണന നോണസ  ഞനോന്  പറഞ്ഞുവരുനതസ.  ബഹുമനോനസപ്പെട  രനോജു
എബ്രഹനോരം  പറഞ  കേനോരഭ്യത്തെനിനസ  മറുപടനി  പറഞ്ഞുവരനികേയനോയനിരുന.  ഞനോനതസ
പൂര്ത്തെട്ടീകേരനിചനിടനില. ഞനോന് പറഞതസ  സരംഘടന രൂപട്ടീകേരനിചസ വനിധവകേള് ഒരുമനിചസ
വനസ  അത്തെരരം  മട്ടീറ്റനിരംഗുകേളനില്  പസങടുക്കുകമനോള്  അവരനില്  പലൈരുരം  പറയനതസ
അവര്ക്കസ  സനോമത്തെനികേ സഹനോയസമനോനരം കേനിടനിയനിസലങനിലരം ഒരുമനിചനിരുനസ  പ്രശങ്ങള്
സഷയര് സചെയനോന് സനോധനിക്കുനതുതസന വലൈനിയ അനുഗഹമനോസണനനോണസ.  അവര്ക്കസ
അത്രയരം സമര്ദ്ദേമനോണസ.  പ്രശങ്ങള്  സഷയര് സചെയനോന് വട്ടീടനിലൈനോരുമനില.  ഭര്ത്തെനോവസ
നഷ്ടസപ്പെട്ടു, മക്കസളനോസക്ക കജനോലൈനി കേനിടനി പലൈ  സലൈത്തുരം  കപനോയനിട്ടുണനോകുരം.   അവരുസട
മനസനിസലൈ പ്രയനോസങ്ങള് പങ്കുവയനോസനനോരു കകേനമനിലനോത്തെതുസകേനോണസ സരംഘടനകേളനില്
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വരുകമനോള് അതനിനസ സഇൗകേരഭ്യരം കേനിട്ടുനസവന രട്ടീതനിയനില് പറഞനിട്ടുണസ.  ബഹുമനോനസപ്പെട
അരംഗരം  സണനി  കജനോസഫസ  പറഞനിട്ടുള്ള  കേനോരഭ്യങ്ങള്  പരനിഗണനികക്കണതനോണസ.
സനോമൂഹഭ്യനട്ടീതനി വകുപ്പെനിസനയരം ആകരനോഗഭ്യ വകുപ്പെനിസനയരം കേട്ടീഴനില്ത്തെസന അത്തെരരം
കേനോരഭ്യങ്ങള് പരനിഗണനിക്കനോന് കേഴനിയസമനനോണസ കേരുതുനതസ.  

ശട്ടീമതനി വട്ടീണനോ കജനോര്ജ്ജസ : സര്,  വനിധവകേളനോകുന സട്ടീകേളുസട സനോമത്തെനികേ
അരക്ഷനിതനോവസസയക്കുറനിചരം സനോമത്തെനികേമനോയനി പനിനനോക്കരം നനില്ക്കുന വനിധവകേള്ക്കസ
നല്കകേണ  സഹനോയങ്ങസളക്കുറനിചരം  ബഹുമനോനസപ്പെട  സമമര്  പറയകേയണനോയനി.
അതനികനനോടസ  ബഹുമനോനസപ്പെട  മനനി  പ്രതനികേരനിച.  പകക്ഷ,  ഏതസ   വനിഭനോഗത്തെനില്
സപടവരനോസണങനിലരം വനിധവയനോകുന  ഒരു  സട്ടീയസട  മനോനസനികേനോവസ  നമുക്കസ
ഉഇൗഹനിക്കനോന് കേഴനിയനതനിലരം അധനികേമനോണസ.  ഒരു സുപ്രഭനോതത്തെനില് സനിന്ദൂരമനിലനോസതയനോകുകേ,
കേടുത്തെ നനിറമുള്ള വസങ്ങള് ഒഴനിവനോക്കുകേ,  വനികശഷനോവസരങ്ങളനില് നനിനസ അവസള
മനോറ്റനിനനിര്ത്തുകേ എനട്ടീ പ്രശങ്ങളുണസ.  സനോമൂഹഭ്യനട്ടീതനി വകുപ്പെസ മുന്കേസയടുത്തെസ 'ഒപ്പെരം',
'കൂടസ' എനനിങ്ങസനസയസന്തങനിലരം നനോമകേരണരം സചെയസ വനിധവകേള്ക്കനോയനി ഒരു കൂടനോയ്മ
ഉണനോക്കനോന് സനോധനിക്കുകമനോ?

ശട്ടീമതനി  സകേ  .    സകേ  .    ലശലൈജ  ടട്ടീചര് :  ബഹുമനോനസപ്പെട  അരംഗരം  ഇകപ്പെനോള്
പറഞതസ വളസര പ്രധനോനസപ്പെട  വനിഷയമനോണസ.  യഥനോര്തത്തെനില് ഇത്തെരത്തെനിലള്ള
കൂടനോയ്മകേള്,  വനിധവകേളുസട മനോത്രരം കൂടനോയ്മയല, സനോമൂഹഭ്യരരംഗസത്തെ  സരംഘടനകേളുസടയരം
വഭ്യകനികേളുസടയരം സനോമൂഹഭ്യ പരനിഷ്കര്ത്തെനോക്കളുസടയരം പ്രതനികേരണത്തെനിസന ഭനോഗമനോയനി
കുകറകയസറ മനോറ്റങ്ങളുണനോയനിട്ടുണസ. 1930-കേളനിലരം  1940-കേളനിലസമലനോരം ഇന്തഭ്യയനിലടനട്ടീളരം
വനിധവകേകളനോടസ  കേനോണനിചനിരുനതസ  വഭ്യതഭ്യസ  സമട്ടീപനമനോയനിരുന. എരം.ആര്.ബനി.-യസടയരം
വനി.  ടനി.  ഭടതനിരനിപ്പെനോടനിസനയസമലനോരം കേനോരഭ്യരം ഇവനിസട സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണനോയനി.  രനോജനോറനോരം
കമനോഹന്കറനോയനിസയ  കപനോലള്ള  സനോമൂഹഭ്യ  പരനിഷ്കര്ത്തെനോക്കള്ക്കസ  വനിധവകേള്ക്കസ
പുനര്വനിവനോഹമനോകേനോസമന സനിതനി വരുത്തുനതനിനസ  സമൂഹത്തെനില് വലൈനിയ സമരങ്ങള്തസന
സചെകയണതനോയനി വന.  വനിധവസയ കേണനികേനോണനോന് പനോടനില;  ഗണനികേസയ കേണനികേനോണനോരം'
എന വനിശസസനിചനിരുന ഒരു സമൂഹമുണനോയനിരുന.  കേണനികേനോണുനതനിനുകവണനി അത്തെരരം
ആളുകേസള  നനിര്ത്തുന  ഒരു സനോഹചെരഭ്യമുണനോയനിരുന.  'ഗണനികേ'  എന പ്രകയനോഗകത്തെനോടസ
എനനിക്കസ തട്ടീസര കയനോജനിപ്പെനില.  നനോടുവനോഴനിത്തെ കേനോലൈഘടങ്ങളനില് സമത്തെനിസന ഉടമകേളനോയ
ആളുകേള്,  സമൂഹത്തെനിസലൈ അദ്ധസനോനനിക്കുന ജനവനിഭനോഗങ്ങകളനോടസ  കേനോണനിചനിട്ടുള്ള ഏറ്റവരം
കമ്ലേച്ഛമനോയ ഒരു സമട്ടീപനമനോയനിരുന വനിധവസയ കേണനികേനോണനോന്  പനോടനിലനോസയനതസ.
മനോത്രമല, ഉത്തെകരന്തഭ്യന് ഗനോമങ്ങളനില് ഇകപ്പെനോഴരം സതനി സമ്പ്രദനോയരം നനിലൈനനില്ക്കുന.
'ഉടന്തടനിചനോടരം'-  അതനിസനതനിരനോയനി ശകമനോയ പ്രതനികേരണങ്ങള് അനണനോയതനോണസ.
ബ്രനിടട്ടീഷുകേനോര്  നനിയമരംമൂലൈരം  നനികരനോധനിചതനോസണങനിലരം  ഇകപ്പെനോഴരം  ഉത്തെകരന്തഭ്യന്
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ഗനോമങ്ങളനില് 'ഉടന്തടനിചനോടരം' തുടരുനണസ.  'രൂപസ കേന്വനോറനി'സന അനുഭവരം നമുക്കുണസ.
ഭര്ത്തെനോവനിസന  ചെനിതയനില്  ചെനോടനി  ആതഹതഭ്യ  സചെയനോന്  തയനോറനോയനിസലങനില്
ബലൈമനോയനി ചെനിതയനില് കുത്തെനിപ്പെനിടനിചസ തട്ടീവചസകേനോല്ലുന അവസ ഇകപ്പെനോഴരം ഇന്ഡഭ്യന്
ഗനോമങ്ങളനിലണസ.  വളസര  പരനിതനോപകേരമനോണതസ.  എനനോല്  കകേരളത്തെനില്  കുകറ
മനോറ്റമുണനോക്കനോന് നമുക്കസ സനോധനിചസവനള്ളതനില് അഭനിമനോനനിക്കനോരം.  പസക്ഷ  ഇങ്ങസനസയനോരു
ചെര്ച ഇഇൗ സഭനോതലൈത്തെനില് നടക്കുകമനോള് കേനോരഭ്യങ്ങളനില് കവണത്ര മനോറ്റമുണനോയനിടനിലനോ
സയനള്ളതനിസന സൂചെനയനോണസ കേനോണുനതസ.  ഇതസ പരനിഷ്കൃത സമൂഹത്തെനിനസ അകങ്ങയറ്റരം
ബുദ്ധനിമുട്ടുണനോക്കുനതനോണസ.  സനോമൂഹഭ്യനട്ടീതനി വകുപ്പെനിസന സനോധഭ്യത ഉപകയനോഗസപ്പെടുത്തെനി
ഇവനിസട  അരംഗങ്ങള്  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ഒനോകരനോ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുരം  കേണക്കനിസലൈടുത്തെസ
സചെയനോന് സനോധനിക്കുന എലനോ കേനോരഭ്യങ്ങളുരം സചെയണരം.  

ഒരു  കേനോരഭ്യരംകൂടനി  സൂചെനിപ്പെനിക്കസട,  ഭര്ത്തെനോവസ  മരനിച  സട്ടീസയ  മനോത്രമല
വനിധവയനോയനി  അസലങനില്  ഒറ്റസപ്പെടുനതനോയനി  കേണക്കനോകക്കണതസ.  2006-2011-ല്
ഞനോന് നനിയമസഭനോരംഗമനോയനിരുന സമയത്തെസ അവനിവനോഹനിതരനോയ സട്ടീകേള്ക്കസ സപന്ഷന്
ഏര്സപ്പെടുത്തെണസമനനോവശഭ്യസപ്പെട്ടുസകേനോണസ  ഒരു  സബ്മനിഷന്  സഭയനില്  സകേനോണ്ടുവരനോന്
എനനിക്കു സനോധനിചസവനള്ളതനില്  അഭനിമനോനമുണസ. അതനിസന ഭനോഗമനോയനി ഗവണ്സമനസ
ഒരു  തട്ടീരുമനോനസമടുത്തു.  50  വയസനിനുമുകേളനിലള്ള  അവനിവനോഹനിതരനോയ  സട്ടീകേള്ക്കസ
സപന്ഷന് അനുവദനിച.  ഞനോനവതരനിപ്പെനിച സബ്മനിഷസനത്തുടര്നനോണസ  ആ തട്ടീരുമനോനമുണനോയതസ.
അനസ  'കേനഭ്യനോസട്ടീമനോര്സക്കലനോരം സപന്ഷന്  സകേനോടുക്കനോന്  കപനോകുകേയനോകണനോ'  എനസ
കേളനിയനോക്കനിയനിരുന.  പസക്ഷ  അതരംഗട്ടീകേരനിച.  ഭരണപക്ഷവരം  പ്രതനിപക്ഷവരം  ഒരുമനിചസ
അരംഗട്ടീകേരനിചനോണസ അവനിവനോഹനിതരനോയ സട്ടീകേള്ക്കസ  സപന്ഷന് പദ്ധതനി ഏര്സപ്പെടുത്തെനിയതസ.
അത്തെരത്തെനിലള്ള നനിയമ നനിര്മനോണങ്ങളുരം തട്ടീരുമനോനങ്ങളുരം നമുക്കനിനനിയരം ആവശഭ്യമനോണസ.
നനിയമവശരം  പരനികശനോധനിചസകേനോണസ  കകേരളത്തെനില്  അത്തെരത്തെനിസലൈനോരു  ബനില്
സകേനോണ്ടുവരുനതസ  പരനിഗണനിക്കനോവനതനോണസ.  ബനില് സകേനോണ്ടുവരുനതനിനുള്ള  കേനോലൈതനോമസ
ത്തെനിനനിടയനില്ത്തെസന സനോമൂഹഭ്യനട്ടീതനി വകുപ്പെനിസന അധനികേനോര പരനിധനിയനില് നനിനസകേനോണസ
എസന്തനോസക്ക  കേനോരഭ്യങ്ങള്  സചെയനോന്  സനോധനിക്കുസമനളളതസ  പരനികശനോധനിക്കുനതനോണസ.
സനോമൂഹഭ്യനട്ടീതനി  വകുപ്പെനിസന  ഭനോഗത്തുനനിനരം  അനുഭനോവപൂര്വ്വമനോയ  പരനിഗണന  ഇഇൗ
വനിഷയത്തെനിലണനോകുസമന ഉറപ്പെനോണസ  എനനിക്കസ  നല്കേനോനുള്ളതസ.  കമല്പ്പെറഞ
സനോകങതനികേ പ്രശങ്ങളനോല് ഇഇൗ ബനിലനിനസ അവതരണനോനുമതനി നല്കകേണതനില.

മനി  .   സട്ടീക്കര്: ശട്ടീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി,  പ്രകമയരം പ്രസസ സചെയ്യുനകണനോ?

ശട്ടീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : സര്, തുടര് ചെര്ചയനോണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ.

മനി  .   സട്ടീക്കര് : ഇഇൗ ബനിലനിസന ചെര്ച തുടരുനതനോണസ.

                              (ചെര്ച തുടരുരം)
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(2) 2016-  സലൈ കകേരള പക്ഷനി  -  മൃഗ സകങതങ്ങകളനോടു കചെര്നള്ള നനിര്മനോണ
പ്രവര്ത്തെന നനിയനണ ബനില് 

മനി  .    സട്ടീക്കര് : ശട്ടീ.  എരം.  സസരനോജസ,  അകങ്ങക്കസ  2016-സലൈ കകേരള പക്ഷനി-മൃഗ
സകങതങ്ങകളനോടു  കചെര്നള്ള  നനിര്മനോണപ്രവര്ത്തെന  നനിയനണ  ബനിലനിസന
അവതരണനോനുമതനിക്കുള്ള പ്രകമയരം അവതരനിപ്പെനിക്കനോവനതനോണസ. 

ശട്ടീ  .    എരം  .    സസരനോജസ  :  സര്,  2016-സലൈ കകേരള  പക്ഷനി-മൃഗ സകങതങ്ങകളനോടു
കചെര്നള്ള നനിര്മനോണപ്രവര്ത്തെന നനിയനണ ബനിലനിസന അവതരണനോനുമതനിക്കുള്ള
പ്രകമയരം ഞനോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ശട്ടീ  .    സനി  .   സകേ  .   ശശട്ടീനന് : സര്, ഞനോന് പ്രകമയസത്തെ  പനിന്തനോങ്ങുന. 

വനവരം മൃഗസരംരക്ഷണവരം മൃഗശനോലൈകേളുരം വകുപ്പുമനനി (ശട്ടീ  .   സകേ  .   രനോജു) : സര്,
സരംസനോന സര്ക്കനോര് ഇതനികനനോടകേരംതസന സരംസനോനസത്തെ കദശട്ടീയ ഉദഭ്യനോനങ്ങള്ക്കുരം മറ
വനഭ്യമൃഗ  സരംരക്ഷണ  കകേനങ്ങള്ക്കുരം  ചുറമനോയനി  പരനിസനിതനി  സരംകവദകേ  കമഖലൈ
പ്രഖഭ്യനോപനിചസ നനിയനണങ്ങള് സകേനോണ്ടുവരുനതനിനുള്ള ശനിപനോര്ശ കകേന സര്ക്കനോരനികലൈക്കസ
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണസ.  വനഭ്യമൃഗ  സകങതങ്ങള്ക്കകേത്തുള്ള  നനിര്മനോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കുള്ള
നനിയനണമനോണസ ബനിലനിസലൈ മൂനനോരം വകുപ്പെനില് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതസ. 1972-സലൈ കകേന
നനിയമമനോയ  വനഭ്യജട്ടീവനി സരംരക്ഷണ നനിയമത്തെനിസലൈ വഭ്യവസകേള്ക്കസ വനിരുദ്ധമനോണസ
ഈ  ബനിലനിസലൈ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്.  1980-സലൈ  വന  സരംരക്ഷണ  നനിയമരം,  1961-സലൈ
കകേരള കഫനോറസസ ആകസ, 1986-സലൈ എന്വകയനോണ്സമനസ സപ്രനോടക്ഷന് ആകസ എനനിവ
പ്രകേനോരരം  വനപ്രകദശങ്ങളനിസലൈ  എലനോ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കുരം  ശകമനോയ  നനിയനണങ്ങള്
ഏര്സപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടുള്ളതനിനനോല്  വട്ടീണ്ടുരം  ഒരു  നനിയമനനിര്മനോണത്തെനിനസ  ഒട്ടുരംതസന
പ്രസകനിയനില. ബനിലനിസലൈ ചെനിലൈ വഭ്യവസകേള് പനോര്ലൈസമനസ പനോസനോക്കനിയനിട്ടുള്ള 1972- സലൈ
വനഭ്യമൃഗ സരംരക്ഷണ നനിയമത്തെനിസലൈ വഭ്യവസകേള്ക്കസ വനിരുദ്ധമനോയതനിനനോല് നനിയമസഭ
ഈ  ബനില്  പനോസനോക്കനിയനോലരം  ബഹുമനോനസപ്പെട  രനോഷ്ട്രപതനിയസട  പരനിഗണനക്കസ
നല്കകേണതനോസണനരം ഈ ബനില് നനിയമമനോക്കനി  പ്രനോബലൈഭ്യത്തെനില് സകേനോണ്ടുവരുകമനോള്
പ്രനോരരംഭ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കസ സരംസനോനത്തെനിസന സഞനിതനനിധനിയനില്നനിനരം പനണസ
ലൈക്ഷകത്തെനോളരം രൂപ സചെലൈവസ വരുസമനരം കേണക്കനോക്കനിയനിട്ടുണസ. ഭരണഘടനയസട അനുകച്ഛദരം
207(3)  പ്രകേനോരരം ബനില് നനിയമസഭ പരനിഗണനിക്കുനതനിനുമുമസ ബഹുമനോനസപ്പെട ഗവര്ണറുസട
ശനിപനോര്ശ  ആവശഭ്യമനോസണനസ  നനിയമ  വകുപ്പുരം  റനികപ്പെനോര്ടസ  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഈ
സനോഹചെരഭ്യത്തെനില്  ബനില്  പരനിഗണനയ്സക്കടുകക്കണതനില  എനനോണസ  സര്ക്കനോരനിസന
അഭനിപ്രനോയരം. 
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ശട്ടീ  .    എരം  .    സസരനോജസ :  ബഹുമനോനഭ്യനനോയ സട്ടീക്കര്,   നമ്മുസട  പനോരനിസനിതനികേ
അവകബനോധസത്തെത്തെസന ഇനസ നവട്ടീകേരനികക്കണതുണസ. ആ അര്തത്തെനില് വര്ത്തെമനോ
നകേനോലൈത്തെസ  ഒഴനിചകൂടനോനനോകേനോത്തെ  ഒരു  നനിയമനനിര്മനോണസത്തെ  സരംബന്ധനിചള്ളതനോണസ ഈ
ബനില്.  പ്രകൃതനിയസട  സന്തുലൈനിതനോവസ  തകേരനോറനിലൈനോകുനതനിസന  സരംബന്ധനിചസ
കലൈനോകേസമമനോടുരം ഗഇൗരവതരമനോയ ചെര്ചകേളുരം പഠനങ്ങളുരം സകമളനങ്ങളുരം കേരനോറുകേളുസമലനോരം
നടനസകേനോണനിരനിക്കുന ഒരു കേനോലൈഘടമനോണനിതസ.  കേനോലൈരം കേഴനിയകന്തനോറുരം അത്തെരത്തെനിലള്ള
അറനിവകേളുരം  കേനോഴ്ചപ്പെനോടുകേളുസട  വനികേനോസവരം  നമസളലനോരം  മനസനിലൈനോക്കനിസക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണസ.
ഈ ഭൂമനി ആരുകടതനോസണന  മഇൗലൈനികേമനോയ കചെനോദഭ്യസത്തെ   അഭനിമുഖട്ടീകേരനിചസകേനോണലനോസത
നമുക്കസ മുകനനോട്ടുകപനോകേനോനനോകേനില.  യഥനോര്തത്തെനില് ഈ കചെനോദഭ്യത്തെനിനസ സനോര്വ്വത്രനികേവരം
സനോര്വ്വജനട്ടീനവരം സനോര്വ്വ  കേനോലൈനികേവമനോയ  മറുപടനി  ആദഭ്യമനോയനി  പറഞതസ  കേനോറല്
മനോര്കനോയനിരുന.  അകദ്ദേഹരം വളസര കൃതഭ്യമനോയനി ആ വനിഷയസത്തെ അഭനിമുഖട്ടീകേരനിക്കുനണസ.
"ഈ  ഭൂമനി  നമ്മുസടയനോരുകടയരം  സസത്തെല,  നമസളലനോരം  ഇതനിസന  തനോല്ക്കനോലൈനികേ
ഗുണകഭനോകനോക്കള് മനോത്രമനോണസ. നമുക്കസ കേനിടനിയതനികനക്കനോള് സമചസപ്പെട അവസയനില്
നനോരം വരുരംതലൈമുറകേള്ക്കസ ഇതസ ലകേമനോകറണതനോണസ"  എനനോണസ കേനോറല് മനോര്കസ ഈ
വനിഷയസത്തെക്കുറനിചസ പരനോമര്ശനിചനിട്ടുള്ളതസ. 

ശട്ടീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനോമസസ :  സര്,  ഉല്പ്പെത്തെനി പുസകേത്തെനിസലൈ കേസകടഷന് കേനോറല്
മനോര്കസ ഉദ്ധരനിചതനോസണന കേനോരഭ്യരം അങ്ങസ ശദ്ധനിചനിട്ടുകണനോ ? 

ശട്ടീ  .    എരം  .    സസരനോജസ :  ഉല്പ്പെത്തെനി പുസകേസത്തെക്കുറനിചരം  പുതനിയ നനിയമസത്തെ

കുറനിചരം  പ്രനോഥമനികേമനോസയങനിലരം  മനസനിലൈനോക്കനോന്  ശമനിചനിട്ടുള്ളവരനോണസ  നമള്

രണ്ടുകപരുരം.  ഉല്പ്പെത്തെനി പുസകേത്തെനിനുകശഷരം ആധുനനികേ കേനോലൈഘടത്തെനില്  ഇതനിസന

സരംബന്ധനിചസ  ആധനികേനോരനികേമനോസയനോരു അഭനിപ്രനോയരം  കരഖസപ്പെടുത്തെനിയതനിസന  കുറനിചനോണസ

ഞനോന്  പറഞതസ.  അതസ  അകങ്ങക്കസ  മനസനിലൈനോകുസമനസ  ഞനോന്  പ്രതട്ടീക്ഷനിക്കുന.

മഹനോനനോയ  സനോഹനിതഭ്യകേനോരന്  ലവക്കരം  മുഹമദസ  ബഷട്ടീര്  അകദ്ദേഹത്തെനിസന

വനിശസപ്രസനിദ്ധമനോയ "ഭൂമനിയസട അവകേനോശനികേള്"  എന കേഥയനില് ഈ കേനോഴ്ചപ്പെനോടനിസന

സര്ഗനോതകേമനോയരം  ഭനോവനനോപൂര്ണമനോയരം  അവതരനിപ്പെനിക്കുനണസ.  കേരനിക്കസ  കുടനിചസ

കേര്ഷകേര്ക്കസ ബുദ്ധനിമുട്ടുണനോക്കുന വവ്വനോലൈനിസന സരംബന്ധനിചള്ള ഒരു പരനോമര്ശത്തെനില്

അകദ്ദേഹരം പറയനതസ  "അതസ വവ്വനോലൈനിസന അവകേനോശമനോണസ"  എനനോണസ. "പുരനോതന

പുരനോതനമനോയ  അവകേനോശരം"  എന  വനോക്കനോണസ  അകദ്ദേഹത്തെനിസന  ബഷട്ടീറനിയന്

ലശലൈനിയനില്  ഉപകയനോഗനിചനിരനിക്കുനതസ.  "ഭൂമനിയസട  അവകേനോശനികേള്"  എന  കേഥ

അവസനോനനിക്കുനതസ മനുഷഭ്യരനോശനിക്കസ പുതനിസയനോരു  സകന്ദശരം പകേര്നനല്കേനിസക്കനോണനോണസ.

"ഓര്ക്കുകേ,  ജട്ടീവനികേളനോയ  സര്വ്വ  ജട്ടീവനികേളുരം  ഈ  ഭൂമനിയസട  അവകേനോശനികേളനോണസ"
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എനനോണസ ലവക്കരം മുഹമദസ ബഷട്ടീറനിസന പ്രകയനോഗരം. ഏതനോണസ ആ കേനോഴ്ചപ്പെനോടുതസനയനോണസ

പ്രസനിദ്ധ  കേവനിയനോയ  സബര്കറ്റനോള്ഡസ  സബ്രഹ്ത്തെനികനതുരം. "ജട്ടീവനികേള്സക്കനോസക്കയരം

കവണമകലനോ  മറ്റസ  ജട്ടീവനികേള്തന് സഹനോയരം"  എനനോണസ  അകദ്ദേഹരം  പനോടനിയനിട്ടുള്ളതസ.

വള്ളകത്തെനോളനിസന  "എസന ഗുരുനനോഥന്"  ആരരംഭനിക്കുനതുതസന "കലൈനോകേകമ തറവനോടസ

തനനിക്കട്ടീ  സചെടനികേളുരം  പുല്കേളുരം  പുഴക്കളുരം  കൂടനിത്തെന്  കുടുരംബക്കനോര്"  എനനോണസ.

സചെടനിസയയരം പുലനിസനയരം പുഴവനിസനയരം എലനോ പക്ഷനിമൃഗനോദനികേസളയരം കുടുരംബനോരംഗങ്ങസളകപ്പെനോസലൈ

കേനോണുന ഒരു മകനനോഭനോവസത്തെക്കുറനിചനോണസ പനോടനി പുകേഴസ ത്തെനിയനിട്ടുള്ളതസ. ഗനോന്ധനിജനിസയ

കുറനിചനോണസ  അങ്ങസന പരനോമര്ശനിക്കുനതസ.  ഇത്തെരത്തെനിലള്ള അഭനിപ്രനോയ പ്രകേടനങ്ങളുരം

സനോഹനിതഭ്യവരം ചെനിന്തകേളുസമലനോരം സജട്ടീവമനോയനി നനില്ക്കുകമനോഴരം  ആധുനനികേ കേനോലൈഘടത്തെനില്

ലൈനോഭകകേനട്ടീകൃതമനോയ ഒരു സനോമൂഹനികേ അന്തരട്ടീക്ഷത്തെനില്, പ്രകതഭ്യകേനിചരം നവലൈനിബറല്

നയങ്ങളുസടയരം  ആകഗനോളവത്ക്കരണത്തെനിസനയസമലനോരം  സസനോധട്ടീനരം  ജട്ടീവനിതത്തെനിസന

സമസ  കമഖലൈകേസളയരം  കേട്ടീഴടക്കുന  ഈ  ഘടത്തെനില്,  ശനോസ-സനോകങതനികേ

രരംഗങ്ങളനിസലൈ  വനിസ്മയകേരമനോയ  വനികസ്ഫനോടനങ്ങള്,  അതനിസന  ഫലൈങ്ങള്  വനികവചെന

രഹനിതമനോയനി ഉപകയനോഗനിക്കുനതനിസനസയലനോരം ഭനോഗമനോയനി പ്രകൃതനിയസട സന്തുലൈനിതനോവസയരം

ആവനോസ വഭ്യവസയരം തകേരനോറനിലൈനോയനി സക്കനോണനിരനിക്കുകേയനോണസ. ഇതനിസന ഭനോഗമനോയനി

പലൈതരത്തെനിലള്ള ഭട്ടീഷണനികേള് വരുനണസ.  സറയ്ചല് കേനോര്സണ്-സന 'The Silent

Spring'  (നനിശ്ശേബ്ദ  വസന്തരം)  എന  പുസകേത്തെനിലൂസട  പക്ഷനികേള്  പനോടനോത്തെ  ഒരു

വസന്തത്തെനിസന ഭട്ടീകേരതസയക്കുറനിചള്ള മുനറനിയനിപ്പെസ തനനിരുന. കേട്ടീടനനോശനിനനികേളുസടയരം

രനോസവളങ്ങളുസടയരം  അമനിതമനോയ  പ്രകയനോഗരം  പരനിസനിതനിയനില്  ഏല്പ്പെനിക്കുന

ആഘനോതങ്ങള് ജന്തുജട്ടീവജനോലൈങ്ങസള എങ്ങസന ബനോധനിക്കുന എനതനിസന മുനറനിയനിപ്പെനോണസ.

അതനിനുകശഷമനോണസ  1969-ല്  കശഷനനോയ  കേഥനോകേനോരന്  ശട്ടീ.  ടനി.  പതനനോഭസന

"സനോക്ഷനി"  എന കേഥ പുറത്തെനിറങ്ങുനതസ.  മലൈയനോളത്തെനിസലൈ ആദഭ്യസത്തെ പരനിസനിതനി

പ്രകമയമനോയ കേഥയനോണസ "സനോക്ഷനി" എനനോണസ എനനിക്കസ കതനോനനതസ. ആ കേഥയനില്

ഈ  ആശങകേസള  മസറ്റനോരു  തലൈത്തെനില്  പങ്കുവയനണസ.  "കേനിളനികേളുരം  പൂക്കളുരം

തളനിരുമനിലനോത്തെ  ഒരു  വസന്തരം  എത്രകമല്  ഭട്ടീതനിജനകേമനോയനിരനിക്കുരം"  എനനോണസ

അതനില് പറഞനിരനിക്കുനതസ. 

കഡനോ  .   എന്  .   ജയരനോജസ : സര്, 1964-ലൈനോണസ ഒ.എന് .വനി. സനോറനിസന "കേനോണക്കനോസണ
വയസനോവന മക്കള്ക്കസമ എങനിലരം  നവതനോരുണഭ്യരം....”എനപറയന മകനനോഹരമനോയ
"ഭൂമനി"  എന കേവനിത ആദഭ്യരം ഇറങ്ങുനതസ.  അതനിനുകശഷരം 1984-  ലൈനോണസ അകദ്ദേഹരം
"ഭൂമനിസക്കനോരു  ചെരമഗട്ടീതരം"  എന  കേവനിത  എഴതനിയതസ.  1964-ല്  നനിനസ  കകേരളരം
1984-കലൈക്കസ  കേടനകപ്പെനോള്  ആദഭ്യസത്തെ  വരനികേളനില്നനിനസ "ഭൂമനിയസട  ചെരമഗട്ടീതരം"
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എഴതനോന്  ഒ.എന്.വനി.  കുറുപ്പെസ  സനോറനിസന  കപ്രരനിപ്പെനിച  ഏറ്റവരം  പ്രധനോനസപ്പെട  ഘടകേരം
ലൈനോഭകകേനട്ടീകൃതമനോയ  ഒരു  സങല്പ്പെത്തെനിനപ്പുറത്തെസ മനുഷഭ്യകകേനട്ടീകൃതമനോയ  വനികേസന
സങല്പ്പെങ്ങളുസട  തനോല്പരഭ്യത്തെനികലൈക്കസ  കേടനവനസവനനോണസ  എനനിക്കസ  കതനോനനതസ.
അതുസരംബന്ധനിചസ അങ്ങയസട അഭനിപ്രനോയരം എന്തനോണസ? 

ശട്ടീ  .   എരം  .   സസരനോജസ :  സര്, എനനിക്കതനികനനോടസ പൂര്ണമനോയ കയനോജനിപ്പെനോണുള്ളതസ.
ഞനോനനിവനിസട  ശട്ടീ.  ടനി.  പതനനോഭസന   കേഥസയക്കുറനിചസ  സൂചെനിപ്പെനിചതസ  കേഥസയന
നനിലൈയനിലൈനോണസ.  ഒ.എന്.വനി.  കുറുപ്പെനിനസ  മുമസ  'കുറ്റനിപ്പുറരം  പനോലൈ'ത്തെനില്  ഇടകശ്ശേരനി
എഴതനിയനിട്ടുണസ. "കേളനിയരം ചെനിരനിയരം കേരചനിലമനോയനി കേഴനിയരം നരസനനോരു യനമനോയനോല്
അമ  കപരനോസറ  നട്ടീ  മനോറനികപ്പെനോകമനോ  ആകുലൈയനോസമനോരഴക്കുചെനോലൈനോയസ!"  എനസ.  ഇനസ
കപരനോറനിസന തട്ടീരത്തുകൂടനി കപനോകുകമനോള്  ഇടകശ്ശേരനി  പ്രവനോചെകേനനോയനിരുകനനോ എന
സരംശയരം  കതനോനകേ  സസനോഭനോവനികേമനോണസ.  ഞനോന്  'ഭൂമനിസക്കനോരു  ചെരമഗട്ടീത'ത്തെനികലൈയസ
വരണസമനസ കേരുതനിയതനോണസ.  ബഹുമനോനസപ്പെട അരംഗരം അതനിസനക്കുറനിചസ പറഞതു
സകേനോണസ ഞനോന് അതനികലൈക്കസ വരുനനില. ഇസതലനോരം  നനില്ക്കുകമനോഴരം  പനോരനിസനിതനികേമനോയ
പ്രശങ്ങസള ഗഇൗരവകത്തെനോടുകൂടനി കേനോണനോനുള്ള ലവമനസഭ്യരം നമുക്കുണസ.  ആ പനോരനിസനിതനികേ
അവകബനോധസത്തെ വര്ത്തെമനോനകേനോലൈ  ജട്ടീവനിതവമനോയനി  ബന്ധനിപ്പെനിച  കേനോണനോന് പലൈയനിടത്തുരം
മടനികേനോണുനണസ. 

ഇഇൗ  ബനില്  സകേനോണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതസ  പക്ഷനിമൃഗ  സകങതങ്ങകളനോടുകചെര്നള്ള
നനിര്മനോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നനിയനനിക്കുനതനിസന  സരംബന്ധനിചനോണസ.  പക്ഷനിമൃഗ
സകങതങ്ങള്  എനപറഞനോല്,  വനകമഖലൈയനിലള്ളതു  മനോത്രമല.  പക്ഷനികേളുരം
മൃഗങ്ങളുരം  കൂടമനോയനി  കേനോണനോന്  കേഴനിയന  വനമലനോത്തെ  പ്രകദശങ്ങളുണസ.  കേടലണനി
പുഴയസട  തട്ടീരത്തെസ  പക്ഷനിസകങതരം  കേനോണനോന്  കേഴനിയരം.  സസസബട്ടീരനിയ,  ഖസനോക്കനിസനോന്,
ഇകേസകഡനോര്  തുടങ്ങനി  കലൈനോകേത്തെനിസന  പലൈ ഭനോഗങ്ങളനില്നനിനരം കദശനോടനപ്പെക്ഷനികേള്
അവനിസട  കൂടരംകൂടമനോയനി  എത്തുനണസ.  ആല്ബകടനോസുരം  ആര്ടനികേസ കടണുസമലനോരം
അവനിസട വരുരം.  ഇസതലനോരം ഒരു സുപ്രഭനോതത്തെനില് എനസ നമുക്കു കതനോനരംവനിധരം, പകക്ഷ
സനോവധനോനത്തെനില്  മനോഞ്ഞുകപനോകുന.  കേനോസണക്കനോസണ  മനോഞ്ഞുകപനോകുകേ  എസനനോരു
പ്രകയനോഗരം തസന  'സനോക്ഷനി'  എന കേഥയനിലണസ.  അവസയനോസക്ക അപ്രതഭ്യക്ഷമനോകുകേയനോണസ.
എകങ്ങനോടനോണസ  അസലങനില്  എന്തുസകേനോണനോണസ ഇവസയനോസക്ക  കപനോകുനതസ?  നമുക്കതസ
കൃതഭ്യമനോയനി  തനിരനിചറനിയനോകനനോ അങ്ങസന കപനോകുനതുമൂലൈരം ആവനോസ വഭ്യവസയ്കക്കല്ക്കുന
പരനിക്കുകേസളക്കുറനിചസ  കബനോധവനോന്മനോരനോകേനോകനനോ  കേഴനിയനോസത  കപനോകുനസവന  നനിര്ഭനോഗഭ്യ
കേരമനോയ  ഒരവസയണസ. പസണനോസക്ക  പുലൈര്കേനോലൈങ്ങളനില്  കകേരളത്തെനിസലൈ  ഏതസ
അങ്ങനോടനികേളനിലൂസട  കേടനകപനോയനോലരം  എലനോയനിടത്തുരം  അങ്ങനോടനിക്കുരുവനികേസള   കേനോണനോന്



352 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 15, 2016

സനോധനിക്കുമനോയനിരുന.  പകക്ഷ ഇനസ അവസയ കേനോണനോകനയനില.  ഇഇൗ അങ്ങനോടനിക്കുരുവനികേള്
എവനിസട?   ഇങ്ങസന  ചെനിലൈ   വനിഭനോഗരം  ജട്ടീവനികേള്,  ചെനിലൈ  പക്ഷനികേള്  കേനോസണക്കനോസണ
മനോഞ്ഞുകപനോകുകേയനോണസ.  കേനോക്കകപനോലരം ഇലനോസത കപനോകുന. 

ശട്ടീ  .    സസഹബനി  ഇഇൗഡന് : സര്,  ബഹുമനോനസപ്പെട  എരം.  സസരനോജസ  വരുനതസ
നനിലൈമ്പൂരനില്  നനിനനോണസ.   ഒരുപനോടസ  വനപ്രകദശമുള്ള  സലൈത്തുനനിനസ,  ഞങ്ങളുസട
ജനിലയനോയ  എറണനോകുളത്തെനിസന  പ്രതനിനനിധനിയനോയനോണസ  തനോങള്  വനനിരനിക്കുനതസ.
എറണനോകുളത്തെനിസന  വനികേസനരം  നമ്മുസട  മുമനിലണസ;  ധനോരനോളരം  പദ്ധതനികേള്
നടപ്പെനോകുനണസ.  പകക്ഷ  സചെറുതനോസണങനിലരം ഒഴനിവനോകക്കണതലനോത്തെ മകനനോഹരമനോയ
ഒരു പ്രകദശമനോണസ മരംഗളവനരം. എറണനോകുളരം നഗരത്തെനിസന  'ഗട്ടീന് ലൈരംഗസ' എനനോണസ
അതറനിയസപ്പെടുനതസ. വളസരയധനികേരം സസജവ സവനികശഷതകേളുള്ള കേണല്ക്കനോടുകേസള
സരംരക്ഷനിക്കുന;  8  തരരം  കേണലകേളുള്ള  മരംഗളവനസമന  പക്ഷനിസകങതസത്തെ
നശനിപ്പെനിചസകേനോണനോണസ ചെടങ്ങള്സക്കലനോരം വനിരുദ്ധമനോയനി  ബഹു.  സസഹകക്കനോടതനിയസട
സകേടനിടരം  പണനിതനിരനിക്കുനതസ. അത്തെരത്തെനിലള്ള പ്രകദശങ്ങസള സരംരക്ഷനിക്കനോന് കവണനിയനോണസ
അങ്ങയസട ബനില് ലൈക്ഷഭ്യരം വയനസതനനോണസ ഞനോന് മനസനിലൈനോക്കുനതസ.  അതുസകേനോണസ
അങ്ങസ  ഞങ്ങളുസട  ജനിലയനികലൈയസ  വരുകമനോള്  അത്തെരരം  കപനോരനോടങ്ങളനില്
നമുസക്കനോരുമനിചസ സസകേകകേനോര്ക്കനോന് കേഴനിയസമനസ ഞനോന് പ്രതട്ടീക്ഷനിക്കുകേയനോണസ.  

ശട്ടീ  .    എരം  .    സസരനോജസ :  തട്ടീര്ചയനോയരം.  എറണനോകുളസത്തെ സമമര് സൂചെനിപ്പെനിചതു
തസനയനോണസ  ഇഇൗ  ബനിലനിസന ഉകദ്ദേശഭ്യരം.  ഇത്തെരത്തെനിലള്ള നനിര്മനോണപ്രവര്ത്തെനങ്ങള്
പക്ഷനിമൃഗനോദനികേളുസട സസസസരഭ്യവനിഹനോരത്തെനിനസ ആഘനോതരം ഏല്പ്പെനിക്കുനണസ.   സകേടനിട
നനിര്മനോണത്തെനിനുപകയനോഗനിക്കുന  സസഫബര്,  ഗനോസസ,  വനിവനിധതരത്തെനിലള്ള  കലൈനോഹ
ഷട്ടീറകേള് തുടങ്ങനിയവയനില് സൂരഭ്യപ്രകേനോശരം തടനി പ്രതനിഫലൈനിക്കുകമനോഴണനോകുന അസസസതകേള്
പക്ഷനികേസള അവനിസട നനിനസ ഒഴനിഞ്ഞുകപനോകേനോന് കപ്രരനിപ്പെനിക്കുന.  സകേടനിടനനിര്മനോണത്തെനിനസ
ഉപകയനോഗനിക്കുന  വനിവനിധ  സനോമഗനികേളനില്  സവയനികലൈറ്റസ  തനോപനനിലൈയനിലണനോകുന
സൂക്ഷ്മമനോയ മനോറ്റങ്ങള്കപനോലരം പക്ഷനിമൃഗനോദനികേസള ആ പ്രകദശത്തുനനിനസ അകേറ്റനോനനിടയനോക്കുരം.
പക്ഷനിമൃഗസകങതങ്ങകളനോടസ കചെര്നള്ള നനിര്മനോണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കസ   നനിയനണരം
ഇസലങനില് പക്ഷനിസകങതങ്ങളനിലരം മൃഗസകങതങ്ങളനിലസമലനോരം ജട്ടീവനികേളനിലനോസതയനോകുരം.
മൃഗശനോലൈകേള് നനിര്മനിക്കുനതനിസലൈ  നമ്മുസട കേനോഴ്ചപ്പെനോടുകേള് വളസര പ്രനോകൃതമനോയനിട്ടുള്ളതനോണസ.
ഒരനിക്കല് എനനിക്കസ ദക്ഷനിണനോഫനിക്കയനിസലൈ കജനോഹനനോസ്ബര്ഗനിനസ സമട്ടീപമുള്ള ഒരു
പക്ഷനിമൃഗ സകങതത്തെനില് കപനോകേനോന് അവസരരം ലൈഭനിച.  ബഹുമനോനസപ്പെട കേലഭ്യനോകശ്ശേരനി
സമമറുരം  ആ കൂടത്തെനിലണനോയനിരുന.  ആ പക്ഷനിമൃഗസകങതരം  നമ്മുസട  സങല്പത്തെനിലള്ളതനോ
യനിരുനനില.  കജനോഹനനോസ്ബര്ഗനിസലൈ  സനല്സസ പ്രൂയ്റ്റനില്  നനിനരം ആരരംഭനിചസ   ടനോന്സനോനനിയയസടയരം
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സമനോസനോരംബനിക്കനിസനയരം  സലൈസസനോകത്തെനോയസടയസമലനോരം  അതനിര്ത്തെനികേള്  പങ്കുവയന
അതനിവനിശനോലൈമനോയ,  കകേരളസത്തെക്കനോള്  വലൈനിയ  ഒരു  പക്ഷനിമൃഗ  സകങതമനോണതസ.
പകക്ഷ  ഒരു  നനിര്മനോണപ്രവര്ത്തെനവരം  അവനിസട  കേനോണനോനനോകേനിസലനതനോണസ
അതനിസന പ്രകതഭ്യകേത.  എലനോ പക്ഷനികേളുരം മൃഗങ്ങളുരം സസനോഭനോവനികേമനോയ പ്രകൃതനിയനില്
ജട്ടീവനിക്കുനതനോണസ നമുക്കസ കേനോണനോന് സനോധനിക്കുനതസ.  അതനിവനിസട നടപ്പെനിലൈനോക്കനോന്
പ്രനോകയനോഗനികേമനോയ ഒരുപനോടസ  തടസങ്ങളുണനോകുരം.

ശട്ടീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതട്ടീശന് : സര്, അങ്ങസ വളസര പ്രധനോനസപ്പെട ഒരു കേനോരഭ്യമനോണസ
ബനിലനിലൂസട സകേനോണ്ടുവനതസ.  വനഭ്യജട്ടീവനിസകങതങ്ങളുമനോയനി ബന്ധസപ്പെട ഒരു കകേസസ
വര്ഷങ്ങളനോയനി  ബഹുമനോനസപ്പെട  സുപ്രട്ടീരം  കകേനോടതനിയസട  മുനനിലണസ.    വനഭ്യജട്ടീവനി
സകങതങ്ങളുമനോയനി  ബന്ധസപ്പെടസ  ഏസതലനോരം  തരത്തെനില്  സകേടനിട  നനിര്മനോണങ്ങളുണനോകേനോരം;
കേസനോറനികേളുണനോകേനോരം;  ഓറഞസ  കേനോറ്റഗറനിയനില്സപ്പെട  ഇന്ഡസ്ട്രെെനിയണനോകേനോരം  തുടങ്ങനിയവ
സരംബന്ധനിചനോണസ  കകേസസ.  വനഭ്യജട്ടീവനിസകങതത്തെനിസന എത്ര  കേനികലൈനോമട്ടീറ്റര്  ചുറ്റളവനില്
വസര നനിയനണരം ഏര്സപ്പെടുത്തെണസമനനോണസ സുപ്രട്ടീരംകകേനോടതനി എലനോ സരംസനോനങ്ങകളനോടുരം
അഭനിപ്രനോയരം കചെനോ ദനിക്കുനതസ.  എല്.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്സമന്റുരം യ.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്സമന്റുരം
മനോറനിമനോറനി ഭരനിചനിട്ടുരം ഇതുവസരയരം ഇതുസരംബന്ധനിച ഒരഭനിപ്രനോയരം നമ്മുസട സരംസനോന
മുള്സപ്പെസട  സുപ്രട്ടീരം  കകേനോടതനിയനില്  അറനിയനിചനിടനില.  കേനോരണരം,  പലൈവനിധത്തെനിലള്ള
സമര്ദ്ദേങ്ങളുണസ.  ഇരുതലൈങ്ങളനിലള്ള  എരം.എല്.എ.-മനോര്  ഉള്സപ്പെസടയള്ളവര്
അതനിസനതനിരനോയനിട്ടുള്ള സമട്ടീപനമനോണസ  സസട്ടീകേരനിചനിരനിക്കുനതസ.  എത്ര ദൂരത്തെനിലൈനോണസ
നനിയനണങ്ങള് കവണസതന കേനോരഭ്യത്തെനില്,  സരംസനോനങ്ങളനില് നനിനസ  കൃതഭ്യമനോയ
അഭനിപ്രനോയരം ലൈഭനിചനിസലങനില് ഒരു പകക്ഷ സുപ്രട്ടീരംകകേനോടതനി തസന ഏകേപക്ഷട്ടീയമനോയനി
ചെനിലൈകപ്പെനോള്  10  കേനികലൈനോമട്ടീറ്റകറനോളരം  ദൂരരം  വനഭ്യജട്ടീവനി  സകങതത്തെനിസനയടുത്തെസ
നനിയനണങ്ങള് ഏര്സപ്പെടുത്തെനോനുള്ള  സനോദ്ധഭ്യതയണസ. വനഭ്യജട്ടീവനി സകങതങ്ങസളയരം
പക്ഷനി  സകങതങ്ങസളയരം  സരംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി  സുപ്രട്ടീരംകകേനോടതനിയനില്
നനിലൈവനിലള്ള കകേസനില് സരംസനോന ഗവണ്സമനനിനസ  കൃതഭ്യമനോയ അഭനിപ്രനോയരം കവണരം.
അതസ  സമനസയത്തെനിലൂസട  മനോത്രകമ  രൂപട്ടീകേരനിക്കനോന് കേഴനിയകേയള.  ഞനോനുരം ശട്ടീ.
രനോജു എബ്രഹനോമുരം വളസര വഭ്യതഭ്യസമനോയ കകേനോണുകേളനില്നനിനസ സസഫറ്റസ സചെയതനോണസ.
ആ അഭനിപ്രനോയരം  രൂപട്ടീകേരനിചസ  സുപ്രട്ടീരം  കകേനോടതനിയനിസലൈത്തെനിക്കനോന് അങ്ങയസട ഇഇൗ
ബനില് വഴനി അങ്ങസ ശമനിക്കുകമനോ?

ശട്ടീ  .    രനോജു  എബ്രഹനോരം :  സര്,  വനഭ്യജട്ടീവനി  സകങതങ്ങളുസട  പ്രശരം

നമസളനോരുമനിചസ  ചെര്ച  സചെയതനോണസ.   വനഭ്യമൃഗ  സകങതങ്ങളുസട  10  കേനികലൈനോമട്ടീറ്റര്

ചുറ്റളവനില് ഇഇൗ നനിയമങ്ങള് കേര്ശനമനോയനി നടപ്പെനോക്കനിയനോല്; അങ്ങസ പറഞ ഓറഞസ
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കേനോറ്റഗറനി, സകേമനിക്കല് ഇന്ഡസ്ട്രെെട്ടീസസ എനനിവസയനോസക്ക  നമുക്കസ സമതനിക്കനോരം. പകക്ഷ

പതനിനനോയനിരക്കണക്കനിനസ, ലൈക്ഷക്കണക്കനിനസ കുടുരംബങ്ങള് കുടനിയനിറക്കസപ്പെകടണ അവസ

വരുസമനള്ളതുസകേനോണസ മനോത്രമനോണസ കേമനിറ്റനിയനില് ഞങ്ങള് അതനിസന  എതനിര്ത്തെനിട്ടുള്ളതസ.

അതസ അങ്ങയസട ശദ്ധയനില്സപ്പെടനിട്ടുകണനോ?

ശട്ടീ  .   കജനോണ് സഫര്ണനോണസസ : സര്, ഇവനിസട ശട്ടീ. വനി. ഡനി. സതട്ടീശനുരം ശട്ടീ.

സസഹബനി ഇഇൗഡനുരം സരംസനോരനിചകപ്പെനോള് എറണനോകുളത്തെസ മരംഗള വനകത്തെനോടുകചെര്നനോണസ

സസഹകക്കനോടതനി സകേടനിടരം സനോപനിചനിട്ടുള്ളസതനസ പറഞ്ഞു.  സകേടനിടരം  സനോപനിക്കനോന്

നഗരസഭയനോണസ അനുമതനി സകേനോടുകക്കണതസ. പകക്ഷ നഗരസഭയസട അനുമതനിയനിലനോസതയനോണസ

സസഹകക്കനോടതനി സകേടനിടരം അവനിസട പണനിതനിട്ടുള്ളസതന കേനോണുകമനോള് പ്രശരം വളസര

ഗുരുതരമനോണസ.

ശട്ടീ  .    സനി  .    സകേ  .    ശശട്ടീനന് : സര്,  വയനനോടസ  പരനിസനിതനി  പ്രനോധനോനഭ്യമുള്ള

പ്രകദശങ്ങളനിസലൈനോനനോണസ.  കനരസത്തെ  കദശനോടനപക്ഷനികേളുസട  കേനോരഭ്യരം  പറഞ്ഞു.

സട്ടീസണ്  സമയത്തെസ  സകേനോക്കുകേസളനോസക്ക  മറ  സലൈങ്ങളനില്നനിനരം  പറനവനസ

ഇവനിസട  തനോമസനിക്കുരം.  അസതലനോരം  സസകേനോരഭ്യസലൈത്തെനോണസ;  ചെനിലൈതസ  പുഴകയനോരങ്ങളനിലമനോണസ.

അവസയ  സരംരക്ഷനിക്കനോനുള്ള  നനിലൈപനോടസ  സസട്ടീകേരനിക്കുകമനോ?  രണനോമതസ,  ഭൂമനിയസട

കേനിടപ്പെനുസരനിചസ  സകേടനിടരം  പണനിയണസമന  രട്ടീതനിയനില്  കേഴനിഞ  ഗവണ്സമനനിസന

കേനോലൈത്തെസ  ജനിലനോ  കേളകറുസട  ഒരുത്തെരവണനോയനിരുന.  പകക്ഷ   ഗവണ്സമനസ  അതസ

പനിന്വലൈനിച.   ഭൂമനിയസട തരരം മനോറ്റനോസത,  കുനകേള് ഇടനിചമനോറ്റനോസത  ഉഇൗടനി കമനോഡലൈനിലള്ള

സകേടനിടനനിര്മനോണരം നടപ്പെനോക്കനോന് കേഴനിയകമനോ? തകദ്ദേശസസയരംഭരണ സനോപനങ്ങസളലനോരം

ഇതനിനസ  നനിയനണരം സകേനോണ്ടുവരുകമനോള് കകേനോടതനിയനില്നനിനസ  അനുവനോദരം  വനോങ്ങനി

വട്ടീണ്ടുരം നനിര്മനിക്കുകേയനോണസ സചെയ്യുനതസ.  ഇതനിസനങ്ങസന തടസരം സൃഷ്ടനിക്കനോന് കേഴനിയരം;

കുനകേള്  വന്കതനോതനില്  ഇടനിക്കുനതസ  പക്ഷനിമൃഗനോദനികേസളയരം  മനുഷഭ്യസരയസമനോസക്ക

ബനോധനിക്കുസമന  കേനോരഭ്യത്തെനില്  തര്ക്കമനില.  അത്തെരരം  കേനോരഭ്യങ്ങസളക്കുറനിച  കൂടനി

ബനിലനില് ഉല്സപ്പെടുത്തെനോന്  തയനോറനോകുകമനോ?

ശട്ടീ  .    എന്  .    ഷരംസുദ്ദേട്ടീന് :  സര്,  ഇവനിസട ബഹുമനോനസപ്പെട അരംഗരം ശട്ടീ.  എരം.

സസരനോജസ അവതരനിപ്പെനിച പരനിസനിതനി സരംബന്ധമനോയ ഇഇൗ ബനിലനിസന തനോല്പ്പെരഭ്യസത്തെ

അരംഗട്ടീകേരനിചസകേനോണ്ടു പറയകേയനോണസ, ഇതനിനസ ചെനിലൈ മറുവശങ്ങളുമുണസ. ശട്ടീ. വനി. ഡനി.

സതട്ടീശനുരം ശട്ടീ.  രനോജു എബ്രഹനോമുസമനോസക്ക പറഞ വനഭ്യജട്ടീവനി  സകങതങ്ങകളനോടസ

കചെര്നള്ള നനിര്മനോണത്തെനിനസ  നനിയനണരം ഏര്സപ്പെടുത്തുനതുമനോയനി  ബന്ധസപ്പെട്ടുള്ള

സുപ്രട്ടീരംകകേനോടതനിയനിസലൈ  കകേസുരം തുടര്നസ  എരം.എല്.എ.-മനോരുസട  സമനിതനി,  ഞങ്ങള്
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ഇസതലനോരം പരനികശനോധനിച. എസന നനികയനോജകേ മണ്ഡലൈത്തെനിസലൈ സസസലൈനസ വനോലൈനിയള്സപ്പെസട

കകേരളത്തെനിസലൈ വനഭ്യജട്ടീവനി സകങതങ്ങളുണസ.  അസനനോരു തട്ടീരുമനോനത്തെനിസലൈത്തെനിയനിസലനസ

പറയനോന്  കേഴനിയനില;  തട്ടീരുമനോനത്തെനിസലൈത്തെനിയനിട്ടുണസ.  വനഭ്യജട്ടീവനി  സകങതത്തെനിസന

വനിസ്തൃതനിക്കനുസരനിചസ  100  മട്ടീറ്റര് മുതല് അര കേനികലൈനോമട്ടീറ്റര് വസര,  ബഫര് കസനോണ്

കനരകത്തെയണസ. അതനിനുപുറകമ കുറചകൂടനി സലൈങ്ങളനില് നനിയനണരം എര്സപ്പെടുത്തെനി

സകേനോണസ ഞങ്ങള് തട്ടീരുമനോനരം എടുത്തെനിരുന.  ഇഇൗ തട്ടീരുമനോനത്തെനിനുരം സതളനിസവടുപ്പെനിനുമനോയനി

കപനോയകപ്പെനോള്   ആയനിരക്കണക്കനിനനോളുകേസളയനോണസ  ഞങ്ങള്ക്കസ  കേനോകണണനിവനതസ.

കേനോരണരം,  ഇതനിസന  പരനിസരത്തെസ  ജട്ടീവനിക്കുന  മനുഷഭ്യരുസട  വനികേനോരരംകൂടനി  നമള്

ഉള്സക്കനോകള്ളണതുണസ.  ഇനസ  രനോവനിസലൈ  ഏറ്റവരം  കൂടുതല്  ചെര്ച  സചെയസപ്പെട  ഒരു

വനിഷയരം, വനഭ്യജട്ടീവനികേളുസട ആക്രമണത്തെനില് സകേനോലസപ്പെടുന ആളുകേളുസട പ്രശമനോണസ.

സസസലൈനസ വനോലൈനിയസട  100  മട്ടീറ്റര്  പരനിധനിയനില്  നനിര്മനോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്

നനിയനനിക്കുകമനോള് മുക്കനോലൈനിയനിലരം പരനിസരത്തുരം ധനോരനോളരം ആളുകേള് തനോമസനിക്കുനണസ.

അവനിസടയളള  കുടുരംബങ്ങസള  എന്തു  സചെയ്യുസമനള്ള  പ്രശമുണസ.  അകപ്പെനോള്

പരനിസനിതനിസയ നനിലൈനനിര്ത്തുകേയരം കവണരം.  നനിലൈമ്പൂരനില്നനിനസ വരുന ശട്ടീ.  എരം.

സസരനോജനിനസ  ഇത്തെരത്തെനില്  എങ്ങസന  പറയനോന്  കേഴനിഞ്ഞുസവനളളതനില്  എനനിക്കസ

അത്ഭുതമുണസ.  കേനോരണരം, നനിലൈവനിലള്ള വനരം പരനിസനിതനി നനിയമങ്ങള്സകേനോണ്ടുതസന

ആ  പ്രകദശത്തെസ  ജനിവനിക്കുന  ആളുകേള്  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേയനോണസ. "നനിങ്ങള്  മൃഗങ്ങസള

കസ്നേഹനികചനോ,  ഞങ്ങള്  ഇവനിസട  നനിനസ  കുടനിയനിറങ്ങനിസപ്പെനോയ്കക്കനോളനോരം"  എനസ

അടപ്പെനോടനിയനിസലൈ  ആളുകേള് പറയനണസ.  നസമ സരംബന്ധനിചനിടകത്തെനോളരം   സചെറനിയ

ഭൂവനിസ്തൃതനി,  അതനില് മൂനസ-മൂനര കകേനോടനി  ജനങ്ങള്,  കേനിഴകക്കനോടസ  സവകസണ്  ഘനോട്ടുരം

പര്വ്വതങ്ങളുരം അതുമനോയനി  ബന്ധസപ്പെട നനിയനണങ്ങള്, പടനിഞനോകറനോടസ  കേടലൈനിസന

നനിയനണങ്ങള്,  നടുക്കസ  കേനോയലൈനിസന  നനിയനണങ്ങള്.  ഇതനില്  ജനങ്ങസളന്തസ

സചെയ്യുരം?  ഇഇൗ ബനില് വരുനതസ പരനിസനിതനി സരംരക്ഷണത്തെനിനസ  ഉതകുസമനകതനോസടനോപ്പെരം

തസന  നനിലൈവനില്  ഇതനിനസ  ഒരുപനോടസ  നനിയനണങ്ങളുണസ.  ഇകക്കനോ  സസന്സനിറ്റട്ടീവസ

കസനോണുരം ബഫര് കസനോണുമുണസ.  ഇകപ്പെനോള്ത്തെസന അവനിസട നനിര്മനോണ പ്രവര്ത്തെന

ങ്ങസളനോനരം  നടത്തെനോന്  സനോധനിക്കനില.   ആ  കേനോരഭ്യങ്ങള്  അങ്ങയസട  ശദ്ധയനില്

ഉണനോയനിരനിക്കനികലസയനള്ളതസ സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയനോണസ. 

ശട്ടീ  .    പനി  .    സകേ  .    ശശനി :  സര്,  ഞനോന്  ആദഭ്യമനോയനി  ഇക്കനോരഭ്യത്തെനില്  എസന
പ്രനിയസപ്പെട  സുഹൃത്തെസ  ശട്ടീ.  എന്.  ഷരംസുദ്ദേട്ടീകനനോടസ  കയനോജനിക്കുകേയനോണസ.  ഞനോസനനോരു
കൃഷനിക്കനോരനനോണസ.  മനുഷഭ്യസനയരം കൃഷനിക്കനോരസനയരം തനോല്പ്പെരഭ്യങ്ങസള പണയസപ്പെടുത്തെനി
ഒരു പ്രകതഭ്യകേ നനിയമരം ഇതനിസന ഭനോഗമനോയനി സകേനോണ്ടുവരണസമനള്ള അഭനിപ്രനോയക്കനോരനല
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ഞനോന്.  എസന വട്ടീടനിസനയടുത്തെസ നല മരങ്ങളുണസ.  അതനിസലൈനോസക്ക പക്ഷനികേള് ധനോരനോളരം
വനനിരനിക്കുനതസ  ഞനോന്   ആസസനോദനിക്കനോറുണസ.  പസക്ഷ,  വനഭ്യമൃഗങ്ങളുസട  ആക്രമണത്തെനിനസ
കേടുത്തെ രൂപത്തെനില് വനികധയനനോയനിട്ടുള്ള ആളനോണസ ഞനോന്.  ലൈക്ഷക്കണക്കനിനസ രൂപ
കേടസമടുത്തെസ  സഫന്സനിരംഗസ  ഏര്സപ്പെടുകത്തെണനി  വന  ഗതനികകേടനിലൈനോണസ.  മനോത്രമല,
വവ്വനോല്,  അപകേടരം  പനിടനിച  പടനികേള്  ഇവസയലനോരം  വഭ്യനോപകേമനോണസ.  ഞങ്ങസളനോസക്ക
തനോമസനിക്കുനതസ  ഏതനോണസ  ബഫര് കസനോണനിനടുത്തെനോണസ.  ഇസതലനോരം  സരംരക്ഷനിക്കനോനുതകുന
നനിയമമനോണസ ഇകപ്പെനോഴള്ളതസ. ഇസതനോസക്കയണനോകുകമനോള് തസന ധനോരനോളരം  പ്രശങ്ങളുണസ.

ശട്ടീ  .    എ  .    എന്  .    ഷരംസട്ടീര് :  സര്,  ശട്ടീ.  എരം.  സസരനോജസ  പരനിസനിതനിയമനോയനി
ബന്ധസപ്പെടസ  സകേനോണ്ടുവന  ബനിലനികനനോസടനോപ്പെമനോണസ  ഞനോന്.  പകക്ഷ  ഇകപ്പെനോഴസത്തെ
ഗഇൗണസ  റനിയനോലൈനിറ്റനി  എന്തനോസണനസ  നമുക്കറനിയനോരം.  ശട്ടീമതനി  കമനകേ  ഗനോന്ധനിയസട
ഉത്തെരവസകേനോണസ  നമുക്കസ  നഗരത്തെനിലൈനിറങ്ങനോന് സനോധനിക്കുനനില.  നനോടനിലൈനിറങ്ങനിയനോല്
പടനിശലൈഭ്യമനോണസ.  എരം.എല്.എ.-മനോര്സക്കനോനരം കേടനിസകേനോള്ളനില.  കേനോരണരം, നമളധനികേവരം
കേനോറനിലൈനോണസ യനോത്ര സചെയ്യുനതസ.  ശട്ടീമതനി കമനകേ ഗനോന്ധനിക്കസ ഉത്തെരവനിറക്കുനതനിനസ
കുഴപ്പെമനില.  കേനോരണരം,  ആനപ്പുറത്തെനിരനിക്കുനവര്ക്കസ  നനോയസയ കപടനികക്കണ കേനോരഭ്യമനില.
ഇങ്ങസന കുസറ പ്രശങ്ങളുസണനതുരം കേനോണണരം.  ഒരുഭനോഗത്തെസ പടനിശലൈഭ്യരം  കകേരളത്തെനില്
ശകനിസപ്പെട്ടുസകേനോണനിരനിക്കുകേയനോണസ. 

ശട്ടീ  .    എരം  .    എരം  .    മണനി :  സര്,  സുപ്രട്ടീരംകകേനോടതനി സരംസനോന ഗവണ്സമനനിസന
അഭനിപ്രനോയരം  കചെനോദനിചനിട്ടുരം  സരംസനോനങ്ങള്  അറനിയനിചനില.  നമ്മുസട  സരംസനോനവരം
അറനിയനിക്കനോത്തെതസ  ഇസതനോരു സങട്ടീര്ണ പ്രശമനോയതുസകേനോണനോണസ.  ഒരു കേനോരണവശനോലരം
ശട്ടീ.  എരം.  സസരനോജസ  പറഞതു  കപനോസലൈസയനോനരം  നനിയനനിക്കനോന്  കേഴനിയനില.
സപനോതുജനങ്ങള്ക്കനിടയനില്  പ്രവര്ത്തെനിക്കനോത്തെ  സസപ്നജട്ടീവനികേളനോയ  ആര്സക്കങനിലരം
പക്ഷനിയസടയരം  മൃഗത്തെനിസനയരം  കേനോരഭ്യത്തെനില്  നനിയമരം  സകേനോണ്ടുവരണസമന
പറയനോന്....,  ഇടുക്കനി ജനിലസയ   ബനോധനിക്കുന വലൈനിയ പ്രശമനോണനിതസ.  

ശട്ടീ  .   എരം  .   സസരനോജസ : സര്, ഇനനി ഞനോന് ആര്ക്കുരം വഴങ്ങനോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.
എസന  സമയരം  കേഴനിയനോറനോയനി.  ബഹുമനോനസപ്പെട  സട്ടീക്കര്,  ഇനനിസയനനിക്കസ  എത്ര
സമയരം തരുരം?

മനി  .   സട്ടീക്കര് :  12.30 -നസ അവസനോനനിപ്പെനിക്കണരം. 

ശട്ടീ  .    സകേ  .    രനോജന് : സര്,  സഭ ഇത്തെരത്തെനിസലൈനോരു സതറ്റനോയ ചെര്ചയനികലൈയ
കപനോകേരുതസ. ശട്ടീ. എരം. സസരനോജസ അവതരനിപ്പെനിച ഈ ബനിലനിസന  സപനോതുസസഭനോവസത്തെ,
സസപ്നനോടന ജട്ടീവനികേളനോണസ പരനിസനിതനിസയ സരംരക്ഷനിക്കനോന് നടക്കുനസതന തരത്തെനിലള്ള



അനഇൗകദഭ്യനോഗനികേനോരംഗങ്ങളുസട കേനോരഭ്യരം 357

പരനോമര്ശത്തെനികലൈക്കസ  കപനോകേരുതസ.  ഇതസ  വളസര  ഗഇൗരവമനോയ പ്രശമനോയതു  സകേനോണസ
അത്തെരരം പരനോമര്ശങ്ങള് ഉള്സപ്പെടുത്തുനതസ ശരനിയല.  പരനിസനിതനിയമനോയനി ബന്ധസപ്പെട
ഗുണകേരമനോയ അഭനിപ്രനോയ പ്രകേടനസത്തെക്കുറനിചനോണസ ശട്ടീ. എരം. സസരനോജസ പറയനതസ.

ശട്ടീ  .    എരം  .    സസരനോജസ :  സര്,  ദയവനോയനി  ക്ഷമനിക്കണരം,  എനനിക്കനിനനി
സമയമനിലനോത്തെതുസകേനോണസ ഞനോന് ആര്ക്കുരം വഴങ്ങനോനുകദ്ദേശനിക്കുനനില.

മനി  .    സട്ടീക്കര് :  ബനില് അവതരനിപ്പെനിചസകേനോണസ സരംസനോരനിക്കുന ബഹുമനോനസപ്പെട
അരംഗത്തെനിസന  സമതകത്തെനോടുകൂടനി   മനോത്രകമ  മസറ്റനോരനോള്ക്കസ  സരംസനോരനിക്കനോന്  പറ.
ഇനനി അങ്ങസ സരംസനോരനിക്കൂ.

ശട്ടീ  .   എരം  .   സസരനോജസ : സര്, മറള്ള അരംഗങ്ങള് ദയവനോയനി ക്ഷമനിക്കണരം. എനനിക്കസ
സമയമനിലനോത്തെതുസകേനോണസ വഴങ്ങനോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.  ബഹുമനോനസപ്പെട സുപ്രട്ടീരംകകേനോടതനി
മുമനോസകേയള്ള  കകേസനിസന സരംബന്ധനിചസ  ബഹുമനോനസപ്പെട പരവൂര് അരംഗരം ഇവനിസട
സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണനോയനി.  പരകമനോനത നട്ടീതനിപട്ടീഠത്തെനിസന മുമനോസകേ പനോരനിസനിതനികേമനോയ
വനിഷയങ്ങള് ഉയര്നവന വനിവനിധ ഘടങ്ങളനില്, പ്രകതഭ്യകേനിചസ,  M.C. Mehta V/s.
Union  of  India  എന  കപരനിലള്ള  പലൈ  കകേസ്സുകേളനിലരം  പരനിസനിതനിസയ
സരംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ സഹനോയകേരമനോയ വനിധനി നഭ്യനോയങ്ങള് വനനിട്ടുള്ളതനോണസ.  ഇനസ നനോരം
സസകേസക്കനോളന പനോരനിസനിതനികേമനോയ  നനിലൈപനോടുകേളനില്  ഇനസലങനില്  നനോസള
നമുസക്കലനോരം മനോറ്റരം വരുകത്തെണതനോയനി വരുരം,  ശരനിയനോയ കേനോഴ്ചപ്പെനോടുകേള് സസട്ടീകേരനികക്ക
ണതനോയനിവരുരം.  കേക്ഷനിരനോഷ്ട്രട്ടീയ  അഭനിപ്രനോയ  വഭ്യതഭ്യനോസങ്ങള്ക്കപ്പുറത്തെസ  ഭനോവനിസയ
കുറനിചസ നമുക്കസ ഒരുമനിചസ ചെനിന്തനിക്കുകേയരം നനിലൈപനോടസ സസട്ടീകേരനിക്കുകേയരം സചെകയണതനോയനി
വരുരം.  മനുഷഭ്യ കകേനട്ടീകൃതസമനസ പറയകമനോള് മനുഷഭ്യസരകപ്പെനോസലൈ  പ്രധനോനസപ്പെടതനോണസ
ഇഇൗ  പരനിസനിതനിയനിസലൈ  ഏകേകകേനോശ  ജട്ടീവനികപനോലസമനസ  ചെനിന്തനിക്കനോന് കേഴനിയന
മനോനവനികേതയനികലൈക്കസ, വനിശനോലൈമനോയ കേനോഴ്ചപ്പെനോടനികലൈക്കസ നമുക്കസ വളരനോന് സനോധനിക്കണരം.
കഡവനിസണ് എല്. ബുദ്ധു എഴതനിയ 'Enough is enough'  എന പുസകേമുണസ. അതസ
ആകഗനോളവത്ക്കരണത്തെനിസന അപകേടങ്ങസളയനോണസ തുറന കേനോണനിക്കുനതസ.  

മനി  .    സട്ടീക്കര് :   ശട്ടീ.  എരം.  സസരനോജസ,  അങ്ങസ  ചെര്ച  തുടരുകേയനോസണങനില്
അകങ്ങക്കസ  12.30  വസര  സരംസനോരനിക്കനോരം.  അസലങനില് ബഹുമനോനസപ്പെട  മനനിക്കുള്ള
സമയരംകൂടനി സകേനോടുക്കണരം.

ശട്ടീ  .    എരം  .    സസരനോജസ :  സര്,  ചെര്ച തുടരുകേയനോണസ.  ഞനോസനനോരു മനിനനിറസകേനോണസ
അവസനോനനിപ്പെനിക്കനോരം.  നനിസനോരസമനസ  കതനോനനിക്കുന  ഒരു  ജട്ടീവനിയസട  തനികരനോധനോനരം
കപനോലരം മനുഷഭ്യജട്ടീവനിതസത്തെ ഉള്സപ്പെസട എങ്ങസന കദനോഷകേരമനോയനി ബനോധനിക്കുസമനതനിസന



358 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 15, 2016

കനര്ചെനിത്രമനോണസ കഡവനിസണ് എല്. ബുദ്ധുവനിസന പുസകേത്തെനിലളളതസ. ഒരു ജട്ടീവനി ഇഇൗ
ഭൂമുഖത്തുനനിനസ അപ്രതഭ്യക്ഷമനോകുകമനോള് നമ്മുസട ആവനോസ വഭ്യവസനോ ശരംഖലൈയനിസലൈ
ഒരു  കേണനിയനോണസ  നഷ്ടമനോകുനതസ.  ഇതസ  ആതഭ്യന്തനികേമനോയനി  മനുഷഭ്യസന
നനിലൈനനില്പ്പെനിസനയനോണസ  പ്രതനികൂലൈമനോയനി  ബനോധനിക്കുനതസ.  ഇഇൗ  ബനിലനില്  വഭ്യവസ സചെയ്യുനതസ
പക്ഷനിമൃഗസകങതങ്ങകളനോടസ  കചെര്നസ  ഒരു  നനിര്മനോണവരം  പനോടനിസലനരം  അവനിസട
മനുഷഭ്യവനോസരം  ഉണനോകേരുസതനമല.  റട്ടീസണബനിള്  സറസ്ട്രെെനിക്ഷന്സനോണസ  കവണതസ.
ഇഇൗ പ്രനോധനോനഭ്യരം  ഉള്സക്കനോണ്ടുസകേനോണസ നനിര്മനോണ സനോമഗനികേളനില്,  സകേടനിടത്തെനിസന
നനിറത്തെനിസലൈനോസക്ക  മനോറ്റരം  വരുത്തെനി  ശരനിയനോയ  നനിലൈപനോടസ  സസട്ടീകേരനിക്കുവനോന്  നമുക്കസ
കേഴനിയണരം.  അതസ  നനിയമത്തെനില്  വഭ്യവസ  സചെകയണതനോയനിട്ടുണസ.  അത്തെരരം
കേനോരഭ്യങ്ങളനോണസ ബനിലനില് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ.

ഞനോന് തുടക്കത്തെനില് ഭൂമനിയസട അവകേനോശനികേസളക്കുറനിചസ സൂചെനിപ്പെനിച.  മനുഷഭ്യരനോണസ
ഭൂമനിയസട  അവകേനോശനികേസളന  നനിലൈയനിലൈനോണസ  നനോരം  നനില്ക്കുനതസ.  വനിശനോലൈവരം
പുകരനോഗമകനനോന്മുഖവമനോയ  കേനോഴ്ചപ്പെനോടുകേള്  സസട്ടീകേരനിക്കുകമനോഴരം  മനുഷഭ്യനനോണസ ഭൂമനിയസട
അവകേനോശനിസയന  കേനോഴ്ചപ്പെനോടനില്നനിനസ  മനോറനോന്  നമുക്കസ  സനോധനിക്കനോസത  കപനോകുന
സവനതസ നനിര്ഭനോഗഭ്യകേരമനോണസ. എലനോ പക്ഷനിമൃഗനോദനികേളുരം വൃക്ഷലൈതനോദനികേളുരം പരമനോണുക്കള്
ഉള്സപ്പെസട ഭൂമനിയസട അവകേനോശനികേളനോസണനസ ചെനിന്തനിക്കനോനനോവകേയരം അങ്ങസന നമുക്കസ
ഇഇൗ ബനില് യനോഥനോര്തഭ്യമനോകേനോന് കേഴനിയന നനോകളയനികലൈക്കസ കപനോകേനോനുരം കേഴനിയണസമനസ
ആഗഹനിചസകേനോണസ ഞനോന് നനിര്ത്തുന.

ശട്ടീ  .   എല്കദനോസസ  .    കുനപ്പെനിള്ളനി : സര്, ബഹുമനോനസപ്പെട അരംഗരം എരം. സസരനോജസ,
പരനിസനിതനിയസട  പ്രനോധനോനഭ്യസത്തെക്കുറനിചനോണകലനോ  സരംസനോരനിചതസ.   എന്തുസകേനോണനോണസ
തനോങളടക്കമുള്ള പനോര്ടനിയനിലള്ള ആളുകേള് ഗനോഡ്ഗനില് റനികപ്പെനോര്ടനിസന പനിന്തുണയനോസത
കപനോയതസ?

ശട്ടീ  .    സകേ  .    ബനോബു :  സര്,  പക്ഷനിമൃഗനോദനികേള്ക്കസ  ജട്ടീവനിക്കണരം,  അതുകപനോസലൈ
പ്രകൃതനിയസട സന്തുലൈനിതനോവസസയ നനിലൈനനിര്ത്തെണരം. ഇനസലൈ 12.30  കേഴനിഞകപ്പെനോഴനോണസ
അവനിസട തനോമസനിക്കുന ആളുകേള് ആനയനിറങ്ങനിസയനസ  വനിളനിച പറയനതസ.

മനി  .  സട്ടീക്കര് : ചെര്ച തുടരുനതനോണസ. 

(ചെര്ച തുടരുരം)

ഓര്ഡര്............ഓര്ഡര്.......   സഭ  ഇകപ്പെനോള്  പനിരനിയനതുരം  തനിങളനോഴ്ച
രനോവനിസലൈ 8.30 -നസ വട്ടീണ്ടുരം സകമളനിക്കുനതുമനോണസ.

(2016  ജൂസസലൈ മനോസരം  18-ാം തട്ടീയതനി തനിങളനോഴ്ച  രനോവനിസലൈ  8.30 -നസ  വട്ടീണ്ടുരം
സകമളനിക്കുനതനികലൈക്കനോയനി സഭ ഉചയസ 12.30-നസ പനിരനിഞ്ഞു.)

                       


