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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ജൂണ് 30,  വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 162]                         ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                           [നമ്പര് 7

നനിയമസഭ  2016 ജൂണ് മഭാസലാം 30-ാം തതീയതനി വവഭാഴഭാഴ്ച്ച രഭാവനിലല 8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദവക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയട്ട് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദവങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.........ഓര്ഡര്......കചേഭാദവലാം നമ്പര് *61. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

1(*61) ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കുള്ള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കേഭാകമഭാ;  ഇഇൗ  പദതനികേള  ഫലപ്രദമഭായനി  നടക്കുനനിലലങനില്
ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടലാംബങ്ങള  എത്രയുലണ്ടെന
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  ഭവനരഹനിതര്ലക്കലഭാലാം സമയബനനിതമഭായനി വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുവഭാകനഭാ,
പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളക്കുപുറത്തട്ട് എലഭാവനിധ ആധുനനികേ സഇൗകേരവങ്ങളുള്ളനിടത്തട്ട്
പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാകനഭാ  ഉള്ള പദതനിയുലണ്ടെങനില്  ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
886/2017
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പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന് ): സര്,

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  അര്ഹരഭായ മുഴുവന് കുടലാംബങ്ങളക്കുലാം
വതീടട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പുവഴനി വനിവനിധ
ഭവന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനണ്ടെട്ട്. ജനറല് ഹഇൗസനിലാംഗട്ട് പദതനി, HUDCO
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി,  A.T.S.P.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  എനനിവയ്ക്കുപുറകമ
ഗഭാമവനികേസന വകുപട്ട് മുഖഭാനനിരലാം നടപനിലഭാക്കുന I.A.Y. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി
വഴനിയുലാം വതീടകേള അനുവദനിക്കുനണ്ടെട്ട്. 350  ചേതുരശ അടനി വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
3.5  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  നനിലവനില്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  6  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭായ
വതീടകേളുലട  അറകുറപണനിക്കട്ട്  1  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്
വഴനിയുലാം  അനുവദനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അനുവദനിക്കുന  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നനിലവനില് ഗുണകഭഭാകഭാക്കള തലനയഭാണട്ട് വതീടകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്.
നലലഭാരു  ശതമഭാനലാം  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില് നനിനലാം വവതനിചേലനിക്കുനതഭായനി കേണ്ടെനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  മഭാത്രമല പടനികേവര്ഗ്ഗ
സകങതങ്ങളനില്  പലതുലാം  ഗതഭാഗത  സഇൗകേരവമനിലഭാത്തതുലാം  ദുര്ഘടവമഭായ
വനഭാനരങ്ങളനിലഭാണട്ട്  സനിതനി  ലചേയ്യുനതട്ട്.  ഇത്തരലാം  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുകമ്പഭാള ചുമട്ടുകൂലനി ഇനത്തനില്ത്തലന  നലലഭാരു ശതമഭാനലാം തുകേ
ലചേലവഴനികക്കണ്ടെനിവരുന.  കൂടഭാലത  വനിദഗ്ദ്ധരഭായ  നനിര്മ്മേഭാണ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
അഭഭാവലാം, നനിര്മ്മേഭാണ സഭാധന സഭാമഗനികേളുലട ദഇൗര്ലഭവലാം, പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം തുടങ്ങനിയ
കേഭാരണങ്ങളഭാലലാം  പദതനികേളുലട  ഫലപ്രദമഭായ  നടത്തനിപനിനട്ട്  തടസമഭാകേഭാറുണ്ടെട്ട്.
ഇത്തരലാം  അധനികേ  ലചേലവമൂലലാം  അനുവദനിക്കുന  തുകേ  മഭാത്രലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം ഉണ്ടെഭാകേഭാറുണ്ടെട്ട്.

(ബനി) ഉണ്ടെട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷലാം 33652 വതീടകേള അനുവദനിച്ചു.  അതനില്
പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്  384-ഉലാം  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  ബഭാക്കനിയുള്ളതട്ട്
33268-ഉലാം  ആണട്ട്.  ഇതനിനു പുറലമ 20061 ഭവനരഹനിതര് കൂടനിയുണ്ടെട്ട്.

(സനി)  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  ഇ.എലാം.എസട്ട്.
സമ്പൂര്ണ്ണ പദതനി വഴനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  പഭാര്പനിട  പ്രശലാം പരനിഹരനിചട്ട്
സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  TRDM  വഴനിയുലാം  വകുപ്പുതലത്തനില്  ഫണ്ടെട്ട്
ലചേലവഴനിചട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങുന പദതനിയുലാം നനിലവനിലണ്ടെട്ട്.  വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം  2006
പ്രകേഭാരവലാം  KST  ആകട്ട് പ്രകേഭാരവലാം ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് ഭൂമനി നല്കുനണ്ടെട്ട്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം
തുടര്നലാം  ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.  2016-17  വര്ഷലാം  5000
വതീടകേള അനുവദനിക്കഭാന് ലക്ഷവമനിടന.
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ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  സര്,  മുന്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
സമ്പൂര്ണ്ണ പടനികേവര്ഗ്ഗ ഭവന പദതനി പ്രഖവഭാപനിചനിരുന.  അതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില്
പടനികേകഗഭാത്ര  വര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവര്ലക്കലഭാലാം  ഭവനങ്ങള  ലഭവമഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര് പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവര്ലക്കലഭാലാം സമയബനനിതമഭായനി വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിച്ചു
നല്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  അതഭാണട്ട്  'ബനി'-യുലട  ഉത്തരത്തനില്
സൂചേനിപനിചതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  33652  വതീടകേള  അനുവദനിചതനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്  384  ആണട്ട്.  ബഭാക്കനി  വതീടകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  524
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  ആവശവമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതട്ട്  ബഡ്ജറനില്  ഇല.  പുതനിയ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇഇൗ  തുകേ  കേലണ്ടെകത്തണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇനനിരഭാ  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന
പ്രധഭാനലപട ഒരു പദതനിയഭാണട്ട്.  ലലട്രെെബല് വകുപട്ട് ഒരു വതീടനിനട്ട് ലകേഭാടകക്കണ്ടെതട്ട്
ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനി  രണ്ടെര  ലക്ഷലാം  രൂപ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് ലകേഭാടകക്കണ്ടെതട്ട്. 50,000 രൂപ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സബ്സനിഡനിയഭാണട്ട്.
എനഭാല് ഇനനിരഭാ ആവഭാസട്ട് കയഭാജനയനില് ഒരു വതീടകപഭാലലാം ലകേഭാടത്തനിടനില.  

ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  സര്,  മുന് യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
പടനികേകഗഭാത്ര  വര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവന  പദതനി  പ്രഖവഭാപനിചനിരുനതട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  സലാംസഭാനത്തട്ട് വഭാസകയഭാഗവമഭായ വസതനിയനിലഭാത്ത
പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവരുലട കേണലക്കടത്തനിട്ടുകണ്ടെഭാ; ഇവര്ലക്കലഭാലാം ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരലാം ഒഴനിയുകമ്പഭാള വതീടട്ട്  നല്കേഭാന് അടനിയനരമഭായനി  നടപടനിലയടക്കുലമനട്ട്
പറയഭാന് കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം
ഭൂരഹനിതരഭായനിട്ടുള്ള  കുടലാംബങ്ങള  10517  ആണട്ട്.  അതട്ട്  ഓകരഭാ  ലകേഭാലലാം
കേഴനിയുകനഭാറുലാം  കൂടലാം.  കേഭാരണലാം കുടലാംബങ്ങള വര്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  10517
കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  സലലാം  കേലണ്ടെത്തനി  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ലകേഭാടകക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
അതനിനുപുറകമ  കനരലത്ത  സൂചേനിപനിച  33652  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടലാംബങ്ങളുലട
വതീടനനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ്ടെതുമുണ്ടെട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  വളലരകയലറ
ബഭാധവത വരുന കേഭാരവമഭാണട്ട്.  ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വനതനിനുകശഷലാം  ഏതഭാണ്ടെട്ട്  2137
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഒരു  പദതനിക്കട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന
ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.   ജനസലാംഖവഭാനുപഭാതനികേമഭായനിടഭാണട്ട്   നല്കുനതട്ട്
അതനിനഭാല്  ഇഇൗ  തുകേ  പ്രതതീക്ഷനിക്കണ്ടെ  എനഭാണട്ട്  മനനി  പറഞ്ഞതട്ട്.  എനഭാലലാം
മൂനനഭാലട്ട്  കഹഭാസ്റ്റലകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ആറട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപ  തരഭാലമനട്ട്
പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  സര്,  ഞഭാന്  ഉപകചേഭാദവമഭായനി  ഉനയനിക്കഭാന്
നനിശ്ചയനിചനിരുന  കേഭാരവങ്ങളക്കട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഇവനിലട  മറുപടനി
പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ പടനികേവര്ഗ്ഗ ഭവന പദതനി
പ്രഖവഭാപനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പടനികേ കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ലക്കലഭാലാം
ഭവനലാം  ലഭവമഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  പടനികേജഭാതനി  വര്ഗ്ഗങ്ങളലക്കലഭാലാം
സമയബനനിതമഭായനി വതീടട്ട് നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനതഭായനിരുന
എലന്റെ ഉപകചേഭാദവലാം. അതനിനുള്ള മറുപടനി അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  സമഗമഭായ ഭവന പദതനിലയ സലാംബനനിചട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇനനിരഭാ ആവഭാസട്ട് കയഭാജനയുലാം ഇ.എലാം.എസട്ട്.
ഭവന  പദതനിയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കണലമങനില്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കേഭാരവക്ഷമമഭായനി ഇടലപടകേയുലാം  റനിവവ്യൂ നടത്തുകേയുലാം കവണലാം.  എങനില്
ഇതട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുനതനിനട്ട് ബുദനിമുട്ടുണ്ടെഭാകുലമന കതഭാനനനില. യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്
നഭാല്പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  വതീടകേളുലട  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനികയഭാടട്ട്  കേഭാരവങ്ങള  സൂചേനിപനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
കകേനത്തനില്നനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി കേനിട്ടുനതനിനപ്പുറലാം അഡതീഷണല് ലലട്രെെബല്
സലലപ്ലെെ ഇനത്തനില് കുറചട്ട് തുകേ കൂടനി കചേഭാദനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. കേഴനിഞ്ഞ പ്രഭാവശവലാം 40 കകേഭാടനി
രൂപ കേനിടനിയനിരുന.  എനഭാലലാം ഇക്കഭാരവലാം നമ്മേള ലപ്രഭാസതീഡട്ട് ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  ഇഇൗ
അഞ്ചുവര്ഷലാംലകേഭാണ്ടെട്ട്  വതീടനിലന്റെയുലാം  ഭൂമനിയുലടയുലാം  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുളള
ശകമഭായ  നനിലപഭാടഭായനിരനിക്കുലാം  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതവ  മുനണനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
സസതീകേരനിക്കുകേ. അതനിനട്ട് സമയബനനിതമഭായനിട്ടുള്ള റനിവവ്യൂവലാം നടത്തുലാം.

ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  സര്,  പടനികേകഗഭാത്ര  വര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനിലല
അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന  കേഭാരവത്തനില്  മുന്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാര് പ്രഖവഭാപനിച പദതനികേലളഭാനലാം ആതഭാര്ത്ഥതകയഭാലട നടപനിലഭാക്കനിയനിലലന മഭാത്രമല
അഴനിമതനിക്കുളള  മഭാര്ഗ്ഗമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  സനിതനിവനികശഷലാം  ഉണ്ടെഭാകുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  വയനഭാടനില്  ഒരുമ്മേല്  കകേഭാളനനിയനില്  അടക്കള  കപഭാലമനിലഭാലത
കചേഭാര്ലനഭാലനിക്കുന കകേഭാളനനികേളുലട മുറവലാം കറഭാഡലാം മുഴുവന് ഇന്റെര്കലഭാക്കട്ട് ഇഷനികേ
പഭാകേനി  കമഭാടനിപനിടനിപനിച  സലാംഭവലാം  ഒരു  ഉദഭാഹരണമഭാണട്ട്.  പടനികേ  കഗഭാത്ര
വര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവലര അവകഹളനിക്കുന ഇത്തരലാം വനികേസന പദതനികേളക്കുപകേരലാം
അവലര  സമൂഹത്തനിലന്റെ  മുഖവധഭാരയനികലക്കട്ട്  ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരഭാനഭാവശവമഭായ
സമഗമഭായ പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനിയുലട  സമഗ
വനികേസനത്തനിനട്ട്  രണ്ടെട്ട്  പദതനിയുണ്ടെട്ട്.  A.T.S.P  (Additional  Tribal  Sub  Plan)
പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  കകേഭാളനനി  നവതീകേരണ  പദതനിയുണ്ടെട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവട്ട്  ഉഇൗരുകേള  സനര്ശനിചതനിനുകശഷലാം  ആ  വകുപ്പുതലന  രൂപലാം  ലകേഭാടത്ത
ST Hamlet Development പദതനിയുമുണ്ടെട്ട്. ദയനതീയമഭായ അവസ എനഭാലണനവചഭാല്,
പ്രഖവഭാപനിക്കുകേ  എനലഭാലത  ഇതനിനട്ട്  പണലാം  അനുവദനിക്കഭാറനില.  എനഭാല്  പണലാം
ഇലഭാലയനട്ട്  കേണ്ടെഭാല്  ശകമഭായനി  പ്രതനികേരണലാം  ഉണ്ടെഭാകേകണ്ടെ?  അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് ഇഇൗ പ്രശലാം ഉണ്ടെഭായതട്ട്. 2014-15 -ല്  134-കകേഭാളനനികേളുലാം  2015 -16 -ല്
150  കകേഭാളനനികേളുലാം  എടത്തു. 284  കകേഭാളനനികേളനില്  25  ശതമഭാനലാം  കപഭാലലാം  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.  കേല്പറയനിലല  ഒരുമ്മേല്  കകേഭാളനനിയനില്  ഇഇൗ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  96 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവലചേയ്തൂലവനട്ട് പത്രങ്ങളനില്
വഭാര്ത്ത  വരനികേയുണ്ടെഭായനി.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  വതീടകേളുലട  നവതീകേരണമഭാണട്ട്
ലചേകയണ്ടെനിയനിരുനതട്ട്.  വതീടനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനുകവണ്ടെനി  2  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
നടപഭാതയ്ക്കുകവണ്ടെനി  18  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ലചേലവഴനിക്കുകേയഭാണുണ്ടെഭായതട്ട്.  ഇടനിഞ
ലപഭാളനിഞ്ഞ വതീടനിനകേത്തുനനിനട്ട്  ആദനിവഭാസനി  കറഭാഡട്ട്  കേണ്ടെട്ട്  ആസസദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഉകദവഭാഗസകരഭാടട്ട്  ഇക്കഭാരവലാം   സമഗമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
പരനികശഭാധന നടത്തനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇലതലഭാലാം പറനിക്കലഭാണട്ട്. അക്കഭാരവത്തനില്
യഭാലതഭാരു  സലാംശയവമനില.  ഏജന്സനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  സലാംബനനിചട്ട്
സമഗമഭായ പരനികശഭാധന നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് നനിയമസഭയനില് വയഭാലാം.

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  സര്,  ലഎ.എ.ലലവ.  ഭവന പദതനി പ്രകേഭാരലാം വതീടകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി  മുന്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വനിഹനിതലാം  നല്കേനിയനിടനില.  അങ്ങലന
നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില്  18500-ഓളലാം  വതീടകേളുലട  പണനി  പുകരഭാഗമനിക്കുനനില.
അതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേളുലാം
പ്രതനിസനനിയനിലഭാണട്ട്.  അക്കഭാരവങ്ങള  ശദയനില്  വനനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനഭാണട്ട്
കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ലഎ.എ.ലലവ.  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
ഞഭാന്  അപ്പുറത്തനിരനിക്കുകമ്പഭാളത്തലന  രണ്ടെട്ട്  ശദക്ഷണനിക്കല്  പ്രകമയങ്ങള
ലകേഭാണ്ടുവനതഭാണട്ട്.  650  കകേഭാടനി  രൂപ അനട്ട് കുടനിശനികേയഭാണട്ട്.  ഇനനിരഭാ ആവഭാസട്ട്
കയഭാജനലയന പറയുനതട്ട് മൂനട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയുലട പദതനിയഭാണട്ട്. അതനില് 50,000
രൂപ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സബ്സനിഡനിയഭായനി  ലകേഭാടകക്കണ്ടെതഭാണട്ട്.  70,000  രൂപ കകേന
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലകേഭാടക്കുനണ്ടെട്ട്. ഇതനിലല പ്രശലാം എനപറയുനതട്ട്, തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
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സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ലകേഭാടക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനില  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സബ്സനിഡനിയുലാം
ലകേഭാടത്തനില  എനതഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ലകേഭാടത്ത  70,000  രൂപ ലചേലവഴനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത സനിതനിവനികശഷലാം വന.
ഇതനിലന്റെ അനുബനമഭായനിട്ടുണ്ടെഭായ പ്രശലമനപറയുനതട്ട് രണ്ടെട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണ്ടെനി  ലകേഭാടക്കുനതട്ട്.  ഇനനിരഭാ  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജനയനില്  ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപ നമ്മേള  augment  ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  അതുലാം  ലകേഭാടത്തനില.  ഫലത്തനില്
ഇനനിരഭാ ആവഭാസട്ട് കയഭാജന പദതനി പ്രകേഭാരലാം വതീടനനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനില. 

മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദവലാം നമ്പര് *61-മഭായനി *70 ക്ലബട്ട് ലചേയണലമനട്ട് മനിനനിസ്റ്റര്
പറഞ്ഞതലഭാലത  കനരലത്ത  റനികേസസ്റ്റട്ട്  തനനിടനില.  അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
ഉപകചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   ലഎ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : സര്, ഇഇൗ കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
സലാംസഭാനത്തട്ട്  33,000  വതീടകേള  അനുവദനിചതനില്  300  എണ്ണമഭാണട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിചലതനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  പറഞ.  ഇഇൗ  കേണക്കട്ട്  ജനിലഭാ
തലത്തനിലഭാകണഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ  സലാംസഭാന
തലത്തനിലഭാകണഭാ  എനട്ട്  വവകമഭാക്കുകമഭാ?   കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തുടങ്ങനിവച
ഹഭാലാംലലറട്ട്,  കമഭാഡല്  കകേഭാളനനി  ഉളലപലടയുള്ള  പദതനികേളുലാം  കകേഭാര്പസട്ട്
ഫണ്ടുകേളുലമഭാലക്ക ജനസലാംഖവഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില് അനുവദനിക്കുകമഭാ?
ഇതനിലന്റെ  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രകതവകേ
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വനിലാംഗട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പറുകടതട്ട്  നലലഭാരു
കചേഭാദവമഭാണട്ട്.  പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനട്ട് ഒരു കചേഭാദവലാം വകനഭാലട എനള്ളതുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്
ക്ലബട്ട്  ലചേയണലമനട്ട്  ഞഭാന്  പറഞ്ഞതട്ട്.  33652 വതീടകേള  അനുവദനിചതനില്
384 എണ്ണകമ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളൂ  എനപറഞ്ഞതട്ട്  എലന്റെ  കേണക്കല.  നനിങ്ങളുലട
കേഭാലഘടത്തനില്  നനിയമനിച  ഡയറകറുലട  നനിയനണത്തനില്  ഞഭാന്  കയഭാഗലാം
വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തു.  അതനിനു  പുറകമ  ലസക്രകടറനിയറട്ട്  ഉകദവഭാഗസരുലടയുലാം  ജനിലഭാതല
ഉകദവഭാഗസരുലടയുലാം  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തു.   അങ്ങലന  എടത്തനിട്ടുള്ള
ഒഇൗകദവഭാഗനികേ കേണക്കഭാണനിതട്ട്.  ഇതനിലലഭാനലാം ഒരു രൂപത്തനിലള്ള മഭായലാം കചേര്ക്കല്
പ്രക്രനിയയുലാം   ഇല.  ഇതട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു
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കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിലയ  വയ്ക്കുവഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇഇൗ  പണനി
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ലസക്രകടറനികയറട്ട്  തലത്തനിലള്ള
ഉകദവഭാഗസലര ചുമതലലപടത്തനി ഓകരഭാ മഭാസവലാം റനിവവ്യൂ ലചേയ്യുലാം. പഴയ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
തുടങ്ങനിവച  പദതനികേളഭാലണങനിലലാം,  പണമനിലലങനില്കപഭാലലാം  അവ  ലഭവമഭാക്കനി
ഹഭാലാംലലറട്ട്,  എസട്ട് റനി.  നവതീകേരണ പദതനി തുടങ്ങനിയവ തുടര്നലാം മുകമ്പഭാടട്ട് ലകേഭാണ്ടു
കപഭാകുലമനള്ളതനില് യഭാലതഭാരു സലാംശയവലാം കവണ്ടെ.  നനിലവനിലള്ള പ്രശലാം പറഞ
എനമഭാത്രലാം.  അതട്ട്  അറനിയഭാതനിരനിക്കഭാന്  പഭാടനിലകലഭാ.  കനലരമറനിചട്ട്  ഞങ്ങള
പ്രതനിപക്ഷത്തനിരുന സമയത്തട്ട് ആലരങനിലലാം  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ഒരു കചേഭാദവവമഭായനി
വനനിരുലനങനില്,  ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരവ വകുപട്ട് മനനികയഭാടട്ട്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്
കൃതവമഭായനി  പറയുമഭായനിരുന.  പലക്ഷ  അനട്ട്  ഒളനിച്ചുവച്ചു  എനള്ളതഭാണട്ട്  വസ്തുത.
പഭാവങ്ങളക്കു  കേനികടണ്ടെ  കേഭാശട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ശകമഭായനിട്ടുള്ള നടപടനി ഭരണപക്ഷത്തുനനിനലാം പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനലാം ഉണ്ടെഭാകേണലാം.
കകേഭാളനനിയനിലല കുടനിലകേളനില്  ഈ പഭാവങ്ങള  കേനിടക്കഭാന് തുടങ്ങനിയനിടട്ട് കേഭാലലാം കുലറ
ആയനികല.

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീനന് : സര്, വയനഭാടട്ട് ജനിലയനില് ജനിലഭാ കേളകകറഭാ തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങകളഭാ  കപ്രഭാജകട്ട്  ഓഫതീസകറഭാ  അറനിയഭാലത  കകേഭാളനനി

വനികേസനത്തനിനുകവണ്ടെനി  എഫട്ട്.ലഎ.റനി.എല്.  എന  ആലവഭാ  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്

കേമ്പനനിക്കട്ട് 36 കകേഭാടനി രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. അതനിലലഭാനഭാണട്ട് കനരലത്ത ഇവനിലട

സൂചേനിപനിച ഒരുമ്മേല് കകേഭാളനനി. 27  വതീടകേള അവനിലടയുണ്ടെട്ട്.  ഒരു വതീടലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.

മുറലാം  മഭാത്രലാം  ലലടല്സട്ട്  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അതുകപഭാലല  നഭാലഭായനിരകത്തഭാളലാം  വതീടകേളുലട

നനിര്മ്മേഭാണലാം വനിവനിധ ഏജന്സനികേള എലറടത്തനിടട്ട് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.

ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്  എനഭാണട്ട്;  എഫട്ട്.ലഎ.റനി.എല്.

കേണ്സ്ട്രക്ഷന് കേമ്പനനിയുലട തടനിപട്ട് സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് അകനസഷനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ഇതട്ട്  ഞഭാന്  കനരലത്ത സൂചേനിപനിചതഭാണട്ട്.
എഫട്ട്.ലഎ.റനി.എല്. (കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഇന്ഡസ്ട്രതീസട്ട് ട്രെെഭാവന്കൂര് ലനിമനിറഡട്ട്)  എനതട്ട് ഒരു
കേണ്സളടന്സനി  ഏജന്സനിയഭാണട്ട്.  ഇങ്ങലന  എന്ലനിസ്റ്റട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ള  കുകറ
കേമ്പനനികേളുണ്ടെട്ട്.  ആ  കേമ്പനനികേള  കപ്രഭാപറഭായനി  പ്രവൃത്തനി  ലചേയനിരുലനങനില്
പ്രശമനിലഭായനിരുന.  ഗവണ്ലമന്റുതലന  ഊരു  വനികേസന  പദതനികേള  കകേരള
സലാംസഭാന  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേനത്തനിനുലാം  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേനത്തനിനുലാം
ലകേഭാടക്കുനണ്ടെട്ട്.  അവര് കേണ്സളടന്സനി ഫതീസട്ട് വഭാങ്ങുനമുണ്ടെട്ട്.  പ്രവൃത്തനി ഇവലര
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ഏല്പനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞഭാല്  പണനി  നടനലകേഭാള്ളണലമനനില.  പകക്ഷ,  ആ  ഏജന്സനി
ഇലതഭാരു  തടനിപനിനുകവണ്ടെനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണ്ടെഭാ  എനള്ള  ഒരു  പ്രശമുണ്ടെട്ട്.  96
ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനിക്കട്ട്  8,83,000  രൂപയഭാണട്ട്  കേണ്സളടന്സനി ഫതീസഭായനി
വഭാങ്ങനിയതട്ട്.  പകക്ഷ ,  ഉകദ്ദേശവലാം എനഭാകണഭാ അതല നനിര്വ്വഹനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഒരുമ്മേല്
കകേഭാളനനിയുലട  അനുഭവലാം  പത്ര-ദൃശവമഭാധവമങ്ങള  പുറത്തുലകേഭാണ്ടുവനതുകേഭാരണലാം
നമ്മേള  അറനിഞ.  ബഭാക്കനിയുള്ളതു  സലാംബനനിച്ചുകൂടനി  പരനികശഭാധനികക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.
യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  200  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇഇൗ  പദതനിക്കുകവണ്ടെനി  അനുവദനിചതനില്
ഇതുവലര  50  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  ലചേലവഴനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  എനഭായഭാലലാം  ഈ
പദതനിയുമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുലാം.  ആരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനഭാണട്ട്  ഇലറഗുലഭാരനിറതീസട്ട്
വനതട്ട് എനള്ളതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് ശകമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.  

ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് : സര്, ഇരുപതനിനഭായനിരത്തനില്പരലാം ഭവനരഹനിതരഭായ
ആദനിവഭാസനികേളുലണ്ടെനഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട് ഇവനിലട പറഞ്ഞതട്ട്.  പത്തനിരുപതുലകേഭാലലാം മുമ്പട്ട്
ഒരു ആദനിവഭാസനി  കുടലാംബത്തനിനട്ട്  ഒരു വതീടട്ട്  ലകേഭാടത്തു.  അനട്ട്  ആ കുടലാംബത്തനിലല
ലലമനറഭായനിരുന  കുടനികേള  ഇകപഭാള  കേലവഭാണലാം  കേഴനിചട്ട്  അവര്ക്കുലാം
കുടലാംബലമഭാലക്കയഭായനി.  അങ്ങലന  അവനിലട   ഒകനഭാ  രകണ്ടെഭാ  ഫഭാമനിലനി  വതീണ്ടുലാം
വരനികേയഭാണട്ട്. ഇരുപതട്ട് ലകേഭാലലാം മുമ്പട്ട് ഒരു വതീടട്ട് കേനിടനി എനള്ള ഒറ  കേഭാരണലാംലകേഭാണ്ടെട്ട്
ഇകപഭാള  ഇവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  കേനിട്ടുനനില.  അച്ഛനട്ട്  കേനിടനിലയനള്ളതുലകേഭാണ്ടെട്ട്   തുടര്നട്ട്
മകേനുലാം  അയഭാളുലട  ഫഭാമനിലനിക്കുലാം  വതീടട്ട്  കേനിട്ടുനനില.  ഭവനരഹനിതരുലട
കേണലക്കടക്കുകമ്പഭാള  ഇഇൗ  വസ്തുത  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  കേണക്കനിലന്റെ  കൃതവത
ഇതനിലകണ്ടെഭാ  എനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  അതുകപഭാലല  വതീടകേളുലട  എണ്ണലാം
ലപരുകുകമ്പഭാള  കകേഭാളനനിയനില്  സലമനിലഭാലതവരുന  പ്രശലാം  ഉണ്ടെഭാകുനണ്ടെട്ട്.
അതുലകേഭാണ്ടെട്ട് കകേഭാളനനികേള വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന് സലലാം ഏലറടത്തുലകേഭാടക്കുനതനിനുലാം
വനിപുലതീകേരണത്തനിനുമുള്ള പദതനിയുകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ഇതനിനട്ട്  ശഭാശസതമഭായനിട്ടുള്ള  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണണലമങനില് എലഭാ ആദനിവഭാസനി കുടലാംബങ്ങളക്കുലാം നമ്മേള സലലാം ലകേഭാടകത്ത
പറ.  സലമനില  എനള്ളതട്ട്   യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാണട്ട്.  സലലാം  ഇലഭാത്തതുലകേഭാണ്ടെല.
ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമലാം  പഭാസഭായനിട്ടുള്ള  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇകപഭാഴുലാം
ഭൂപ്രമഭാണനികേള അനധനികൃതമഭായനി ഭൂമനി ലലകേവശലാം വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്
ഭൂമനി  ഇലഭാത്തതനിലന്റെ  പ്രശമല.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ശകമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  നഭാലാം
അപ്പുറത്തുനനിനലാം  ഇപ്പുറത്തുനനിനലാം  സസതീകേരനിക്കണലാം.  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഒരു ആദനിവഭാസനി മരണലപട്ടു കേഴനിഞ്ഞഭാല്
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അടക്കളയനില് കുഴനിച്ചുമൂടന സനിതനി എങ്ങലനയഭാണട്ട് ഉണ്ടെഭായതട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്
ഗഇൗരവമഭായനി  പരനികശഭാധനികക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.  കനരലത്ത   പറഞ്ഞതുകപഭാലല  ഏതഭാണ്ടെട്ട്
1,10,000  കുടലാംബങ്ങളഭാണുള്ളതട്ട്.  നമ്മുലട കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  മുപതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം
കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടനില.  ഇരുപതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം വതീടകേള ഇകപഭാള ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
വച്ചുലകേഭാടക്കുലാം. ശതീ. എന്. ഷലാംസുദ്ദേതീന് പറഞ്ഞതുകപഭാലല, ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഒരുപഭാടട്ട്
കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടകേള ഇലഭാതഭാകുലാം എന അനുമഭാനത്തനിലഭാണട്ട് ഇഇൗ കേണക്കുകേള
പറഞ്ഞതട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ഇകപഭാള  ഭൂമനിയനിലഭാത്തവര്
പതനിനഭായനിരത്തനില്  ചേനിലസഭാനലാം  മഭാത്രകമയുള്ളൂ.  ബഭാക്കനിയുള്ളവര്ക്കട്ട്  വനഭാവകേഭാശ
നനിയമലാം,  റനി.ആര്.ഡനി.എലാം.  എനനിവ  പ്രകേഭാരലാം  ലകേഭാടത്തുകേഴനിഞ.   ഇഇൗ
പതനിനഭായനിരലാം എന നമ്പര് വതീണ്ടുലാം കൂടലാം.   

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  സര്,  ഇടക്കനി  കേഴനിഞ്ഞഭാല്  ഏറവലാം  കൂടതല്
ആദനിവഭാസനികേള  തഭാമസനിക്കുന  പ്രകദശമഭാണട്ട്  പറമ്പനിക്കുളലാം,  ലനലനിയഭാമ്പതനി
തുടങ്ങനിയവ.  ലനലനിയഭാമ്പതനിയനില്  തഭാമസനിക്കുന  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്
ജഭാതനിസര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭനിക്കുനനിലലന  മഭാത്രമല,  അവര്ക്കട്ട്  തഭാമസനിക്കഭാന്  ഒരു
ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  കപഭാലലാം  ഇലഭാത്ത  അവസയഭാണട്ട്.  അവലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കു
നതനിനുതകുന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  പറമ്പനിക്കുളത്തട്ട്  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്
ഭൂമനിയനിലലനള്ള   കേഭാരവലാം എലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില. 10  ലക്ഷലാം രൂപ ലകേഭാടത്തട്ട്
ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  നടപടനി  ഞഭാന്  മനനിയഭായനിരുന
കേഭാലഘടത്തനില് എടത്തതഭാണട്ട്. യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ കേഭാലഘടത്തനിലലാം അതട്ട് തുടര്ന.
പനിനതീടട്ട്  ആ  പ്രശലാം  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ  എനട്ട്  എനനിക്കറനിയനില.  അവനിലട  ഭൂമനി
ഉലണ്ടെങനില്,  വനഭൂമനി ആലണങനില്ത്തലനയുലാം  കകേന വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം  2006
പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  ലകേഭാടത്തനിരനിക്കുലാം.  അക്കഭാരവത്തനില്  യഭാലതഭാരു  സലാംശയവമനില.
വനഭൂമനി അലഭാത്ത ഭൂമനി ഉലണ്ടെങനില് അതനിനട്ട് പടയലാം ലകേഭാടക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിയുലാം
സസതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  സര്, ബഹുമഭാനവനഭായ മനനി ശതീ. എ. ലകേ. ബഭാലന്
പരനിചേയ  സമ്പനനഭാലണങനിലലാം  നല്കേനിയ  ഉത്തരങ്ങള  ഫഭാക്ചേസല്  അല.
ഐ.എ.വവ. പദതനിയനില് എസട്ട്.  സനി./എസട്ട്. ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് വതീടട്ട് ലകേഭാടത്തനിടനിലലനട്ട്
അങ്ങട്ട് പറഞ. അതട്ട്  നനികഷധനിക്കുന.  

മനി  .    സതീക്കര് : അങ്ങട്ട് കചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക്കുകേ. കചേഭാദവത്തനിനട്ട് പ്രസലാംഗനിക്കണലമനനില.
കചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക്കുകേ. .(… ബഹളലാം)......
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ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : സര്, അങ്ങുലാം ഇവനിലട ഇരുന ആളഭാണകലഭാ? .…
(ബഹളലാം)......  ഞഭാന് ഇനനി കചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക്കുനനില.   .(… ബഹളലാം).....

മനി  .   സതീക്കര് : അങ്ങട്ട് കചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക.  . . .  .(ബഹളലാം)..... കചേഭാദവത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പ്രസഭാവന നടത്തുനതട്ട് ശരനിയഭാകണഭാ?   .(… ബഹളലാം).....  മനനികയഭാടട്ട്
കചേഭാദവലാം  കചേഭാദനിക്കഭാലാം.  അങ്ങട്ട്  കചേഭാദവലാം  കചേഭാദനിക്കുലനങനില്  കചേഭാദനിക. .…
(ബഹളലാം)..... നനിങ്ങള പ്രകകേഭാപനിതരഭാകേണ്ടെ.   കചേഭാദവത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പ്രസഭാവന
നടത്തുനതട്ട് ശരനിയലലനഭാണട്ട്  ലചേയര് ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്.    ശതീ.  ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫട്ട്,
അങ്ങട്ട് കചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക്കുനകണ്ടെഭാ?

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : സര്,  ഞഭാന് കചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക്കുനനില.  

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ഐ.എ.വവ.  എലനഭാരു വഭാക്കട്ട്  മുന്മനനി
ശതീ.  ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  വന.  മുന്മനനി  ഗഭാമവനികേസന
വകുപട്ട്  വകേകേഭാരവലാം  ലചേയനിരുന  കേഭാലഘടത്തനില്  ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  രണ്ടെട്ട്
കകേഭാളനിലാംഗട്ട് അറന്ഷന് ഞഭാന് അവതരനിപനിചതഭാണട്ട്.  ഈ സഭയനില് ഞഭാനുലാം അകദ്ദേഹവമഭായനി
ഏറ്റുമുടനിയതഭാണട്ട്.  പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിലന വച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഒരകനസഷണലാം നടത്തഭാന്
ഞഭാന്  തയഭാറഭാണട്ട്,   ഞഭാന്  ഫയലകേള  ലകേഭാടക്കഭാലാം.  ഞഭാനനികപഭാള  വകേകേഭാരവലാം
ലചേകയണ്ടുന  വകുപനില്  ഇനനിരഭാ  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  പദതനി  വഴനി  2013-14,
2014-15-ല്  9333  വതീടകേളഭാണട്ട്   മുന്മനനിമഭാര്  ലകേഭാടകക്കണ്ടെതട്ട്.  അകത  എണ്ണലാം
(9333)  തലനയഭാണട്ട്  2015-ലലാം  2016-ലലാം  ലകേഭാടകക്കണ്ടെതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട
ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വകുപനില്നനിനട്ട്  ഒരു  വപസകപഭാലലാം
ഐ.എ.വവ.-യനില് ലകേഭാടത്തനിടനില. അതട്ട് നനിങ്ങള പരനികശഭാധനിചഭാല് മതനി. 

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  സര്,  അങ്ങട്ട് ലതറഭായ കേഭാരവങ്ങള പറഞ്ഞട്ട്
സഭലയ ലതറനിദരനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഐ.എ.വവ.  പദതനിക്കുകവണ്ടെനി പടനികേജഭാതനി
വനികേസന വകുപട്ട് ഒരു രൂപകപഭാലലാം ലകേഭാടത്തനിടനിലലന അങ്ങയുലട പരഭാമര്ശലാം നൂറട്ട്
ശതമഭാനലാം ലതറഭാണട്ട്.   അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കണലാം.

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  എ.  പനി.  അനനില്  കുമഭാര്,  അകങ്ങക്കട്ട്  ഉപകചേഭാദവലാം
കചേഭാദനിക്കഭാനുലണ്ടെങനില് കചേഭാദനിക്കഭാലാം.  

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  പരനികശഭാധനിക്കഭാലമന മഭാത്രമല ഞഭാന് ഈ
ഫയല്  ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിനട്ട്  ലകേഭാടക്കഭാലാം.  അതനിലലഭാരു
സലാംശയവലാം  കവണ്ടെ.  സതവസനമഭായനിട്ടു  മഭാത്രലമ  ഈ  അസലാംബനിയനില്  പറയഭാന്
കേഴനിയ.  അഡതീഷണല്  വട്രെെബല്  സബട്ട്  പ്ലെെഭാന്  (ATSP)  പ്രകേഭാരലാം  2013-14
വര്ഷത്തനില്  10071  വതീടകേളക്കട്ട്  സഭാങ്ഷന്  ലകേഭാടത്തു.  ഒലരഭാറ  വതീടലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനില.  ജനറല് ഹഇൗസനിലാംഗട്ട് പ്രകേഭാരലാം 2907  എണ്ണത്തനില്   354 വതീടട്ട്
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പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഐ.എ.വവ. പദതനിയനില് രണ്ടുവര്ഷലാംലകേഭാണ്ടെട്ട്  18674 വതീടകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില  എനള്ള  കേണക്കട്ട്  നനിങ്ങളുലട  ഡ യറകര്  തനതഭാണട്ട്.
അകദ്ദേഹലത്ത  ഞഭാന്  മഭാറനിയനിടനില.  എനനിക്കട്ട്  കേളവട്ട്  പറകയണ്ടെ  ആവശവമനില.
അതുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിനട്ട്  ഞഭാന്  ഫയല്
ലകേഭാടക്കഭാലമനട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്.  ഇതനില്  എലനങനിലലാം  ലതറ്റുലണ്ടെങനില്
ഉകദവഭാഗസന്മഭാകരഭാടട്ട് വനിശദതീകേരണലാം കചേഭാദനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  സര്,  ആദനിവഭാസനി കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഇത്ര വതീടകേള
ലകേഭാടത്തു  എനപറയുനതനികനഭാലടഭാപലാം  ലകേഭാടക്കുന  വതീടകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
കൂടനി  പരനികശഭാധനികക്കണ്ടെതട്ട്  അതവഭാവശവമഭാണട്ട്.  എലന്റെ  അനുഭവത്തനില്,
നനിര്മ്മേനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞ പല വതീടകേളനിലലാം ഒരു വര്ഷലാം കേഴനിയുകമ്പഭാകഴക്കുലാം വഭാതനിലകേളുലാം
വനിജഭാഗനിരനികേളുലാം  ജനലകേളുമനിലഭാത്ത  പ്രശങ്ങള  ഉയര്നവരനികേയഭാണട്ട്.  ഒരു
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സനിസ്റ്റമനിലഭാലത ഇത്ര വതീടകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു എനപറഞ്ഞഭാല് ഓകരഭാ
വര്ഷലാം  കേഴനിയുകനഭാറുലാം  വതീടകേളുലട  എണ്ണലാം  കുറഞവരനികേയലഭാലത  കൂടഭാനുള്ള
സഭാദവതയനില.  ഒരു  പ്രകതവകേ  ഏജന്സനിലയ  ഇതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
ഏലനിചനിലലങനില്  നമ്മുലട  ഖജനഭാവട്ട്  വലനിയ  കതഭാതനില്  കചേഭാര്നകപഭാകുന
സഭാഹചേരവവലാം  ആദനിവഭാസനി  സമൂഹത്തനില്  വതീടനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരവവലാം  ഉണ്ടെഭാകുലാം.
ബഹുമഭാനലപട മനനിയുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  അക്കഭാരവത്തനില്  ശദയുണ്ടെഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ഗുണകമന്മയുള്ള വതീടട്ട് വച്ചുലകേഭാടക്കഭാന് നമുക്കട്ട്
കേഴനിയുനനില  എനള്ളതട്ട്  ഒരു  യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാണട്ട്.  അഹഭാഡ്സനിലന്റെ  പദതനി
അടപഭാടനിയനില് നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം എത്ര മകനഭാഹരമഭായനിട്ടുള്ള വതീടകേളഭാണട്ട്
അവര് നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്.  ഒരു ഏജന്സനിയുലാം പത്തട്ട് വപസ കപഭാലലാം കേമ്മേതീഷനഭായനി
എടക്കുനനില.  ആതഭാര്ത്ഥമഭായനി  ഉകദവഭാഗസന്മഭാര്  പണനിലയടക്കുലാം.  ആദനിവഭാസനികേളുലട
മനസറനിഞലകേഭാണ്ടെട്ട്  പദതനികേള  അവനിലട  നടപനിലഭാക്കനി.  അങ്ങലനയുള്ള  ഒരു
ഏജന്സനി   ഉണ്ടെഭാകുനതട്ട്  നനഭായനിരനിക്കുലമനട്ട്  ഞഭാന്  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരവ
വകുപ്പുമനനികയഭാടട്ട് പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  എലന്റെ മുന്ഗഭാമനി ഈ വകുപട്ട് വകേകേഭാരവലാം ലചേയ
സമയത്തഭാണട്ട്  മൂനര  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി  തുകേ  കൂടനിലകേഭാടത്തതട്ട്.   ഓകരഭാകരഭാ
കേഭാലഘടത്തനിലലാം തുകേ കൂടനിലക്കഭാടക്കുനണ്ടെട്ട്.  തുകേ കൂടനിലക്കഭാടത്തതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
വതീടട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയുനകണ്ടെഭാ?  വനഭാനരങ്ങളനില് പ്രകതവകേനിചട്ട് പ്രഭാകന
ആദനിവഭാസനികേളുള്ള,   കേഭാടര്,  കുറുമ്പര്,  കേഭാട്ടുനഭായര്,  കചേഭാല  നഭായര്  എനനിവരുള്ള
സലങ്ങളനില്  മൂനര ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് ആരഭാണട്ട് വതീടട്ട് വച്ചുലകേഭാടക്കുകേ.  അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്
ഈ  തുകേ  വര്ദനിപനികച  മതനിയഭാകൂ.  അക്കഭാരവത്തനില്  യഭാലതഭാരു  സലാംശയവമനില.
ഇതനിലന്റെ കമഭാണനിററനിലാംഗനിനട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ശകമഭായ നനിലപഭാടട്ട്  എടക്കുലാം.  
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പടനികേജഭാതനിയനില്ലപടവരുലട വഭായഭാകുടനിശനികേ

2(*62) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനിയനില്ലപടവരുലട  വഭായഭാകുടനിശനികേ  എഴുതനിത്തള്ളഭാനുള്ള
പദതനി നനിലവനിലകണ്ടെഭാ; ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  വഭായയുലാം  എത്ര  തുകേ
വലരയുമഭാണട്ട് എഴുതനിത്തള്ളുനതട്ട്; അതനിനഭായുള്ള നനിബനനകേള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  കൂടതല്  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുലാംവനിധലാം  പദതനി  പുനരഭാവനിഷ്കരനിക്കഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന്  ): സര്, 

(എ)  ഉണ്ടെട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്  സലാംസഭാന
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്,  സഹകേരണ  വകുപട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനില്  നനിനലാം  എടത്തനിട്ടുള്ളതുലാം  31-3-2010-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  തനിരനിചടവട്ട്
കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞട്ട്  കുടനിശനികേയഭായനി  തതീര്നനിട്ടുള്ളതുമഭായ  വഭായകേളനില്  മുതലലാം
പലനിശയുലാം  ഉളലപലട  1,00,000  രൂപ  വലര  സര്ക്കഭാര് എഴുതനിത്തള്ളുന പദതനി
നനിലവനിലണ്ടെട്ട്.  (ഈ പദതനിക്കട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചതട്ട് 2009-ലഭാണട്ട്).

(ബനി)  സലാംസഭാന  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്,
സഹകേരണവകുപട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  നനിനള്ള  വഭായകേളഭാണട്ട്  എഴുതനി
ത്തതള്ളുനതട്ട്. 31-3-2010-നട്ട് മുമ്പട്ട് തനിരനിചടവട്ട് കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ്ഞട്ട് കുടനിശനികേയഭായനി
തതീര്ന  വഭായകേളനില്  മുതലലാം  പലനിശയുലാം  ഉളലപലട  1,00,000  രൂപ  വലര
എഴുതനിത്തള്ളുനതഭാണട്ട്.  നനിബനനകേള  ഉളലപട  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (അചടനി)
24/2015/പജപവവനിവ,  തതീയതനി  30-3-2015.  പകേര്പട്ട്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്
സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള,  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്
എനനിവനിടങ്ങളനില് നനിനലാം എടത്തനിട്ടുള്ളതുലാം  31-3-2010-നട്ട്  തനിരനിചടവട്ട്  കേഭാലഭാവധനി
കേഴനിഞ്ഞട്ട്  കുടനിശനികേ  ആയതുമഭായ  വഭായകേളനില്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപവലര  എടത്ത
ബഭാദവത  എഴുതനിത്തള്ളുനതനിനട്ട്  2015-ല് ഉത്തരവഭായതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
എങനില്  ഇതനില്നനിനലാം  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  കപരുലട  കേടബഭാദവത  എഴുതനിത്തള്ളനിലയനട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  8141  കപരുലട കേടബഭാദവതയഭാണട്ട് എഴുതനി
തള്ളനിയതട്ട്. ഇതട്ട് സഹകേരണ വകുപനില്നനിനലാം കേനിടനിയനിട്ടുള്ള റനികപഭാര്ടഭാണട്ട്.  എലന്റെ
കേണക്കട്ട്  അല.  പത്തട്ട്  കകേഭാടനി  മുപത്തനിയഞട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലകേഭാടത്തനിരുന.
യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് സഹകേരണ വകുപനില്  63986  അകപക്ഷകേളഭാണട്ട് ലകേടനിക്കനിടക്കുനതട്ട്.
ഇതനിനട്ട്  വകുപനിലന്റെ   കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  121.62  കകേഭാടനി  രൂപ  കുടനിശനികേ  ആണട്ട്.
ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വനതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  അമ്പതട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപ റനിലതീസട്ട്  ലചേയതട്ട്.
ഫലത്തനില്  77.29  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇകപഭാള  അവര്ക്കട്ട്  ബഭാക്കനിയഭാണട്ട്.  പഭാവലപട
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം  എസട്ട്  സനി./എസട്ട്  ടനി.  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്നനിനലാം  എടത്ത  കേടലാം
എഴുതനിത്തള്ളുന സതീലാം  2009-ലല ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതവ മുനണനി ഗവണ്ലമന്റെഭാണട്ട്
ലകേഭാണ്ടുവനതട്ട്.  അനട്ട്  ഇരുപത്തനി അയഭായനിരലാം  രൂപയഭായനിരുന എഴുതനിത്തള്ളല്.
അതട്ട്  പനിനതീടട്ട്  ഒരു ലക്ഷലാം  രൂപയനികലക്കട്ട്  എത്തനിച്ചു.  എല്. ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
114673  കപര്ക്കട്ട്  അറുപത്തനി  മൂനട്ട്  കകേഭാടനി  മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലകേഭാടത്തു.   തുകേ
വര്ദനിപനിചതനിലന്റെ  ഗുണലാം  അവര്ക്കട്ട്  ലഭനികചഭാ;  റനിലതീസട്ട്  ലചേയഭാന്  കേഴനികഞ്ഞഭാ?
ഫനിനഭാന്സട്ട്  വകുപനില്  ലവയ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  മതീന്സട്ട്  ക്ലനിയറന്സട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതു
ലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട് ഇങ്ങലന സലാംഭവനിചതട്ട്. ഞഭാന് അനലത്ത  മനനിലയ കുറലപടത്തുനനില.
ഇങ്ങലന  വരുകമ്പഭാള  ശകമഭായ  ഒരു  പ്രതനികേരണലാം  നടത്തകണ്ടെ;  ഫനിനഭാന്സട്ട്
വകുപനികനഭാടട്ട്  പറഞ്ഞട്ട്  ഇതട്ട്  റനിലതീസട്ട്  ലചേയനിക്കകണ്ടെ?  ഞഭാന്  തലന  രണ്ടുമൂനട്ട്
പ്രഭാവശവലാം ഇക്കഭാരവലാം പറഞ. എനനിക്കട്ട് അനട്ട് ഈ കേണക്കട്ട് ലഭനിചനിരുനനില.  എന്തുലകേഭാണ്ടെട്ട്
ഈ  കുടനിശനികേ  ലകേഭാടത്തനില?  ഇകപഭാള  ഈ  കുടനിശനികേ  ലകേഭാടക്കുനതനിനുള്ള
ശകമഭായ  നടപടനിയഭാണട്ട്  എടക്കഭാന്  കപഭാകുനതട്ട്.  മഭാത്രമല,  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളനില് അകപക്ഷകേള ലഭനിചഭാല് അകപക്ഷകേള കൃതവമഭായനി കകേഭാര്പകറഷനട്ട്
ലകേഭാടക്കുനതനികനഭാ കകേഭാര്പകറഷന് ഈ ഫണ്ടെട്ട് യഥഭാസമയലാം റനിലതീസട്ട് ലചേയ്യുനതനികനഭാ
കേഭാലതഭാമസലാം വരഭാതനിരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  സര്,  ഈ കേഭാലയളവനില് അര്ഹരഭായ പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട  വഭായഭാ കുടനിശനികേ എഴുതനിത്തള്ളുനതനിനഭായനി

എത്ര തുകേയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയലതനലാം അതനില് ഏലതലഭാലാം സഭാപനങ്ങള എത്ര

തുകേ വതീതലാം എഴുതനിത്തള്ളനിലയനലാം ലമഭാത്തലാം എത്ര തുകേയഭാണട്ട് ലചേലവഴനിചലതനലാം

വവകമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന് : സര്, 2016-2017-ലല ബഡ്ജറനിനകേത്തട്ട് 50  കകേഭാടനി

രൂപ  മഭാത്രലമ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളൂ.  ആ  50  കകേഭാടനി  രൂപലകേഭാണ്ടെട്ട്  നമുക്കനിതട്ട്

പരനിഹരനിക്കഭാന് കേഴനിയനില.  സഹകേരണ വകുപനില് നനിനലാം ലഭനിച കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം

77.29  കകേഭാടനി  രൂപ  ലകേഭാടക്കഭാനുണ്ടെട്ട്.  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുന  കേഭാരവലത്തക്കുറനിചട്ട്

ആകലഭാചേനിചട്ട്  തുകേ  വര്ദനിപനികക്കണ്ടെതഭാണട്ട്.  നൂറുകേണക്കനിനട്ട്  പഭാവങ്ങളഭാണട്ട്

പത്തനിരുപതട്ട്  ലകേഭാലലാം  മുമ്പട്ട്   ഈ  സഭാപനങ്ങളനില്   ആധഭാരലാം  വചട്ട്  പണലാം

വഭാങ്ങനിയനിടട്ട്  കതരഭാപഭാരഭാ  നടക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  തുകേ  വര്ദനിപനികക്കണ്ടെതഭാണട്ട്.

മഭാത്രമല  2010 മഭാര്ചട്ട് മഭാസലാം  30-ാം തതീയതനിയഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ കേടട്ട്  ഓഫട്ട് കഡറട്ട്.

അതുലാം  വര്ദനിപനികക്കണ്ടെതഭാണട്ട്.  അക്കഭാരവലത്ത  സലാംബനനിച്ചുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് : സര്,  പടനികേജഭാതനി  ജനവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ അടനിസഭാന

പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന്  കേഭാണനിക്കുന  ജഭാഗതലയ  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുലാം സഹകേരണ വകുപ്പുലാം വഴനി വഭായഭാകുടനിശനികേ

തനിരനിചടയഭാനുലാം അതനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുലമനമുള്ള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പ്രഖവഭാപനവലാം

സസഭാഗതലാം  ലചേയ്യുന.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങളനില്

വലനിയ കുടനിശനികേ വരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. പടനികേജഭാതനി ജനവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ വനിദവഭാഭവഭാസഭാനു

കൂലവങ്ങളുലട കുടനിശനികേ എത്രയഭാണട്ട്;  എത്ര ആളുകേളക്കഭാണട്ട് ലകേഭാടക്കഭാനുള്ളതട്ട്;  ആ

കുടനിശനികേ  അടനിയനരമഭായനി  ലകേഭാടക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനി  സര്ക്കഭാര്

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന് : സര്,  ഇഇൗ കചേഭാദവത്തനിനട്ട് ഉത്തരലാം പറകയണ്ടെതട്ട് ഇഇൗ

വകുപട്ട്  വകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുന  മനനിയഭാണട്ട്.  കചേഭാദവലാം  കചേഭാദനിചതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഞഭാന്

മറുപടനി പറയഭാലാം.  ഒ.ഇ.സനി. വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് 116.41 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഒ.ബനി.സനി.

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  16,06,00,000  രൂപയുലാം  SEBC (Socially & Economically
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Backward  Community)  30.35  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ലകേഭാടക്കഭാന്  ബഭാക്കനിയുണ്ടെട്ട്.

കടഭാടല്  162.  82  കകേഭാടനി  രൂപ  ലകേഭാടക്കഭാന്  ബഭാക്കനിയഭാണട്ട്.   ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

അധനികേഭാരത്തനില് വനകപഭാള ആദവലാം എലന്റെയടത്തു വരുനതട്ട് ശതീ. ദനിനകേരന്, എകട്ട്

എലാം.എല്.എ.  ആണട്ട്. (ധതീവരസഭയുലട കനതഭാവട്ട്)  അയഭാളുലട കൂലട  M.Phil, MA,

BA  തുടങ്ങനിയവയട്ട്  പഠനിക്കുന പത്തനിരുപത്തനിയഞട്ട്  കുടനികേളുമുണ്ടെഭായനിരുന.  രണ്ടെര

ലകേഭാലമഭായനിട്ടുലാം അവര്ക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവലാം കേനിടനിയനിടനില.  ഇതുലാം അസതവമഭാണട്ട്

ഞഭാന്  പറയുനലവനട്ട്  നനിങ്ങള  പറയരുതട്ട്.  ദയവലചേയട്ട്  നനിങ്ങള  ഇതുലാം

പരനികശഭാധനികചഭാള. 

ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് : സര്,  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം

പടനികേജഭാതനിവനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിനലാം  എടത്ത  കലഭാണുകേളഭാണട്ട്

എഴുതനിത്തള്ളുനലതനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  പറഞ.  2010  മുതല്  എടത്ത

കലഭാണ് ആണട്ട് എഴുതനിത്തള്ളുനതട്ട്. അതനിനുകശഷമുള്ള സനിതനി വനിവരക്കണക്കുകേള

പരനികശഭാധനികക്കണ്ടെതഭാണട്ട്.  അതുമഭാത്രമല,  കൃതവമഭായനി  തുകേ  അടയ്ക്കുനവര്ക്കട്ട്

ഇതനിലന്റെ  ആനുകൂലവലാം  കേനിട്ടുനനിലലന  പരഭാതനിയുമുണ്ടെട്ട്.  കൃതവമഭായനി  അടയ്ക്കുന

ആളുകേളക്കട്ട്  പലനിശയനിലലങനിലലാം  ഒരനിളവട്ട്  ലകേഭാടക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

സസതീകേരനിക്കണലമനഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മനനികയഭാടട്ട്  എനനിക്കട്ട്  അഭവര്ത്ഥനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

മലറഭാരു  പ്രധഭാനലപട  കേഭാരവലാം,  കദശസഭാല്കൃത  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  ഒരു

പടനികേജഭാതനിക്കഭാരനുലാം കലഭാണ് ലകേഭാടക്കുനനില. അടനിയനരമഭായനി ഒരു കേണലക്കടത്തട്ട്

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ആളുകേളക്കട്ട് 25,000 രൂപകയഭാ 50,000  രൂപകയഭാ

വലരയുള്ള  കലഭാണ്  ജഭാമവമനിലഭാലത  ലകേഭാടക്കഭാനുള്ള  എലനങനിലലാം  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,    ഇതട്ട്  കേറകഭാണട്ട്.   നഭാഷണവലസ്ഡട്ട്

ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് ഇഇൗ സതീലാം ബഭാധകേമല.  അതുകൂടനി പരനികശഭാധനികക്കണ്ടെതഭാണട്ട്.   കേടട്ട്

ഓഫട്ട്  ഇയര്  2010  ആണട്ട്.   അതട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന  കേഭാരവലത്ത  സലാംബനനിചട്ട്

പരനികശഭാധനിക്കുലമനഭാണട്ട്  ഞഭാന് പറഞ്ഞതട്ട്.   ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ എന പരനിധനിയുലാം

യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  വര്ദനിപനികക്കണ്ടെതഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം പലനിശ  കൂടനികടനി  പലനിശയുലാം

പനിഴപലനിശയുലാം എലഭാലാം കൂടനിയഭാണട്ട് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ എഴുതനിത്തള്ളുനതട്ട്.  ആ കേഭാരവലാം

പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.
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ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര് :  സര്,   അങ്ങട്ട്  ഇവനിലട  പറഞ്ഞ  വഭായ
എഴുതനിത്തള്ളുന  പദതനി  ലകേഭാണ്ടുവനതട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തഭാണട്ട്.  അനട്ട്  25,000  രൂപ  വലരയഭായനിരുന  വഭായഭാ
പരനിധനി.   എലന്റെ  ഓര്മ്മേ  ശരനിയഭാലണങനില്  അനട്ട്  ഏതഭാണ്ടെട്ട്  52-55  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  മനനിയഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാള  നതീക്കനിവചതട്ട്.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  സമയത്തട്ട്  25,000  രൂപലയനള്ളതട്ട്  ഒരു
ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കുകേയുലാം  അതനിനുകവണ്ടെനി  ഏതഭാണ്ടെട്ട്  60  കകേഭാടനി  രൂപയനിലധനികേലാം
നതീക്കനിവയ്ക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  അങ്ങട്ട്  ഇവനിലട  പറഞ്ഞതട്ട്,  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
വനതനിനുകശഷമഭാണട്ട് ആ വപസ ലകേഭാടത്തലതനഭാണട്ട്. അകങ്ങക്കറനിയഭാലാം, കേഴനിഞ്ഞ
ബഡ്ജറനിനകേത്തുവച  പണമഭാണട്ട്.  ആ  പണമഭാണട്ട്  ലകേഭാടത്തതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തലന ആവശവമഭായ പണലാം നതീക്കനിവചനിരുന എനള്ളതട്ട് അകങ്ങക്കട്ട്
അറനിവള്ള  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  തഭാങള  ആരലാംഭനിച  പദതനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപവലരയഭാക്കുകേയുലാം
അതനിനഭാവശവമഭായ  മുഴുവന്  പണലാം  ഇലലങനിലലാം  ഒനഭാലാം  ഘടത്തനില്  ആവശവമഭായ
തുകേലയനള്ള  നനിലയട്ട്  60  കകേഭാടനി  രൂപയനിലധനികേലാം  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ. അകതഭാലടഭാപലാംതലന ഒ.ഇ.സനി.-യുലട കേഭാരവത്തനില്, അങ്ങട്ട്
2011-ല് മനനി സഭാനത്തുനനിനട്ട് ഒഴനിഞകപഭാകുകമ്പഭാള എത്രയഭായനിരുന കുടനിശനികേ
എനകൂടനി പറയുനനില.  അത്തരലാം കേഭാരവങ്ങളനില് യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് സഭയട്ട് നല്കകേണ്ടെ
വവകമഭായ  ഉത്തരമല  അങ്ങട്ട്  നലനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വഭായ  എഴുതനിത്തള്ളുനതനിനുകവണ്ടെനി  എത്ര  തുകേ
അനുവദനിച്ചുലവനള്ള  കേഭാരവവലാം  എന്തുമഭാത്രലാം  പണലാം  ഒ.ഇ.സനി.  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
വസ്റ്റപന്ഡട്ട്, ലലാംപലാം ഗഭാന്റെട്ട് തുടങ്ങനിയവയട്ട് നലനി എനള്ള കേഭാരവവലാം വവകമഭാക്കഭാന്
അകങ്ങക്കട്ട് ഇകപഭാള കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,    ഞഭാന്  ബഹുമഭാനലപട  മുന്മനനികയഭാടട്ട്
പറഞ്ഞകലഭാ,  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരനിക്കുന സമയത്തട്ട്  25,000  രൂപ  എഴുതനിത്തള്ളുന സതീലാം
അനട്ട് വളലര ഫലപ്രദമഭായനിരുന.  ഇന്ഡവഭാരഭാജവത്തട്ട് എവനിലടയുലാം ഇലഭാത്തതഭാണട്ട്.
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ലകേഭാണ്ടുവന.  നനിങ്ങള  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി   ആ  തുകേ  വര്ദനിപനിച്ചുലവനട്ട്
ഞഭാന്  തലന പറഞ്ഞകലഭാ.  ഒരു ലക്ഷമഭാക്കനി  എനള്ളതനിലന്റെ  കകേഭാണ്ട്രെെനിബവ്യൂഷന്
നനിങ്ങളക്കട്ട്  തനകലഭാ.  പലക്ഷ,  പ്രശലമനഭാലണനവചഭാല്  114673  കപര്ക്കട്ട്
(ഒരു  ലക്ഷത്തനി  പതനിനഭാലഭായനിരത്തനി  അറുനൂറനി  എഴുപത്തനി  മൂനട്ട്)  65.3 ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണട്ട്  ഞങ്ങള  ലകേഭാടത്തതട്ട്.   നനിങ്ങളുലട  കേഭാലഘടത്തനില്  8141  കപര്ക്കട്ട്
10,35,00,000  (പത്തുകകേഭാടനി മുപത്തനിയഞട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ)  ലകേഭാടത്തു.  ബഡ്ജറനില്
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നനിങ്ങള  50  കകേഭാടനി  രൂപ  വച്ചു.  50  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
വനതനിനുകശഷമഭാണട്ട് റനിലതീസട്ട് ലചേയതട്ട്.  കേറകഭാണട്ട്, നനിങ്ങള 50 കകേഭാടനി രൂപ വച്ചു.
എനഭാല് തലന 77.29 കകേഭാടനി രൂപ അതനില് ഇകപഭാള ബഭാക്കനിയഭാണട്ട്.  അതഭാണട്ട്
ഞഭാന്  പറഞ്ഞതട്ട്.   ഇതനിലലഭാനലാം ഒരു കേളവമനില.   തഭാങള പറഞ്ഞതുലാം ഞഭാന്
പറഞ്ഞതുലമഭാലക്ക  കേറകഭാണട്ട്.  46  കകേഭാടനി  രൂപ  കഡഭാ.  കുടപന്   അരനികയഴട്ട്
വചനിരുനതട്ട് ഇഇൗ വകുപട്ട് വകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള ഞഭാന് അതട്ട് ലകേഭാടത്തുതതീര്ത്തു.
ഞഭാന് കപഭാകുന സമയത്തട്ട് 13 കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശനികേയുണ്ടെഭായനിരുന. അതട്ട് നനിങ്ങള
ലകേഭാടത്തു.   ബഭാക്കനി  ഒനമനില.   എനഭാല്  ഇകപഭാഴുള്ളതഭാണട്ട്  ഞഭാന്  പറഞ്ഞതട്ട്;
162.82  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കുടനിശനികേ  ഇകപഭാഴുമുണ്ടെട്ട്.  70  കകേഭാടനി  രൂപ   ഞങ്ങള
ലകേഭാടത്തതഭാണട്ട്. നനിങ്ങളുലട ബഡ്ജറനിലള്ളതഭാണട്ട്. ആ 70 കകേഭാടനി രൂപ ലകേഭാടത്തതനിനു
കശഷലാം  162.82  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇകപഭാള  കുടനിശനികേയഭാണട്ട്.  ഒ.ഇ.സനി.-ക്കട്ട്  116.41
കകേഭാടനി രൂപ ഇനലലവലരയുള്ള കേണക്കഭാണട്ട്. 

മനി  .   സതീക്കര് : .......… പ്ലെെതീസട്ട്....... കേണ്ക്ലൂഡട്ട്................

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് : സര്,  അക്കഭാരവലാം  ഞഭാന്  ബഹുമഭാനലപട

മുന്മനനിയുലട  ശദയനില്ലപടത്തഭാലാം.  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്

വനതനിനുകശഷലാം ഒരു മഭാസലാംലകേഭാണ്ടെട്ട് ഞങ്ങള  853  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് എ.എസട്ട്.

ലകേഭാടത്തതട്ട്. സമയബനനിതമഭായനി പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട് പണത്തനിലന്റെ

പ്രശലാം ഇനനിയുണ്ടെഭാകേനില.  ബഡ്ജറനില് എത്രയഭാണുള്ളതട്ട് അതട്ട് സമയബനനിതമഭായനി

ലകേഭാടക്കുലാം.  പഴയ  കുടനിശനികേ  ലകേഭാടക്കുനതനിനുള്ള  ബുദനിമുട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതനികപഭാള

ബഡ്ജറനിലണ്ടെകലഭാ; ബഡ്ജറനിലള്ളതട്ട് നനിര്ത്തനിവയഭാന് ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി

വനിചേഭാരനിചഭാലലാം  കേഴനിയനില.  അതട്ട്  വഭാങ്ങനി  ഇഇൗ  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ലകേഭാടത്തനിരനിക്കുലാം.

അതനിലന എതനിര്ക്കഭാന് ഒരു ഫനിനഭാന്സട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലനയുലാം   സമ്മേതനിക്കനില.  

ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  സര്,  ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള്ള വഭായഭാകുടനിശനികേ

എഴുതനിത്തള്ളുലമന  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രഖവഭാപനത്തനിനുകശഷലാം  തനിരുവനനപുരലാം

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ വനിവനിധ ശഭാഖകേളനില്നനിനട്ട്  നനിര്ദ്ദേനിഷ തുകേയനില് (ഒരു

ലക്ഷത്തനില് കൂടതല്)  വരുന തുകേയുലാം പലനിശയുലാം അടചതനിനുകശഷലാം പ്രമഭാണങ്ങള

ഇഇൗടവചതുലാം മറ്റുലാം തനിരനിലകേ ലകേഭാടത്തനിലലന പരഭാതനി വവഭാപകേമഭായുണ്ടെട്ട്.  അക്കഭാരവലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  പ്രമഭാണങ്ങള തനിരനിലകേ വഭാങ്ങനി ലകേഭാടക്കുവഭാന് അടനിയനര

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  പറഞ്ഞ  കേഭാരവലാം
ശരനിയഭാണട്ട്. കേഭാശട്ട് ലകേഭാടത്തുകേഴനിഞ്ഞഭാലലാം സഹകേരണ വകുപനില്നനിനട്ട് കൃതവസമയത്തട്ട്
ആധഭാരങ്ങള  റനിലതീസട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുനണ്ടെട്ട്.  അക്കഭാരവത്തനില്
ഇനനി  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണ്ടെഭാകേനില.  ബഹുമഭാനലപട  സഹകേരണവകുപ്പുമനനിയുലട
ശദയനില്ലപടത്തനി ഇഇൗ പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കുലാം. എകപഭാഴഭാകണഭാ കേഭാശട്ട് ലകേഭാടക്കുനതട്ട്
അകപഭാളത്തലന  ആധഭാരലാം  റനിലതീസട്ട്  ലചേയ  ലകേഭാടക്കുകേ.  ഇഇൗ  പ്രശലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    വടസണ്  മഭാസ്റ്റര് : സര്,  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
ആളുകേളുലട  വഭായഭാകുടനിശനികേ  എഴുതനിത്തള്ളുന പദതനി  നലതഭാണട്ട്.   അകതഭാലടഭാപലാംതലന
കൃതവമഭായനി  ഇഇൗ  സലാംഖവ  അടയ്ക്കുന  ആളുകേളക്കട്ട്  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  ഒരു
കപ്രഭാതഭാഹനലാം  അലലങനില്  സലാംഖവ  ഇളവട്ട്  ലചേയലകേഭാടക്കഭാനുള്ള  പരനിപഭാടനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴനിലകണ്ടെഭാലയനറനിയണലാം.

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന്  : സര്,  സലാംഖവ  കൃതവമഭായനി  അടയ്ക്കുന  ആളുകേളക്കട്ട്
ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  ഇന്ലസന്റെതീവട്ട്  ആവശവമഭാലണനള്ളതട്ട്   സസഭാഭഭാവനികേമഭാണട്ട്.
അതനിലനപറനി ഇകപഭാള ആകലഭാചേനിചനിടനില.

കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം

3 (*63) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട് കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനട്ട്  വനികദശസഹഭായലാം  ലഭവമഭായ  ഏലതഭാലക്ക
പദതനികേളഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തുള്ളതട്ട്;

(ബനി) ഇഇൗ പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(സനി)  വനികദശസഹഭായകത്തഭാടകൂടനിയുള്ള പുതനിയ പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഡനി) ഉലണ്ടെങനില് ഇഇൗ നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണന വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഏലതഭാലക്ക ജനിലകേളനിലഭാണട്ട് ഇഇൗ പുതനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുനലതനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  ): സര്,

(എ)  ജപഭാന് ഇന്റെര്നഭാഷണല് കകേഭാ-ഒഭാപകറഷന് ഏജന്സനി  (വജക്ക)-യുലട

ധനസഹഭായകത്തഭാലട കകേരള വഭാടര് സവപ്ലെെ കപ്രഭാജകനില് ഉളലപടത്തനി നടപഭാക്കുന

തനിരുവനനപുരലാം,  മതീനഭാടട്ട്,  കചേര്ത്തല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  പട്ടുവലാം  എനതീ  കുടനിലവള്ള

പദതനികേളുലാം  കലഭാകേബഭാങട്ട്  ധനസഹഭായകത്തലട  നടപഭാക്കുന  ജലനനിധനി

പദതനിയുമഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് വനികദശ സഹഭായലാം ലഭവമഭായ കുടനിലവള്ള വനിതരണ

പദതനികേള.

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ ഓകരഭാ പദതനികേളനിലലാം ഇന്കടക്കട്ട്-കേനിണര്,  ജലശുദതീകേരണ

ശഭാല,  ട്രെെഭാന്സനിഷന്  ലമയനിന്,  വനിതരണ  ശലാംഖല,  ജലസലാംഭരണനികേള  എനനിവ

ഉളലപടന.  ഇതനില് കചേര്ത്തല, പട്ടുവലാം എനതീ പദതനികേളനില് ഉളലക്കഭാണ്ടെനിരുനവ

പൂര്ണ്ണമഭായുലാം,  തനിരുവനനപുരലാം,  മതീനഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  പദതനികേള ഭഭാഗനികേമഭായുലാം

കേമ്മേതീഷന് ലചേയ. തനിരുവനനപുരലാം, മതീനഭാടട്ട്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് പദതനികേളുലട വനിതരണ

ശലാംഖലയുലട കശഷനിക്കുന പണനികേളുലാം നനിലവനിലള്ള തനിരുവനനപുരലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്

പദതനികേളുലട ശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭാണട്ട്  ഇനനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ളതട്ട്.

ജലനനിധനി ഒനഭാലാംഘട പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു കേഴനിഞ.

രണ്ടെഭാലാംഘട പദതനിയനിലല ബഭാചട്ട്  1-ല്  20  പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  465  കുടനിലവള്ള

പദതനികേള  ഏലറടത്തതനില്  441  എണ്ണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം

നടത്തനിവരുന.  ബഭാക്കനിയുള്ളവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

ബഭാചട്ട് 2-ല് 61 പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി 1182 കുടനിലവള്ള പദതനികേള ഏലറടത്തതനില്

734  എണ്ണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  നടത്തനിവരുന.

ബഭാക്കനിയുള്ളവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.  ബഭാചട്ട്

3-ല്ലപട 23 പഞഭായത്തുകേളനില് പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

മഭാളയുലാം  സമതീപ  5  പഞഭായത്തുകേളക്കുമുള്ള  പദതനി,  ഉഇൗരകേലാം,  കവങ്ങര,  പറപ്പൂര്

എനതീ  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  കവണ്ടെനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി,  ലതനല,  ഒഴൂര്,

ലപരുമണ്ണക്ലഭാരനി  എനതീ  3  പഞഭായത്തുകേളക്കു  കവണ്ടെനിയുളള  കുടനിലവള്ള  പദതനി

എനനിങ്ങലന  3  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി മളടനി ജനി.പനി.  കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം

ജലനനിധനി രണ്ടെഭാലാംഘടത്തനില് പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.
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ജലനനിധനി  രണ്ടെഭാലാംഘട  പദതനിയുലട  റതീസ്ട്രക്ചേറനിലാംഗനിനുകവണ്ടെനിയുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതനില് രണ്ടെട്ട്
പുതനിയ  മളടനി  ജനി.പനി.  പദതനികേളഭായ  ലനടമ്പഭാകശരനിയുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുമുള്ള
പദതനി, ചേതീകക്കഭാടലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുമുള്ള പദതനി എനനിവ ഉളലപടന.

(സനി) ഉണ്ടെട്ട്.

(ഡനി) വജക്ക പദതനി അഞട്ട് ജനിലകേളനിലഭാണട്ട് നടപഭാക്കനിയതട്ട്.  പ്രധഭാനമഭായുലാം
ഇതനില് ഉളലപടഭാത്ത ജനിലകേലള ഉളലപടത്തനി ഒരു സമഗ ജനിലഭാ പദതനി (കകേഭാലാംപ്രനി
ലഹന്സതീവട്ട്-ഡനിസ്ട്രനികട്ട്  പ്ലെെഭാന്,  സനി.ഡനി.പനി.)ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  92  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  അടങ്ങനിയ  5932.19  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വനികദശ
നനികക്ഷപ സഹഭായത്തനിനഭായുള്ള കേരടട്ട് പദതനി സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  ഇടക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,
മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മുതലഭായ  ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന് നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.

ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന് :  സര്,  വനികദശ  സഹഭായകത്തഭാടകൂടനി  രണ്ടെട്ട്
പദതനികേള  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കുനതഭായനി  മനനി  പറഞ.  ജപഭാന്
ഇന്റെര്നഭാഷണല്  കകേഭാ-ഓപകറഷന്  ഏജന്സനിയുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാടകൂടനിയുള്ള
പദതനിയുലാം  കലഭാകേബഭാങട്ട് ധനസഹഭായകത്തഭാലട നടപഭാക്കുന ജലനനിധനി പദതനിയുലാം.
എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  തുടങ്ങനിയ  ഈ  പദതനികേള  ഭഭാഗനികേമഭായനിടഭാണട്ട്  തതീര്ക്കഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സമഗമഭായ  ഒരു  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  പരനിശമലാം
നടത്തുന  എനട്ട്  മനസനിലഭാക്കുന.   ആരലാംഭനിച  ജനിലകേളനിലല   കുടനിലവള്ള  പ്രശലാം
സമയബനനിതമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന് ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട്):  സര്,  കനരലത്ത

ഉളലപടത്തനിയനിരുന  പദതനികേളനില്  കചേര്ത്തലയുലാം  പട്ടുവവലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതഭായഭാണട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടനിരുനതട്ട്.  പകക്ഷ  ഇഇൗ  രണ്ടെട്ട്  പദതനികേളനില്കപഭാലലാം  ആദവലാം

രൂപകേലന ലചേയ വനിതരണ ശലാംഖല സഭാപനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില,  പദതനിയനില്

ഉളലപടത്തഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അകതസമയലാം  തനിരുവനനപുരലാം,  മതീനഭാടട്ട്,

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  പദതനികേള  ഭഭാഗനികേമഭായനി  മഭാത്രകമ  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയനിട്ടുള്ളൂ.  അതട്ട്

പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കേമ്മേതീഷന് ലചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള തസരനിതലപടത്തഭാവനതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് :  സര്,  പുതനിയ പദതനി ഏലറടക്കുനതനില് ഇടക്കനി
ജനിലയുലാം  ഉളലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ജലനനിധനി  പദതനി  നടപഭാക്കുന  ജനിലകേളനില്  മറട്ട്
ഇതരപദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  തടസങ്ങള  കനരനിടനതഭായനി  പല
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം കേഭാണുനണ്ടെട്ട്.  ഇടക്കനി കപഭാലള്ള പ്രകദശങ്ങളനില്, ഭൂമനിശഭാസ്ത്രപരമഭായ
സവനികശഷതലകേഭാണ്ടുതലന,  പലകപഭാഴുലാം  ജലനനിധനി  പദതനിലകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം
കുടനിലവള്ള  പ്രശലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുനനില.   അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്
ജലനനിധനിയനില്  എടത്തനിട്ടുലണ്ടെങനില്കപഭാലലാം  ആ  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  സമഗമഭായ  ഇഇൗ
കുടനിലവള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
ലകേഭാടത്തനിരനിക്കുന  ലപ്രഭാകപഭാസലകേളനില്  ജലനനിധനി  പദതനിയനില്  ഏലറടത്തനിരനിക്കുന
പഞഭായത്തുകേലള  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടെഭാകണഭാ  ഇഇൗ  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
അങ്ങലനലയങനില്  അതട്ട്  പുനനഃപരനികശഭാധനിചട്ട്  മലകയഭാര  കമഖലയനിലല  കുടനിലവള്ള
പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്  ജലനനിധനി  പദതനിയനില്  ഏലറടത്തനിട്ടുലണ്ടെങനിലലാം  ഈ
പദതനിയനില്കൂടനി ഉളലപടത്തഭാന് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  "ലലജക്ക  പദതനി"  5  ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്
നടപഭാക്കനിയതട്ട്.  ലലജക്കയനില്  ഉളലപടഭാലത  വന  ജനിലകേലള  ഉളലപടത്തനിയഭാണട്ട്
സമഗ  ജനിലഭാ  പദതനി  (കകേഭാലാംപ്രനിലഹന്സതീവട്ട്  ഡനിസ്ട്രനികട്ട്  പ്ളഭാന്)  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്,  അതനില്  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  ഇടക്കനി,
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എനതീ
9 ജനിലകേളനില്  (ലലജക്ക നടപഭാക്കനി കേഴനിഞ്ഞ 5 ജനിലകേള ഒഴനിലകേയുള്ള 9 ജനിലകേള)
നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട് പരനിഗണന ലകേഭാടക്കുനതട്ട്.

ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട് കജഭാസഫട്ട് :  സര്, ബഹുമഭാനലപട മനനി മറുപടനിയനില് ലലജക്ക
പദതനി 5 ജനിലകേളനില് നടപഭാക്കനിയതനിലനക്കുറനിചട്ട് സൂചേനിപനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  ഇകപഭാള
പുതുതഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പരനിഗണനയനില്  നനില്ക്കുന  കകേഭാലാംപ്രനിലഹന്സതീവട്ട്
ഡനിസ്ട്രനികട്ട്  പ്ളഭാന്  നടപഭാക്കുനതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം  അങ്ങട്ട്  സൂചേനിപനിച്ചു.   അതനിലനയുലാം
സസഭാഗതലാം  ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ,  നമ്മേള  നടപഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലട  കപ്രഭാപര്
ലമയനിന്റെനന്സട്ട്  ഇനട്ട്  ഏറവലാം  വലനിയ  ഒരു  പ്രശമഭായനി  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
സമയത്തട്ട് നമുക്കട്ട് അറകുറപണനികേള ലചേയഭാന് പറഭാലത വരുന,  ലലപപട്ട് ലപഭാട്ടുന
ഭഭാഗങ്ങളനില് അതട്ട് നനഭാക്കഭാന് പറഭാലത വരുന  പ്രതനിസനനിയുലട ഒരു പ്രധഭാന
കേഭാരണലാം  ലമയനിന്റെനന്സട്ട്  ഗഭാന്റെനിലന്റെ  കുറവഭാണട്ട്.   അതട്ട്  വര്ദനിപനിക്കണലമനട്ട്
കേഭാലങ്ങളഭായനി  നമ്മേലളലഭാവരുലാം  ആവശവലപട്ടുവരുനണ്ടെട്ട്.  പകക്ഷ  അതനിനട്ട്
പരനിഹഭാരമുണ്ടെഭാകുനനില.  അതുകപഭാലലതലന  കേരഭാറുകേഭാരുലട  കുടനിശനികേയുലട
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കേഭാരവത്തനിലലാം.  പുതനിയ പദതനികേലളക്കുറനിചട്ട് പറയുകമ്പഭാള നനിലവനിലള്ള പദതനികേള
നനഭായനി ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സനിതനിവനികശഷലാം നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇത്തരലാം  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന്
കേഴനിയുന വനിധത്തനില് ലമയനിന്റെനന്സട്ട് ഗഭാന്റുലാം കേരഭാറുകേഭാരുലട കുടനിശനികേയുലാം ലകേഭാടത്തു
തതീര്ത്തട്ട്  പദതനികേള  മുകനഭാടട്ട്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുള്ള,  കവഗത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചതട്ട്
പ്രസകമഭായ  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  നമ്മേള  മുന്ഗണന  ലകേഭാടകക്കണ്ടുന  വനിഷയലാം,
ഭഭാഗനികേമഭായനി  മഭാത്രലാം  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയനിരനിക്കുന  കപ്രഭാജക്റ്റുകേള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
കേമ്മേതീഷന് ലചേയഭാന് കേഴനിയുകേയുലാം അകതഭാലടഭാപലാംതലന ഇവയുലട യഥഭാസമയമുള്ള
ലമയനിന്റെനന്സട്ട്  നടത്തുകേയുമഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ മുന്ഗണന ലകേഭാടക്കഭാന്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ശദനിക്കുനതഭാണട്ട്,  അത്തരത്തനിലള്ള  നടപടനികേള  തതീര്ചയഭായുലാം
സസതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ഇഇൗ സഭയനിലല എലഭാ അലാംഗങ്ങകളയുലാം
ബഭാധനിക്കുന  വളലര  പ്രധഭാനലപട  ഒരു  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  എലഭാ  കകേഭാണ്സ്റ്റനിറത്യുവന്സനികേളനിലലാം
കുടനിലവള്ള  പ്രശലാം  വളലര  രൂക്ഷമഭാണട്ട്.    അടനിസഭാനസഇൗകേരവ  വനികേസനത്തനില്
മുനനിയ പ്രഭാധഭാനവലാം ലകേഭാടകക്കണ്ടെ കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ കേഭാരവത്തനില്  5932.19 കകേഭാടനി
രൂപയുലട  ലലജക്ക  പദതനിയുലട   കേരടട്ട്   പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന  എനപറഞ.
9  ജനിലകേള കേവര് ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്   വളലര  ഗഇൗരവകത്തഭാലട  എടത്തുലകേഭാണ്ടെട്ട്
ഇഇൗ  കേരടട്ട്  പദതനി  എത്രയുലാംകവഗലാം  പൂര്ണ്ണമഭാക്കനി  വനികദശ  സഹഭായത്തനിനഭായനി
സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ആ  കേരടട്ട്  പദതനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ലചേറനിയ  തുകേയല,  92  ലപ്രഭാകപഭാസലകേളനിലഭായനി
5932.19  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  നമുക്കഭാവശവമഭായുള്ളതട്ട്.  അതനിനുകവണ്ടെ  ചേര്ചകേള
നടത്തനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുന. പണലാം ലഭവമഭാക്കനി വളലര ഗഇൗരവകത്തഭാടകൂടനി, തസരനിതമഭായനിത്തലന
നടപഭാക്കഭാനുള്ള ശമമഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നടത്തുനതട്ട്. 

കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  സര്,  എന്.ആര്.ഡനി.ഡബത്യു.പനി. കപ്രഭാജക്ടുമഭായനി
ബനലപടട്ട്,  കസ്റ്ററട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  50  ശതമഭാനവലാം   ലസന്ട്രെെല്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  50
ശതമഭാനവലാം   എന കേണക്കനിലഭാണട്ട്  കപ്രഭാജക്ടുകേള നടപഭാക്കുനതട്ട്. കൃതവമഭാലയഭാരു
അകലഭാകക്കഷന് എലഭാ വര്ഷവലാം കസ്റ്ററട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ബഡ്ജറനില് വലചങനില്
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മഭാത്രകമ  ഇതട്ട്   കൃതവമഭായനി  ഇലാംപ്ലെെനിലമന്റെട്ട്  ലചേയട്ട്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴനിയുകേയുള്ളു.
അത്തരലമഭാരു  അകലഭാകക്കഷന്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ഉണ്ടെഭാകുകമഭാ  എനള്ളതഭാണട്ട്
പ്രധഭാനലപട   കേഭാരവലാം.  അകതഭാലടഭാപലാംതലന  വളലര  ഗഇൗരവമഭാലയഭാരു  വനിഷയലാം
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യുമഭായനി  ബനലപടതഭാണട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  റനികസ്റ്റഭാകറഷനുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  വളലരകയലറ  വഹക്കട്ട്  ലചേയ  എസ്റ്റനികമറ്റുകേളഭാണട്ട്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.
പലകപഭാഴുലാം  ലകേഭാടക്കുനതട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കപ്രഭാജകട്ട്
കകേഭാസ്റ്റനിലന്റെ നലലഭാരു ശതമഭാനലാം പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-ക്കട്ട് ലലകേമഭാകറണ്ടെ ഒരവസയഭാണട്ട്.
എരുകമലനി-കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി  കറഭാഡട്ട്,  88  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.
എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്. അവസഭാനലാം റനികസ്റ്റഭാകറഷന് കേഴനിഞ്ഞകപഭാള 48 ലക്ഷലാം
രൂപകയ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങലന വഹക്കട്ട് ലചേയ്യുന അനഭാവശവമഭായ ഒരു ഇടലപടല് വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലട  കപ്രഭാജക്ടുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യുലട  ഭഭാഗത്തു
നനിനണ്ടെഭാകുനണ്ടെട്ട്.  ഇതനില്  രണ്ടുകൂടരുലാംകൂടനി  കജഭായനിന്റെഭായനിട്ടുള്ള  ഇന്ലസക്ഷന്
നടത്തനി  കപഭായനിലലങനില്  നമ്മുലട  കപ്രഭാജകട്ട്  കകേഭാസ്റ്റനിലന്റെ  നലലഭാരു  ഭഭാഗലാം  മറട്ട്
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളക്കട്ട്  കപഭാകുന  ഒരവസ  ഇനട്ട്  നനിലവനിലണ്ടെട്ട്.  അതനിലനഭാരു
പരനിഹഭാരമുണ്ടെഭാക്കഭാന്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടപടനി  എടക്കുകമഭാ  എനള്ളതഭാണട്ട്
കചേഭാദവലാം?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  അങ്ങട്ട്  കചേഭാദനിചതട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  രണ്ടെട്ട്
കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്.  ഒനട്ട്,  നഭാഷണല്  റൂറല്  ഡനിങനിലാംഗട്ട്  വഭാടര്  കപ്രഭാഗഭാമനിലന്റെ
അകലഭാകക്കഷന്  50:50  ആകുകമ്പഭാള  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വനിഹനിതലാം
ലകേഭാടക്കുകമഭാ എനള്ളതഭാണട്ട്.  കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളനില് അതട്ട്  നടപഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം  ഉറപഭാക്കുന  കേഭാരവത്തനില്  ധനകേഭാരവമനനി  ഉറപ്പു
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കകേനത്തനില്നനിനട്ട്  കേനിട്ടുന  തുകേയട്ട്  തുലവമഭായ  തുകേ  ഒരു
കേഭാരണവശഭാലലാം കുറവവരഭാലത ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലകേഭാടക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട്
ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പകക്ഷ അതനില് ആശങ ഉയര്ത്തുന വനിഷയലാം കകേനത്തനിലന്റെ
വനിഹനിതലാം  കുറഞകുറഞ്ഞട്ട്  വരുന  എനള്ളതഭാണട്ട്.  2012-13-ല്  ലസന്ട്രെെല്
അകലഭാകക്കഷനഭായനി  170.78  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  കേനിടനിയലതങനില്   2015-16
ആയകപഭാള അതട്ട്  45.28 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി കുറഞ.  ഏതഭാണ്ടെട്ട് 73.49 ശതമഭാനലാം
കേടട്ട്  കകേന  വനിഹനിതത്തനില്  ഉണ്ടെഭായനിരനിക്കുന.  ഇതട്ട്  വളലര  ഗഇൗരവമുലള്ളഭാരു
വനിഷയമഭാണട്ട്.  പ്രകതവകേനിചട്ട്  ഗഭാമതീണകമഖലയനിലല  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കട്ട്
കകേന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നല്കേനിയനിരുന  തുകേ  73.49  ശതമഭാനലാംകേണ്ടെട്ട്
ലവടനിക്കുറചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ഞഭാന് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസലാം കകേനമനനി
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ശതീ.  ചേഇൗധരനി  ബതീകരന  സനിലാംഗനിലന  കനരനിടട്ട്  കേണ്ടെട്ട്  നനികവദനലാം  ലകേഭാടത്തനിരുന.
അകപഭാള  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞതട്ട്,  കകേന  ബഡ്ജറനിലല  അകലഭാകക്കഷന്
കുറഞ്ഞനിരനിക്കുന. രഭാജവലത്തമ്പഭാടലാം  12000 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവചനിരുനതട്ട്  4000
കകേഭാടനി രൂപയഭായനി കുറഞ്ഞനിരനിക്കുന എനഭാണട്ട്. ഗഭാമതീണ കുടനിലവള്ള കമഖലയട്ട് ഒരു
മുന്ഗണന  ലകേഭാടക്കണലമന  പ്രധഭാനലപട  ആവശവലാം   നനികവദനമഭായനി  കകേന
ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  ഇതനികനഭാടകേലാം  സമര്പനിച്ചുകേഴനിഞ.  രണ്ടെഭാമതട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യുമഭായനി ബനലപട വനിഷയമഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപ്പുമനനിയുലാം  ഞഭാനുലാം  ബനലപട  ഉകദവഭാഗസരുലാം  കൂടനി  ഒരുവടലാം  ചേര്ച
നടത്തനിക്കഴനിഞ.  കജഭായനിന്റെട്ട് ഇന്ലസക്ഷന് നടത്തനി റതീസണബനിളഭായനി എസ്റ്റനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കുന  തരത്തനില്  ഒരു  നടപടനിക്രമലാം  ഞങ്ങള  ആകലഭാചേനിചട്ട്
നടപഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : സര്, ഇഇൗ കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങലളലഭാലാം
വളലര  ഇഴഞ്ഞനിഴഞ്ഞഭാണട്ട്  കപഭാകുനതട്ട്.  പലതുലാം  നഭാലലാം  അഞ്ചുലാം  വര്ഷലാം
കേഴനിഞ്ഞഭാലലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവമഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്.  പല
കപ്രഭാജക്ടുകേളനിലലാം  ജതീവനക്കഭാരനിലലന  പരഭാതനി  വവഭാപകേമഭായനി  ഉയരുനണ്ടെട്ട്.
ഇതനിലനഭാരു പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന് സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്ത പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കഭാന്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കപ്രഭാജകട്ട് ഡനിലലസന് ലചേയട്ട് എസ്റ്റനികമറട്ട്
എടത്തട്ട് അനുമതനി കേനിടനി ലടണ്ടെര് വനിളനിചട്ട്  പല കേരഭാറുകേഭാരുലാം പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാലത
കപഭാകുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം കകേഭാണ്ട്രെെഭാകറുലട റനിസട്ട്  ആന്റെട്ട്
കകേഭാസ്റ്റനില് റതീ-ലടണ്ടെര്  നടത്തുകേ അങ്ങലന കുലറ  കേഭാരവങ്ങളുണ്ടെട്ട്. പകക്ഷ ഇഇൗ പ്രശലാം
വളലര  ഗഇൗരവകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേഭാണുനതട്ട്.  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള
കവഗത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് ആവശവമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് :  സര്, കുടനിലവള്ള പദതനികേള പുതനിയതഭായനി പലതുലാം

ആരലാംഭനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  പലക്ഷ  ഇകപഭാഴുലാം  പതനിറഭാണ്ടുകേള  പഴക്കമുള്ള  ഡനിസ്ട്രനിബവ്യൂഷന്

സനിസ്റ്റമഭാണട്ട്  നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്.  അക്കഭാലത്തട്ട്  അതനിനഭാവശവമഭായ  തരത്തനിലള്ള

വപപ്പുവലനുകേളഭാണട്ട് സഭാപനിചതട്ട്.  പലക്ഷ ഇനലത്ത ആവശവവമഭായനി അതനിനട്ട്

ഒരനിക്കലലാം  ലപഭാരുത്തലപട്ടുകപഭാകേഭാന്  സഭാധനിക്കനില.  അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഡനിസ്ട്രനിബവ്യൂഷന്

സനിസ്റ്റലാം മഭാറഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  പലയനിടത്തുലാം  പല  പ്രശങ്ങളഭാണട്ട്.

ചേനിലയനിടങ്ങളനില് മതനിയഭായ വനിതരണ ശലാംഖലയനിലലനതഭാണട്ട് പ്രശലാം, എനഭാല് മറ്റു

ചേനിലയനിടങ്ങളനില്  വനിതരണ  ശലാംഖലയുണ്ടെട്ട്,   പകക്ഷ  ലവള്ളലാം  കവണ്ടെത്ര

ശുദതീകേരനിലചടക്കഭാന് കേഴനിയുനനില. ഈ രണ്ടുവനിഷയവലാം ഒരുമനിപനിചട്ട് കൂടഭായനിമഭാത്രകമ

പരനിഹരനിലചടക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ. ജലത്തനിലന്റെ വനിതരണ കേഭാരവങ്ങളനില് തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങലളയുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം  കൂടതല്  പങഭാളനികേളഭാക്കുന

തരത്തനില്  എന്തുമഭാറലാം  ഉണ്ടെഭാക്കഭാന്  കേഴനിയുലാം  എനള്ളതട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  സര്,  കചേര്ത്തല  മണ്ഡലത്തനികലക്കട്ട്  വവക്കലാം

മൂവഭാറ്റുപുഴയഭാറനില്നനിനലാം കുടനിലവള്ളലാം ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന ഒരു പദതനിയഭാണട്ട് ജപഭാന്

കുടനിലവള്ള  പദതനി.   വവക്കത്തട്ട്  മറവന്തുരുത്തട്ട്  പഞഭായത്തനില്  കൂടനിയഭാണട്ട്

ജപഭാന്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  വപപട്ട്  വലന്  കേടനകപഭാകുനതട്ട്.

കേഭാരവക്ഷമമലഭാത്ത പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരണലാം വപപട്ട് വലന് ലപഭാടനി പഞഭായത്തനിലല

കറഭാ ഡകേളുലാം വതീടകേളുലാം ഒലനിച്ചുകപഭാകുന അവസ നനിരനരലാം ഉണ്ടെഭായനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ഇതുസലാംബനനിചട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം പറഞ്ഞതട്ട് വളലര

ഗഇൗരവമുള്ള വനിഷയമഭാണട്ട്.   ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  അകനസഷണലാം നടത്തഭാലനഭാനമനില.

വപപട്ട്  വലന് ലപഭാടനിലക്കഭാകണ്ടെയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   അവനിലട  നഭാലട്ട്  കേനികലഭാമതീറര്

ദൂരത്തനില്  Glass  Reinforcement  Plastic  (GRP)  വപപ്പുകേളഭാണട്ട്  ഇടതട്ട്.

മറവന്തുരുത്തട്ട് പഞഭായത്തട്ട്  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിലന്റെ പ്രകദശലാം കൂടനിയഭാണട്ട്.

ജനങ്ങള വലനിയ പ്രതനികഷധത്തനിലഭാണട്ട്.  അവനിലട  ജനി.ആര്.പനി.  വപപ്പുകേള  മഭാറനി

എലാം.എസട്ട്.  വപപട്ട്  ഇലടങനില്  മഭാത്രകമ  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക.

അതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ഉണ്ടെട്ട്.  നഭാലട്ട്  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരത്തനില്  Glass

Reinforcement Plastic (GRP) വപപ്പുകേളഭാണട്ട്  ലപഭാടനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതട്ട്

ലപഭാടഭാത്ത രൂപത്തനില്,  കറഭാഡനിനട്ട് തകേരഭാറട്ട് ഉണ്ടെഭാകേഭാത്ത തരത്തനില്   നഭാട്ടുകേഭാരുലട

സഹകേരണകത്തഭാടകൂടനി  എലാം.എല്.എ.  മുന്വകേ  എടത്തഭാല്  ആ  പ്രശലാം

പരനിഹരനിക്കഭാവനകതയുള്ളൂ.  
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ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  സര്, 1952-ല് ആരലാംഭനിച ഒരു കുടനിലവള്ള

പദതനിയഭാണട്ട് കകേഭാടയലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല കുടനിലവള്ള പദതനി.  അനട്ട് ലചേറനിയ

കതഭാതനില് തുടങ്ങനിയതഭാണട്ട്.  അതട്ട് ഓപണ് ലചേയട്ട് കുറച്ചുകൂടനി വനിപുലമഭാക്കുനതനിനുള്ള

പദതനികേള  ഇകപഭാള  നടനലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  രണ്ടെട്ട്  പ്രശങ്ങളുണ്ടെട്ട്.  ഒനട്ട്,

ഇവനിലട  നടനലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന  പണനിക്കട്ട്  പണലാം  ലകേഭാടക്കഭാതനിരനിക്കുനതുലകേഭാണ്ടെട്ട്

പണനി  നനിര്ത്തനിവചട്ട്  കകേഭാണ്ട്രെെഭാകര്മഭാര്  മടങ്ങുകേയഭാണട്ട്.   അങ്ങയുലട  നഭാടനില്

തലനയുള്ള ഒരു കകേഭാണ്ട്രെെഭാകര് ആണട്ട്.  ഒനകേനില് അകദ്ദേഹലത്ത ഉപകദശനിചട്ട് ഈ

പണനി  ലചേയഭാന്  പറയണലാം.  അലലങനില്  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  ലകേഭാടക്കഭാനുള്ള  പണലാം

ലകേഭാടത്തട്ട്  ഈ  പണനി  ലചേയനിക്കഭാനുള്ള  ഏര്പഭാടട്ട്  ലചേയണലാം.  രണ്ടെട്ട്,  അവനിടലത്ത

വപപ്പുകേലളലഭാലാം  ലപഭാട്ടുകേയഭാണട്ട്.  വപപട്ട്  ലപഭാട്ടുനകതഭാടകൂടനി  കറഭാഡകേലളലഭാലാം

കുഴനികബഭാലാംബട്ട് വചതുകപഭാലല നഭാമഭാവകശഷമഭാകുകേയഭാണട്ട്. ഭൂമനിയടനിയനിലല കബഭാലാംബഭായനി

ഈ വപപട്ട് നനിലനനില്ക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി വപപട്ട് റനികപ്ലെെസട്ട് ലചേയ്യുനതനിനുലാം

നടത്തനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുന പണനി തുടര്നലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുലാം തുകേ ലകേഭാടക്കുനതനിനുലാം

കവണ്ടെ അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,   ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ഒരു  മുന്

ജലവനിഭവവകുപ്പുമനനി കൂടനിയഭാണട്ട്.   ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വനട്ട്  അധനികേഭാരകമലറടത്തട്ട്

ഒരു മഭാസത്തനിനുള്ളനില് വരുത്തനിയ ഒരു കേടമഭായനി അങ്ങട്ട് അതട്ട് വവഭാഖവഭാനനിക്കുകേയനില

എനഭാണട്ട് എലന്റെ  വനിശസഭാസലാം.  വലനിയ തുകേ പല കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം ലകേഭാടക്കഭാനുണ്ടെട്ട്.

അതട്ട്  ലകേഭാടക്കഭാന് ആവശവമഭായ പണലാം നമ്മുലട വകേവശമനില.  മഭാത്രവമല കകേന

വനിഹനിതലാം  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില്  കുറഞലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്.  എനഭാല്

പണമനിലഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില്  പദതനികേള  തടസലപട്ടുകപഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്കവണ്ടെ

ശദ ലകേഭാടക്കഭാലമനട്ട് ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  സര്,  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

എനതനിനുപകേരലാം   അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  എനഭാണട്ട്  *64-ാാമലത്ത

കചേഭാദവത്തനില് ലകേഭാടത്തനിരനിക്കുനതട്ട്. 

മനി  .   സതീക്കര് : പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം. 
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അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

4(* 64) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന്  .    പനി :   തഭാലഴകേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇകപഭാള എത്ര അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലണ്ടെനട്ട്
ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  കലബര്  കേവഭാമ്പുകേള
നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇലലങനില്  ഇതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതുവലരയഭായനി
എനട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  കലബര്  കേവഭാമ്പുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  2013-14,  2014-15
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് എത്ര കകേഭാടനി  രൂപ വതീതലാം വകേയനിരുത്തനിലയനലാം ഈ
തുകേ ലചേലവഴനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനലാം ഇലലങനില് എന്തുലകേഭാണ്ടെഭാലണനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കജഭാലനി ലചേയ്യുന ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
രജനികസ്ട്രഷന്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഏലതലഭാലാം  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  ഇവരുലട  രജനികസ്ട്രഷന്
നടത്തനി വരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്) :  സര്,

(എ)  കൃതവമഭായ  കേണക്കട്ട്  ലഭവമല.   സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള
ഗുലഭാത്തനി  ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫനിനഭാന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ടഭാകകഷന്  2013-ല് സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏകേകദശലാം  25 ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം  ഇതര
സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള കജഭാലനി ലചേയവരുനതഭായനി കരഖലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  "ഭവനലാം  ഫഇൗകണ്ടെഷന്  കകേരള”
ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന ഭവന പദതനികേളനില്
ഒനഭാണട്ട്  അപ-ഘര്  പദതനി.  ഇതനിലന്റെ  ആദവ  സതീലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ആലകേ ലചേലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട് 8 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.
ഈ പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം 2016 ഒകകഭാബകറഭാടകൂടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയുലാം.
768  കപര്ക്കട്ട് എലഭാവനിധ സഇൗകേരവങ്ങളുമുള്ള കഹഭാസ്റ്റലഭാണനിതട്ട്.   ഈ മഭാതൃകേയനില്
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  നഗരങ്ങളനിലലാം  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവണ്ടെനി  പഭാര്പനിട  സഇൗകേരവലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 
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(സനി)  2013-14-ല്  ഈ  പദതനിക്കുകവണ്ടെനി  2.5 കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭനിച്ചു.
2014-15-ല് തുകേ അനുവദനിചനിടനില. എനഭാല് 2015-2016-ല് ഈ പദതനിക്കുകവണ്ടെനി
4 കകേഭാടനി  രൂപ ലഭനിച്ചു.  അപ-ഘര് പദതനിക്കട്ട് നഭാളനിതുവലര  3  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ഡനി)  ഇല.  കകേരളത്തനിലല  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വനിവര
കശഖരണവലാം  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനവലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി  കകേരള
ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  അദര്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  വര്കക്കഴട്ട്  ലവല്ലഫയര്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
കേതീഴതീല്  2010  മഭാര്ചട്ട്  മുതല്  കകേരള  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 'ടനി' പദതനിയനില് 30.04.2016 വലര 53,136 ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
കപരട്ട്  രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇവരുലട  രജനികസ്ട്രഷന് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  ഡഭാറഭാ
ബഭാങട്ട് തയഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം ലക്ഷവമനിടട്ട്  സമഗമഭായ ഒരു പദതനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാംതലന നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  സര്,  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
കകേരളത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിലലാം  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലലാം  നല്കേനിവരുന
സലാംഭഭാവനകേള നനിസ്തുലമഭാണട്ട്.  ഈ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം
തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള തസരനിതലപടത്തുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന് :  സര്,  ഈ  കചേഭാദവത്തനിലന്റെ  ഉത്തരലാം  എലന്റെ
ആദവലത്ത  ഉത്തരത്തനില്  തലന  വവകമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കസവനലാം ഗഇൗരവമഭായനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കേഭാണുകേയഭാണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്
നനിയമത്തനിലന്റെ  പൂര്ണ്ണമഭായ  പരനിരക്ഷ  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളനികലക്കഭാണട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കപഭാകുനതട്ട്.  എലഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയുലാം  കക്ഷമപദതനികേളുലട
ഭഭാഗമഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനുള്ള നനിലപഭാടലാം സസതീകേരനിക്കുനണ്ടെട്ട്. 

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  സര്,  കകേരളത്തനില്  ഏറവമധനികേലാം  ഇതര
സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള കജഭാലനി ലചേയ്യുന പ്രധഭാനലപട സലങ്ങളനിലലഭാനഭാണട്ട്
ലപരുമ്പഭാവൂര്.   ലപരുമ്പഭാവൂരനിലഭാണട്ട് രഭാജവലത്തത്തലന ലഞടനിച ജനിഷ വധകക്കസട്ട്
നടനതട്ട്.  ക്രനിമനിനല്  സസഭഭാവമുള്ള  ഒരുപഭാടട്ട്  ആളുകേള  ഈ  കമഖലയനില്
പണനിലയടക്കഭാന്  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്  കേടനവരുനലവനള്ളതുലാം  വളലര  ഗുരുതരമഭായ
വനിഷയമഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  അനുകയഭാജവമഭായ
എന്തു മുന്കേരുതല് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്?
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ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന് :  സര്,  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം

വരുനവലരലഭാലാം  ക്രനിമനിനല്  എന  നനിലപഭാടട്ട്  നമുക്കനില.  ഏതട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്

ലപടവരഭായഭാലലാം  കുറവഭാളനികേള  കുറവഭാളനികേളഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തുള്ളവരഭായഭാലലാം ഇതര

സലാംസഭാനത്തുള്ളവരഭായഭാലലാം  കുറകൃതവങ്ങളലക്കതനിലര  ഒകര  നനിലപഭാടഭാണട്ട്

ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിക്കുകേ.  ഒറലപട  സലാംഭവങ്ങള  ഉണ്ടെഭാകേഭാലാം.  ആ  ഒറലപട

സലാംഭവത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു  വനിഭഭാഗലത്ത  ലപഭാതുവല്ക്കരണലാം

നടത്തുനതട്ട് ശരനിയല.

ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : സര്,  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കൃതവമഭായ

കേണക്കുകേള  സൂക്ഷനിക്കഭാന്  വല  വഴനിയുമുകണ്ടെഭാ?  25 ലക്ഷലാം  കപരുലണ്ടെനട്ട്

എനനിക്കട്ട് തന മറുപടനിയനില് ഉണ്ടെട്ട്. പകക്ഷ കപരട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട് 53000

കപരഭാണട്ട്.  ഇങ്ങലന വവകമഭായ  കരഖകേള ഇലഭാലത വരുനതട്ട് നനിര്ഭഭാഗവകേരമകല.

അതനിനട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലമയനിന്റെയനിന് ലചേയ്യുകേകയഭാ എലനങനിലലാം നടപടനി എടക്കുകേകയഭാ

ലചേയണലാം. 

ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന് : സര്, നമ്മുലട നഭാടനിലന്റെ ലപഭാതുസനിതനി വച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്

കജഭാലനി  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നനിര്ബനപൂര്വ്വമഭായ  രജനികസ്ട്രഷന്  നടപനിലഭാക്കഭാന്

സഭാധനിക്കുകേയനില.  എത്ര ലതഭാഴനിലഭാളനികേള കകേരളത്തനില് വനട്ട്  കജഭാലനി ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്,

എത്ര ലതഭാഴനിലഭാളനികേള വരനികേയുലാം കപഭാകുകേയുലാം ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്.  ഈ സനിതനിലയലഭാലാം

കേണക്കനിലലടകക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  മുന്പനിലള്ള  ഒരു  കരഖ  ഗുലഭാത്തനി

ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടനിലന്റെ  റനികപഭാര്ടഭാണട്ട്.  ഇതനില്  കൃതവമഭായ  കേണക്കട്ട്  കരഖലപടത്തുനനില.

ലട്രെെയനിനനില് വനട്ട് ഇറങ്ങുനവരുലടയുലാം കപഭാകുനവരുലടയുലാം കേണക്കുകനഭാക്കനിയനിടഭാണട്ട്

ഈ  കരഖ  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനില്  പറയുനതട്ട്,  സുമഭാര്  25 ലക്ഷലാം

കപരഭാണട്ട്.  കൃതവമഭായ കേണക്കനില.  കൃതവമഭായ കേണക്കട്ട് കശഖരനിക്കുകേ എന ലക്ഷവലാം

വച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഈ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  ഒരു  പ്രകതവകേ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  സതീമനിലന്റെ

പരനിധനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുവനട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കുനതനിനുലാം  കരഖ

പൂര്ണ്ണമഭാക്കുനതനിനുലാം  കവണ്ടെനിയുള്ള ശമമഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടത്തനിവരുനതട്ട്.  ആ

അര്ത്ഥത്തനില് ഈ പദതനി ഈ വര്ഷലാംതലന നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(കചേഭാകദവഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ.)
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(2) കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

 സലാംകയഭാജനിത കേനകേഭാലനി വനികേസന പദതനി

5 (*65) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സലാംകയഭാജനിത  കേനകേഭാലനി  വനികേസന
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണലാം
ലചേയനിരുനലതനട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചുകണ്ടെഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കട്ട് എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഉണ്ടെഭായനിരുനതട്ട്;

(സനി)  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;

(ഡനി) പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് എലനലഭാലാം കനടങ്ങള വകേവരനിചനിട്ടുലണ്ടെനട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ) :  

(എ)  ഉണ്ടെട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത ആഭവനര പഭാല്, മുട എനനിവയുലട ഉത്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷവകത്തഭാലട  മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയനിലല  കേര്ഷകേലര
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭായനി  ലതരലഞ്ഞടത്തട്ട്  2011-12  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ലലലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കഫഭാര് ലലലവട്ട് ലനിഹുഡട്ട് സകപഭാര്ടട്ട്  (LDLS) എന
സലാംകയഭാജനിത കേനകേഭാലനി വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് 7740 കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഒരു ഗര്ഭനിണനി കേനിടഭാരനി, രണ്ടെട്ട് ആടട്ട്,
പത്തട്ട്  കകേഭാഴനി  എനനിവ  50  ശതമഭാനലാം  സബ്സനിഡനിയനില്  വനിതരണലാം ലചേയ ഇഇൗ
പദതനിയനില്  20  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിക്കലപട്ടു.  25000  രൂപയുലട  വതീതലാം
ആനുകൂലവലാം  ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാകഭാവനിനുലാം  ലഭനിച്ചു.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി.  ഇതനിലൂലട  308  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാലലാം  136.8  ലക്ഷലാം  മുടയുലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രതനിവര്ഷലാം  അധനികേമഭായനി  ഉലഭാദനിപനിക്കലപടഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചഭാണട്ട്
പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചതട്ട്.  20  കകേഭാടനി  രൂപ   ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കേനിയ  ഇഇൗ
പദതനിയനില് 10 കകേഭാടനി രൂപ കകേന ധനസഹഭായമഭായുലാം 10 കകേഭാടനി രൂപ സലാംസഭാന
പദതനി വനിഹനിതത്തനില് നനിനമഭാണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചതട്ട്.
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(സനി) 2011-12  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ സലാംസഭാന
പദതനിവനിഹനിതമഭായ  10  കകേഭാടനി രൂപയുലാം കകേനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഒറത്തവണ അധനികേ
കകേനസഹഭായമഭായ 10 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ലഭവമഭാക്കനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

(ഡനി)  7740  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിച  ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂലട
308  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാലലാം  136.8  ലക്ഷലാം  മുടയുലാം  അധനികേമഭായനി
ഉലഭാദനിപനിക്കലപടനിട്ടുലണ്ടെനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

മദവനയലാം

6 (*66) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട്  : 
ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതത്യു : 
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീനന് : 
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മദവനയലാം  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില്
അതനില് ഗുരുതരമഭായ കപഭാരഭായ്മകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മദവനയത്തനിലന്റെ  പരനിണനിത  ഫലമഭായനി  മയക്കുമരുനലാം  കേഞഭാവലാം
വവഭാപകേമഭായതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില് അതട്ട് നനിയനനിക്കഭാന് എന്തു
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമൂഹവവനിപത്തഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുള്ള  മദവത്തനിലന്റെ  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയഭാന്
എലനലഭാലാം തതീരുമഭാനങ്ങള എടത്തനിട്ടുലണ്ടെനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ) : 

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മദവനയലാം  വനിശദമഭായനി  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയവരുന.  പ്രസ്തുത  നയലാം  യഭാഥഭാര്ത്ഥവകബഭാധമനിലഭാത്തതുലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി
പരഭാജയവമഭായനിരുന.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  നനിലവനിലള്ള മദവനയലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായതനിനു
കശഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മയക്കുമരുനനിലന്റെയുലാം  കേഞഭാവനിലന്റെയുലാം  ഉപകയഭാഗവലാം
വവഭാപനവലാം  വര്ദനിചതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2013,  2014  വര്ഷങ്ങളനില്
യഥഭാക്രമലാം  793-ഉലാം  970-ഉലാം എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസ്സുകേളഭാണട്ട് എലലകസട്ട് വകുപട്ട്
രജനിസ്റ്റര് ലചേയതട്ട്.  എനഭാല്  2015  വര്ഷത്തനില് മഭാത്രലാം  1430  എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.
കകേസ്സുകേളഭാണട്ട് എലലകസട്ട് വകുപട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയതട്ട്.
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സലാംസഭാനത്തട്ട്  മയക്കുമരുനട്ട്  വവഭാപനത്തനിലനതനിലര  എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്
ശകമഭായ  എന്കഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വവഭാപകേമഭായ  കബഭാധവത്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തനിവരുന.  ലഹരനിവസ്തുക്കള മൂലമുള്ള ആകരഭാഗവ പ്രശങ്ങലള
സലാംബനനിചട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളനില് പ്രകതവകേനിചട്ട് യുവജനങ്ങളക്കനിടയനിലലാം കബഭാധവത്ക്കരണലാം
നടത്തുനതനിനട്ട്  വമ്പനിച  കബഭാധവത്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  സലാംസഭാന
തലത്തനില് എലലകസട്ട് വകുപട്ട്  ആസൂത്രണലാം ലചേയ  വരുനതട്ട്.  കൂടഭാലത നനിലവനില്
മദവ,  മയക്കുമരുനട്ട് വവഭാപനലാം തടയുനതനിനഭായനി എലലകസട്ട് ഷഭാകഡഭാ സലാംവനിധഭാനലാം
ഉളലപലടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  എന്കഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
എലലകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുലട  കനതൃതസത്തനിലള്ള  സസഭാഡലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  സമൂഹത്തനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന  എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കുറകൃതവങ്ങള
തടയുനതനികനഭാലടഭാപലാംതലന യുവതലമുറലയ മയക്കുമരുനനിലന്റെ നതീരഭാളനിപനിടത്തത്തനില്നനിനട്ട്
രക്ഷലപടത്തുവഭാനുലാം ഇത്തരലാം നടപടനികേളനിലൂലട ലക്ഷവമനിടന.

(സനി)  കകേരളത്തനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന  മദവഭാസകനിയുലാം  അതനില്നനിനലാം
ഉടലലടക്കുന  ആകരഭാഗവ-സഭാമൂഹവപ്രശങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര്  വളലര  ഗഇൗരവകത്തഭാലടയഭാണട്ട്
വതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  മദവലാം/ലഹരനി  വസ്തുക്കളലക്കതനിലര  ശകമഭായ  കബഭാധവത്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  മദവവര്ജ്ജനത്തനിലൂനനിയുള്ള  ഒരു  മദവനയമഭാണട്ട്  ലക്ഷവമനിടനതട്ട്.
മദവപഭാനലത്ത  ഉദഭാത്തവല്ക്കരനിക്കുന  സഭാമൂഹവശതീലങ്ങളനില്നനിനലാം  മുഴുവന്
ജനങ്ങലളയുലാം  കബഭാധവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  മദവവനിമുകമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്
ലക്ഷവലാം. ഇതനിനഭായനി കബഭാധവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനലാം ഒരു ജനകേതീയ പ്രസഭാനമഭായനി
വളര്ത്തനിലയടക്കുവഭാനുലാം ലക്ഷവമനിടനണ്ടെട്ട്.

മഴലവള്ള സലാംഭരണത്തനിനുലാം മഴക്കഭാലലക്കടതനികേള നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം
നടപടനികേള

7 (*67) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .  അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .   റനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :
ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണ്സൂണ്കേഭാലത്തട്ട് ലഭവമഭാകുന മഴലവള്ളലാം പരമഭാവധനി സലാംഭരനിക്കുനതനിനട്ട്
ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാലത്തുണ്ടെഭാകേഭാവന ലവള്ളലപഭാക്കലാം നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം ജനജതീവനിതത്തനിനട്ട്
തടസമുണ്ടെഭാകേഭാതനിരനിക്കുനതനിനുലാം എലനഭാലക്ക മുന്കേരുതലകേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണ്ടെനട്ട്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനിനഭായനി വയകലലകേള, ചേതുപ്പുകേളുളലപലടയുള്ള തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങള
എനനിവലയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?
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ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) :  

(എ) മഴലവള്ള സലാംഭരണലാം ജനകേതീയമഭാക്കുനതനിനുലാം കവനല്ക്കഭാലലത്ത രൂക്ഷമഭായ
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടനതനിനുമഭായനി കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാലട
കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  നടപനിലഭാക്കുന  മഴലവള്ള  സലാംഭരണ  പദതനിയഭാണട്ട്
'വര്ഷ'  പദതനി.  ഒരു  ഭവനത്തനിനട്ട്  5000  ലനിറര്  എന  നനിലയനില്  രണ്ടെട്ട്
ഭവനത്തനികലക്കട്ട്  10,000  ലനിറര്  കശഷനിയുള്ള  സലാംഭരണനിയഭാണട്ട്  നനിലവനില്  കകേരള
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുനതട്ട്.  പദതനി  ലചേലവനിലന്റെ  90  ശതമഭാനലാം
കകേനസഹഭായവലാം  10  ശതമഭാനലാം  ഉപകഭഭാക്തൃ  വനിഹനിതവമഭായനിരുന.  എനഭാല്
1-4-2015  മുതല്  കകേനവനിഹനിതലാം  60  ശതമഭാനമഭായനി  കുറചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  എന്.ജനി.ഒ.
(കനഭാണ്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഓര്ഗലലനകസഷന്)  മുകഖനയഭാണട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനതട്ട്.  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  2002  മുതല്  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,
കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  ഇടക്കനി  എനതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  5748  യണനിറ്റുകേളുലട
പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ജലനനിധനിയുലട ഭഭാഗമഭായ മഴകകേനലാം,  മഴലവള്ളലാം
പരമഭാവധനി  സലാംഭരനിചട്ട്  കുടനിലവള്ളമഭാക്കനി  പ്രകയഭാജനലപടത്തുനതനിനട്ട്  വതീടകേളനില്
മഴലവള്ള  സലാംഭരണനികേള  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന.  ലളനിതമഭായ
ലഫകറഭാസനിലമന്റെട്ട്  സഭാകങതനികേവനിദവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  രൂപലപടത്തുന  ടഭാങ്കുകേളഭാണട്ട്
കൂടതലഭായുലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുനതട്ട്.  കമല്കരയനില്  വതീഴുന  മഴലവള്ളലാം  പ്ലെെഭാസ്റ്റനികേട്ട്
പഭാത്തനി,  ലലപപ്പുകേള  എനനിവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  അരനിചട്ട്  സലാംഭരണനികേളനില്
കശഖരനിക്കുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  കശഖരനിക്കുന  മഴലവള്ളലാം  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്
കുടനിക്കുനതനിനുലാം മറട്ട് ആവശവങ്ങളക്കുമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന.

മഴലവള്ള  സലാംഭരണനികേളനില്  നനിനലാം  നനിറഞകേവനിലഞ്ഞഭാഴുകുന  മഴലവള്ളലാം
ലതഭാടടത്തുള്ള  കേനിണറുകേളനികലകക്കഭാ  റതീചേഭാര്ജ്ജട്ട്  പനിറനികലകക്കഭാ  കേടത്തനിവനിടട്ട്
ഭൂജല  സമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന.  പദതനിക്കഭായനി  ലതരലഞ്ഞടക്കലപടന
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല  കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്   സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  മഴലവള്ള
സലാംഭരണനികേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുനതനിലൂലട അവരുലട കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട് ഒരു
പരനിധനിവലര  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനിനട്ട്  സഭാധനിക്കുന.  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതുവഴനിയുലാം  കുളങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണലാം  വഴനിയുലാം  ജലകസചേന  വകുപട്ട്
മഴലവള്ള സലാംഭരണലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനണ്ടെട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഇക്കഭാലത്തുണ്ടെഭാകേഭാവന ലവള്ളലപഭാക്കലാം നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസത്തനിനഭായനി  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള
ഇളക്കനിമഭാറനിയുലാം  നദനിയനിലള്ള  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള/ലറഗുകലററുകേള  എനനിവയനിലൂലട
ഷടര് ഉയര്ത്തനിയുലാം ലവള്ളലാം ഒഴുകേനികപഭാകുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
മുന്കേരുതലകേള എടത്തനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
886/2017
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കേവഭാമ്പസ്സുകേലള പുകേയനില-ലഹരനി വനിമുകമഭാക്കഭാന് നടപടനി

8 (*68) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :

ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :

ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :

ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേവഭാമ്പസുകേലള പുകേയനില  -  ലഹരനി വനിമുകമഭാക്കുവഭാനഭായനി എലനഭാലക്ക

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില്  പുകേയനില  -  ലഹരനി  വനിരുദ  അവകബഭാധലാം

വളര്ത്തുനകതഭാലടഭാപലാം  വനിപണന  ശലാംഖല  കൂടനി  ഇലഭാതഭാക്കുവഭാന്  ശകമഭായ

നടപടനിലയടക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ) : 

(എ) മദവവര്ജ്ജന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം മയക്കുമരുനട്ട് വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

ശകനിലപടത്തുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാനതലത്തനില്  കബഭാധവത്ക്കരണ  മനിഷനട്ട്  രൂപലാം

നല്കുനതഭാണട്ട്.  സ്റ്റുഡന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട്,  സ്കൂളുകേളനികലയുലാം കകേഭാകളജകേളനികലയുലാം

ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,  എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.,  കുടലാംബശതീ,  സലാംസഭാന ലലലബറനി

കേഇൗണ്സനില്,  മദവവര്ജ്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുള്ള  സനദ  സലാംഘടനകേള,

വനിദവഭാര്ത്ഥനി-യുവജന  സലാംഘടനകേള  എനനിവലര  സഹകേരനിപനിചട്ട്  ലഹരനിവനിമുക

കകേരളലാം  എന  ലക്ഷവലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കബഭാധവത്കേരണ  മനിഷന്

രൂപതീകേരനിചട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. ഇതുകൂടഭാലത കേവഭാമ്പസ്സുകേലള ലഹരനി

വനിമുകമഭാക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വനിപുലവലാം  ലലവവനിദവവമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ

പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്. വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനിലലാം യുവജനങ്ങളനിലമുള്ള

മദവഭാസകനിലയ  എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  വളലര  ഗഇൗരവപൂര്വ്വമഭാണട്ട്  പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്.

മയക്കുമരുനനിലന്റെയുലാം  മറട്ട്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലടയുലാം  ദൂഷവവശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം  യുവഭാക്കലളയുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങലളയുലാം  കബഭാധവഭാന്മഭാരഭാക്കഭാന്

സ്കൂള-കകേഭാകളജകേള  കകേനതീകേരനിചട്ട്  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്

കബഭാധവല്ക്കരണപ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.
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സ്കൂള തലത്തനില്  1735 ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബുകേളുലാം കകേഭാകളജട്ട്  തലത്തനില്  261
ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ക്ലബ്ബുകേളുലട
കനതൃതസത്തനില്  ലസമനിനഭാര്,  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവത്കേരണ  ക്ലഭാസട്ട്,
ലഹരനിവനിരുദ  കബഭാധവല്ക്കരണ  സ്റ്റഭാളുകേള,  കഘഭാഷയഭാത്ര,  കൂടകയഭാടലാം,
ഉപനവഭാസ  മതരലാം,  പ്രസലാംഗമതരലാം,  കഡഭാകേത്യുലമന്റെറനി  പ്രദര്ശനലാം,  ലഹരനിവനിരുദ
ആശയങ്ങള  അടങ്ങനിയ  കേസനിസട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം  എനനിവ  നടത്തനിവരുന.  എലഭാ
സ്കൂളുകേളനിലലാം  കകേഭാകളജകേളനിലലാം  ഇത്തരത്തനില്  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തസരനിതഗതനിയനില്  നടനവരുനണ്ടെട്ട്.
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില്  സ്കൂള  തലങ്ങളനില്  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറ്റുമഭായുലാം
കകേഭാകളജട്ട് തലത്തനില് നഭാഷണല് സര്വ്വതീസട്ട് സതീമുമഭായുലാം സഹകേരനിചട്ട് ലഹരനിവനിരുദ
കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുനണ്ടെട്ട്.  ലഹരനിവനിരുദ ആശയങ്ങള
സ്കൂള  പഭാഠവപദതനിയനില്  ഉളലപടത്തുനതനിനഭായനി  എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യുലട
ശനിപഭാര്ശപ്രകേഭാരലാം  സ്കൂള  കേരനിക്കുലലാം  കേമ്മേനിറനി  തതീരുമഭാനലാം  അനുസരനിചട്ട്  7,  8
ക്ലഭാസ്സുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  വരുന  അദവയന  വര്ഷത്തനില്  9,10
ക്ലഭാസ്സുകേളനിലലാം ലഹരനിവനിരുദ ആശയങ്ങള സ്കൂള പഭാഠവപദതനിയനില് ഉളലപടത്തുനതനിനുലാം
ഹയര് ലസക്കണ്ടെറനി ഫസ്റ്റട്ട് ഇയര് കഹഭാലാം സയന്സനിലലാം ലഹരനിവനിരുദ ആശയങ്ങള
ഉളലപടത്തുനതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ലഹരനിപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട
ഉലഭാദനലാം,  വനിപണനലാം,  ഉപകഭഭാഗലാം എനനിവ സലാംബനനിച വനിവരലാം വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
കപകരഭാ  മറട്ട്  വനിശദഭാലാംശങ്ങകളഭാ  ലവളനിലപടത്തഭാലത  ബനലപട  അധനികേഭാരനികേലള
അറനിയനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി  സ്കൂളുകേളനില്  വനിവരകശഖരണലപടനി  'ശദ'  'SRADA'
(Students,  Response  Against  Drug  &  Alcohol)  എന  കപരനില്  സഭാപനിചട്ട്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലഹരനിവനിരുദ  സകനശലാം  സ്കൂള  കകേഭാകളജട്ട്
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില്  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  അദവഭാപകേര്ക്കുകവണ്ടെനി  'അതനിജതീവനലാം'
(Survival)  എന ലലകേപ്പുസകേലാം വനിദവഭാഭവഭാസവകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന
എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യനിലൂലട തയഭാറഭാക്കനി വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  മദവ-ലഹരനിവസ്തുക്കളലക്കതനിലര  ലലവവനിധവമഭാര്ന കബഭാധവല്ക്കരണ

പ്രവര്ത്തനകത്തഭാലടഭാപലാം  ശകമഭായ  എന്കഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനവലാം  നടത്തനി

സ്കൂളുകേളനിലലാം  പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിലമുള്ള  മദവത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലടയുലാം

ഉപകഭഭാഗവലാം  വനിപണനവലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ സലാംസഭാരലാം നനിലനനിര്ത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി

9 (*69) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണ്ടെനി :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പ്രഭാകന-കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുലടയുലാം മറ്റു പനിനഭാക്ക
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലടയുലാം  പ്രഭാചേതീന  കേലഭാരൂപങ്ങളുലാം  ആചേഭാരങ്ങളുലാം  അനവലാം
നനിനലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആരലാംഭനിച  "ഗദ്ദേനികേ"
കപഭാലള്ള  പരനിപഭാടനികേള  കൂടതല്  ലമചലപട  നനിലയനില്  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന്
തയഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനവലാം നനിനകപഭാകുന  "ഭഭാഷയുലാം-കേലഭാരൂപങ്ങളുലാം"  അടയഭാളലപടത്തനി
വയ്ക്കുനതനിനുലാം  അവലയക്കുറനിചട്ട്  പഠനിക്കുനതനിനുലാം  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;  എങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രഭാകന-കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗങ്ങളക്കനിടയനില്  നനിലനനില്ക്കുന  ഭഭാഷയുലാം
സലാംസഭാരവലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനി കേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന്  ) :  

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രകതവകേ  ദുര്ബല/പ്രഭാകന-
കഗഭാത്രവനിഭഭാഗങ്ങളുലടയുലാം  മറട്ട്  പനികനഭാക്ക  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലടയുലാം  പഭാരമ്പരവ
കേലഭാരൂപങ്ങളുലാം  ആചേഭാരങ്ങളുലാം  അനവലാംനനിനലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മുന്
തലമുറയനില്നനിനലാം സമുദഭായത്തനിലല പ്രഭായമഭായവരനില്നനിനലാം പഭാരമ്പരവ കേലഭാരൂപങ്ങളുലാം
ആചേഭാരങ്ങളുലാം മുഴുവനഭായുലാം പകേര്നട്ട് കേനിടഭാത്തതനിനഭാലലാം പുതനിയ തലമുറയനിലള്ളവര്ക്കട്ട്
മറട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായുള്ള ഇടലപടലകേളലകേഭാണ്ടെട്ട്  അവകയഭാടട്ട്  മതനിപട്ട്  കുറഞ്ഞതനിനഭാലലാം
ലതഭാഴനില്പരവലാം  വനിദവഭാഭവഭാസസമ്പഭാദനവലാം  മറ്റുമഭായനി  സമുദഭായഭാലാംഗങ്ങള  തമ്മേനില്
മുന്കേഭാലങ്ങളനിലണ്ടെഭായനിരുന  കൂടഭായ്മയുലാം  ഒത്തുകചേരലലാം  കുറഞ്ഞതനിനഭാലലാം  മറ്റുമഭാണട്ട്
പഭാരമ്പരവ  കേലഭാരൂപങ്ങളുലാം  ആചേഭാരങ്ങളുലാം  അനവലാംനനിനകപഭാകുനതട്ട്.  എനഭാല്
കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിലന്റെ  ആദനികേലഭാകകേനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അനവലാംനനിനകപഭാകുന
കഗഭാത്രകേലഭാരൂപങ്ങലളയുലാം  കേരകേഇൗശല  ലലവദഗ്ദ്ധവങ്ങലളയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം
പരനികപഭാഷനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ഗഇൗരവമഭായ നടപടനികേള കേഴനിഞ്ഞ കുലറ  വര്ഷങ്ങളഭായനി
എടത്തുവരുനണ്ടെട്ട്.
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(ബനി)  മുന്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആരലാംഭനിച  "ഗദ്ദേനികേ"
നഭാടന്കേലഭാകമള,  പ്രദര്ശന  വനിപണനകമള  എലഭാ  വര്ഷവലാം  സലാംസഭാനലത്ത
ലതരലഞ്ഞടത്ത രണ്ടെട്ട് ജനിലകേളനില് ആധുനനികേരതീതനിയനില് സലാംഘടനിപനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
ഇഇൗ പരനിപഭാടനിയനില് പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് ലസഭാലലസറനികേളഭാകയഭാ കൂട്ടുസലാംരലാംഭങ്ങളഭാകയഭാ
തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  സഭാപനങ്ങളനിലല  ഉല്പനങ്ങള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അവ
വനിറഴനിക്കുനതനിനുലാം  പുതനിയ  വനിപണനികേള  കേലണ്ടെത്തുനതനിനുലാം  വലാംശതീയ  ലലവദവലാം,
വലാംശതീയ ഭക്ഷണലാം, പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട നഭാടന് കേലഭാരൂപങ്ങള
തുടങ്ങനിയവ പുതുതലമുറയ്ക്കുലാം ലപഭാതുസമൂഹത്തനിനുലാം പരനിചേയലപടത്തനി ലകേഭാടക്കുനതനിനുമഭാണട്ട്
"ഗദ്ദേനികേ"  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനതട്ട്. ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാനലത്ത രണ്ടെട്ട്
ജനിലകേളനില് നഭാടന് കേലഭാകമളയുലാം പ്രദര്ശന വനിപണനകമളയുലാം  കൂടതല് ലമചലപട
രതീതനിയനില് സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  കേലഭാരൂപങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുമഭായനി  എലഭാ  വര്ഷവലാം  പല  കപരുകേളനിലഭായനി  നഭാടന്
കേലഭാകമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണ്ടെട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ കേലഭാകേഭാരന്മഭാരുലടയുലാം കേരകേഇൗശല
വനിദഗ്ദ്ധരുലടയുലാം കപരുവനിവരസൂചേനികേ അവലര മറഭാളുകേളക്കട്ട് പരനിചേയലപടത്തുനതനിനഭായനി
കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട്  മുകഖന  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അനവലാംനനിനകപഭാകുന  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  തനതട്ട്  നൃത്തരൂപങ്ങളഭായ കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  ലകേഭാറഗ
സമുദഭായക്കഭാരുലട തനതട്ട് നൃത്തലാം, വയനഭാടട്ട് ജനിലയനിലല പണനിയന് സമുദഭായക്കഭാരുലട
നൃത്തരൂപമഭായ കേമ്പളക്കളനി, വടക്കളനി, ഇടക്കനി ജനിലയനിലല ഉഇൗരഭാളനി സമുദഭായങ്ങളുലട
പരമ്പരഭാഗത  നൃത്തമഭായ  ഉഇൗരഭാളനികത്തട്ട്  (ആടവലാം  പഭാട്ടുലാം)  പ്രകതവകേ  ദുര്ബല
കഗഭാത്രവനിഭഭാഗമഭായ കേഭാട്ടുനഭായരുലട പരമ്പരഭാഗത നൃത്തകേലഭാരൂപങ്ങളഭായ കകേഭാലഭാലട,
കതഭാടനിയഭാലട,  ലസഭാകദഭാദനിമനി  എനതീ  നൃത്തരൂപങ്ങളുലട  15  ദനിവസലാം
നതീണ്ടുനനില്ക്കുന പഠനക്കളരനി കേഭാര്ത്തഭാഡ്സനില് സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

56-ാാമതട്ട്  സലാംസഭാന  സ്കൂള  യുവജകനഭാതവത്തനില്  വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല
പണനിയനൃത്തലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല മലാംഗലലാംകേളനി, ഇടക്കനി ജനിലയനിലല ആടലാം,
പളനിയ  സമുദഭായക്കഭാരുലട  പളനിയനൃത്തലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ഇരുള
സമുദഭായക്കഭാരുലട  ഇരുളനൃത്തലാം  എനതീ  കേലഭാരൂപങ്ങള  ആദവമഭായനി  പ്രദര്ശന
ഇനമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  ഗഭാനനിപഭാര്ക്കനില്  സലാംഘടനിപനിചനിരുന.
വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില് ഇത്തരലാം കേലഭാരൂപങ്ങള മതരഇനങ്ങളനില് ഉളലപടത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള  എടത്തുവരുനണ്ടെട്ട്.  അനവലാംനനിനകപഭാകുന  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  ഭഭാഷകേലള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട്  വഴനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിലല നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുന ഭഭാഷകേലളക്കുറനിചട്ട്
പഠനിക്കുകേയുലാം അവലയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാവന നടപടനികേലളക്കുറനിചട്ട്
വയനഭാടനിലല പടനികേവര്ഗ്ഗ സമുദഭായമഭായ പണനിയന് സമുദഭായത്തനിലന്റെ ഭഭാഷയ്ക്കുകവണ്ടെനി
രൂപതീകേരനിച  ലനിപനിയുലാം  ഉളലപടത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  സമഗമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ഇതനിനുപുറലമ ഏതഭാനുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട ഭഭാഷയനില്
നനിഘണ്ടു,  പഭാഠഭാവലനി,  പഠനസഹഭായനി  എനനിവ  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ
ലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന. കൂടഭാലത "പടനികേവര്ഗ്ഗഭഭാഷയുലാം വഭായ്ലമഭാഴനി കശഖരണവലാം” എന
പദതനിയുലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ഡനി) സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

ആദനിവഭാസനികേളുലട പഭാര്പനിട പ്രശങ്ങള

10 (*70) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്  : തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനികേളുലട  പഭാര്പനിട  പ്രശപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  നനിലവനിലള്ള
പദതനികേലള സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേള  പ്രകേഭാരമുള്ള  തുകേ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണ്ടെഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ; ഉലണ്ടെങനി ല് കേഭാരണലമനഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇനനിയുലാം  പഭാര്പനിട  സഇൗകേരവലാം  ലഭവമഭായനിടനിലഭാത്ത  ആദനിവഭാസനി
കുടലാംബങ്ങളുലട വനിവരകശഖരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇതു സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനി കേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന്  ) :  

(എ)  ആദനിവഭാസനികേളുലട പഭാര്പനിടപ്രശ പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി സലാംസഭാനലത്ത
ഭവനരഹനിതരഭായ  മുഴുവന്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടലാംബങ്ങളക്കുലാം  വതീടകേള
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  പ്രഖവഭാപനിചനിരുന.
അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുമുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന  ജനറല്
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ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്  സതീലാം,  ഹഡ്കകേഭാ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി,  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  എനതീ  പദതനികേള  മുകഖനയുലാം  ഗഭാമവനികേസന  വകുപനിലന്റെ
ലഎ.എ.ലലവ.  പദതനിപ്രകേഭാരവലാം  വതീടകേള  അനുവദനിച്ചുവരുന.  വതീടട്ട്  അനുവദനിചട്ട്
ആറട്ട്  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭായവയട്ട്  അറകുറപണനികേള,  നവതീനപ്രവര്ത്തനങ്ങള
എനനിവയഭായനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിയ്ക്കുനണ്ടെട്ട്. കൂടഭാലത 12 വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പട്ട്
വതീടട്ട്  അനുവദനിചതുലാം,  കേഭാലപഴക്കലാംലകേഭാണ്ടെട്ട്  പുനരുദരനിചട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്
കേഴനിയഭാത്തതുമഭായ  വതീടകേളക്കട്ട്  പകേരലാം  മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനില്  പുതനിയ  വതീടകേള
അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി വനിവനിധ ശതീര്ഷകേങ്ങളനില് അനുവദനിച തുകേ
യഥഭാസമയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. എനഭാല് ലഎ.എ.ലലവ. പദതനിയനില് 2014-15,
2015-16 വര്ഷങ്ങളനില് അനുവദനിച 18674 വതീടകേളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് നല്കകേണ്ടെ തുകേ
വനിതരണലാം ലചേയനിടനില.

(സനി) ഉണ്ടെട്ട്. വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

പുനര്ജനനി - 2030 പദതനി

11 (*71) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേനന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  'പുനര്ജനനി-2030'  എന  പദതനി  ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട്
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഉലണ്ടെങനില്  ഈ  പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള
എലനലഭാമഭാലണനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനഭായനി എകപഭാലഴങനിലലാം മദവത്തനിനട്ട് ലസസട്ട്
ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഉലണ്ടെങനില് ഇതനിലൂലട ഇതുവലര എത്ര തുകേ സമഭാഹരനിച്ചു
എനലാം എത്ര തുകേ ലചേലവഴനിച്ചു എനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  ലതഭാഴനില്  നഷലപട  ബഭാര്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഉലണ്ടെങനില്  എലനലഭാലാം
സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് നല്കേനിയലതനട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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ലതഭാഴനിലലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ) :   

(എ)  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്.174/14/നനി.വ  തതീയതനി  14-10-2014-ലല
ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം 'പുനര്ജനനി-2030” എന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 2014-15
വര്ഷലത്ത  മദവനയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ബഭാറുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുനതുമൂലലാം
ലതഭാഴനില്  നഷലപടന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയുലാം  മദവഭാസകനിക്കട്ട്  അടനിമലപടവലരയുലാം
പുനരധനിവസനിപനിക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്  "പുനര്ജനനി-2030”എന  പദതനിയുലട
ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള.

(ബനി)  പുനര്ജനനി-2030  എന  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  മദവത്തനിനട്ട്
ലസസട്ട്  ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2014  ഒകകഭാബര്  മുതല്  ഇഇൗ  പദതനിയുലട
നടത്തനിപനിനഭായനി  മദവത്തനിലന്റെ  വനില്പന  നനികുതനിയനികന്മല്  അഞ്ചുശതമഭാനലാം
പുനരധനിവഭാസ  ലസസട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ചുമത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  2014  ഒകകഭാബര്
മഭാസലാം വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് 472.5 കകേഭാടനി രൂപ
പുനരധനിവഭാസ  ലസസട്ട്  ഇനത്തനില്  സമഭാഹരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതനില്  കകേഭാര്പകറഷന്
ലചേലവഴനിച ആലകേ തുകേ 11,26, 55,000 രൂപയഭാണട്ട്. 

(സനി) 4-9-2014-ലല ജനി.ഒ. (ആര്റനി.) നമ്പര് 723/14/നനി.വ. നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  5851  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  5000 രൂപ വതീതലാം ആലകേ 2,92,55,000  രൂപ
ഇടക്കഭാല ആശസഭാസമഭായുലാം 20-12-2014-ലല ജനി.ഒ (എലാംഎസട്ട്.)206/14/നനി.വ നമ്പര്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം 5809 ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് 10,000 രൂപ വതീതലാം ആലകേ
5,80,90,000  രൂപ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സമഭാശസഭാസമഭായുലാം  ലതഭാഴനില്  നഷലപടതുമൂലലാം
ആതഹതവ ലചേയ മൂനട്ട് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആശനിതര്ക്കട്ട്  2,00,000  രൂപ വതീതലാം
ആലകേ  6,00,000  രൂപയുലാം  പുനര്ജ്ജനനി-2030  എന പദതനിയനില്  സമഭാഹരനിച
തുകേയനില്നനിനലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനി വനികേസന പദതനി

12 (*72) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനി വനികേസന പദതനിലയന കപരനില് മുന്സര്ക്കഭാര്
നടപഭാക്കനിയ പദതനി അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിരുകനഭാ ;
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(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട വതീടട്ട്  വഭാസകയഭാഗവമഭാക്കഭാന് നടപടനിലയടക്കഭാലത
മുറവലാം  കറഭാഡലാം  തറകയഭാട  പഭാകേനിയ  വനികേസന  സമതീപനകത്തഭാടള്ള  നനിലപഭാടട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയനിലല  പഭാഴ് ലചേലവനിലന  കുറനിച്ചുലാം  അഴനിമതനിലയക്കുറനിച്ചുലാം
സമഗഭാകനസഷണലാം നടത്തനി കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനിലയടക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന്  ) :  

(എ) പദതനി അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  2014-15,  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.
പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനിയഭാണട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗകകേഭാളനനി  വനികേസന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  പ്രകതവകേ  സഭാമൂഹനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസനലത്ത  കകേനതീകേരനിചട്ട്  ലതരലഞ്ഞടക്കലപട  പടനികേവര്ഗ്ഗ
സകങതങ്ങളനില് കുടനിലവള്ളലാം, ലലവദത്യുതനി, നടപഭാതകേള, നടപഭാലങ്ങള, കേമ്മേവ്യൂണനിറനി
ലസന്റെറുകേള,  അലാംഗന്വഭാടനി,  കറഭാഡകേള,  വതീടകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം/അറകുറപണനികേള
മുതലഭായ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവവനികേസന  പദതനികേള  ഉളലപടത്തനിയഭാണനിതട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  2014-15-ല്  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലല  ലതരലഞ്ഞടത്ത  134
പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനിലഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
135.75  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിരുന.  കേളകര്  ലചേയര്മഭാനഭായ  ജനിലഭാതല
വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  ഉഇൗരു
സമനിതനികേള കൂടനിയഭാണട്ട് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചതട്ട്. ഇഇൗ പദതനിയനില് നഭാളനിതുവലര 30
ശതമഭാനലാം  പുകരഭാഗതനിയഭാണട്ട്  ലലകേവരനിക്കഭാനഭായതട്ട്.  2015-16  വര്ഷത്തനില്
മുന്വര്ഷകത്തതനില്  നനിനലാം  വവതവസമഭായനി  ജനിലഭാതല  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപ്പുകേളനില്
അലാംഗതീകേരനിക്കുനതനിനുപകേരലാം  കകേനതീകൃതമഭായനി  സലാംസഭാനതലത്തനില്  കനരനിടട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവമൂലമഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  50
പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങലളയഭാണട്ട് ലതരലഞ്ഞടത്തതട്ട്. നനിര്വ്വഹണ ഏജന്സനിയഭായനി
കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രതീസട്ട്   ട്രെെഭാവന്കൂര്  (എഫട്ട്.ലഎ.ടനി.)  എന  സഭാപനലത്ത
ചുമതലലപടത്തനി. നനിലമ്പൂര് മുന്സനിപഭാലനിറനിയനിലലയുലാം കപഭാത്തുകേലട്ട് ല്ല് പഞഭായത്തനിലലയുലാം
12  ഉഇൗരുകേളുലട  പദതനി  അവകരയുലാം  ഏല്പനിച്ചു.  ഇതനിനുള്ള  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട് എഫട്ട്.ലഎ.ടനി. എന സഭാപനമഭാണട്ട്.
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ഇഇൗ  പദതനികേളനില്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  വതീടനിലന്റെ  അറകുറപണനികേളുലാം
വകരണ്ടെതഭാലണങനിലലാം  അതനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയ  65  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പദതനിയനില് വളലരക്കുറചട്ട് സലാംഖവ മഭാത്രകമ അതനിനഭായനി മഭാറനിവചനിട്ടുള്ളൂ. ഇഇൗ പദതനി
നനിര്വ്വഹണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കേല്പറയനിലല  ഒരുവമ്മേല്  കകേഭാളനനിയനില്
വതീടകേളുലട  കശഭാചേനതീയഭാവസ  പരനിഹരനിക്കഭാലത  ഇന്റെര്കലഭാക്കട്ട്  കേടകേള  വനിരനിചട്ട്
കമഭാടനികൂടനിയതനിലനപറനി  മഭാധവമങ്ങളനില്  വഭാര്ത്ത  വനനിരുന.  തുടര്നട്ട്
പരനികശഭാധനിചതനില് കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  കറഭാഡട്ട്  പണനിയുനതനിനട്ട്  14.83  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
ഇന്റെര്കലഭാക്കട്ട്  കേട പഭാകേനി നടപഭാത നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  11.44 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഓട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  4.86  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  ലലദവപ്പുര നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  25  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് 11.84 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം മറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ഭതീമമഭായ തുകേയുലാം ലചേലവഴനിചതഭായനി കേഭാണലപട്ടു. അവനിലടയുള്ള
ഒടഭാലകേ വതീടകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി കകേവലലാം  2.48  ലക്ഷലാം രൂപ മഭാത്രമഭാണട്ട്
ലചേലവഴനിചതഭായനി  കേഭാണുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  ഒടഭാലകേ  പദതനിയുലട  മൂനട്ട്  ശതമഭാനത്തനില്
തഭാലഴമഭാത്രമഭാണട്ട്. ഇവനിലട 15 വതീടകേളനിലഭായനി 27 കുടലാംബങ്ങള തഭാമസനിച്ചുവരുനണ്ടെട്ട്.
പലരുലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ ലഷഡ്ഡുകേളനിലലാം തഭാമസനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  ഇവനിടലത്ത അടനിസഭാന
പ്രശമഭായ  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  യഭാലതഭാനലാം  ലചേയഭാലത  നടത്തുന  കകേഭാളനനി
വനികേസന  സമതീപനകത്തഭാടട്ട്  കയഭാജനിക്കഭാനഭാവനില.  ഭഭാവനിയനില്  കകേഭാളനനി  വനികേസന
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കൂടനി  ഉളലപടത്തനിലക്കഭാണ്ടെട്ട്
സുതഭാരവമഭായ രതീതനിയനില് സര്ക്കഭാര് ഇഇൗ പദതനി നടപഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ഇകപഭാള  ഉയര്നട്ട്  വനനിട്ടുള്ള  പ്രശങ്ങള
വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  പഭാഴട്ട് ലചലവലാം  അഴനിമതനിയുലാം  ഉള്ളതഭായനി
കേഭാണലപടഭാല്  സമഗകനസഷണലാം  നടത്തനി  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സഭാമൂഹവവനവല്ക്കരണ പദതനിയുലാം വനഭൂമനി കേകയറവലാം

13 (*73) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഭാമൂഹവ  വനവല്ക്കരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനകണ്ടെഭാ;  ഉലണ്ടെങനില് ഏലതലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളലതനലാം പുതനിയ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര ലഹകര് വനഭൂമനിയുലണ്ടെനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;
ഈ വനഭൂമനി സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനികേളുലണ്ടെനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കകേനഭാനുമതനിയനിലഭാലത  വനഭൂമനി
കേകയറക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില്  എത്ര  ലഹകര്  ഭൂമനി  ഇപ്രകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുലണ്ടെനട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ) :  

(എ)  ഉണ്ടെട്ട്.  സഭാമൂഹവ  വനവല്ക്കരണ  വനിഭഭാഗലാം  നനിലവനില്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന : 

1. 2009  മുതല്  ലപഭാതുജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന
വൃക്ഷവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനിയഭാണട്ട് "ഹരനിതകകേരളലാം". ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേള,
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള,  യുവജന  സലാംഘടനകേള  മതസഭാപനങ്ങള,  രഭാഷതീയ
പഭാര്ടനികേള  എനനിവയുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള്ള  പരനിപഭാടനിയഭാണനിതട്ട്.  ഇഇൗ
പദതനിയുലട  കുടക്കതീഴനില്  നടപഭാക്കുന  ഒനട്ട്  മുതല്  ഒന്പതുവലരയുള്ള
ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള  ഉളലപടത്തനി  "എലന്റെ  മരലാം പദതനി'',
ഹയര്  ലസക്കണ്ടെറനിതലലാം  മുതല്  കകേഭാകളജതലലാം  വലരയുള്ള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള
ഉളലപടത്തനി  "നമ്മുലട മരലാം പദതനി",  ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടലാം
സഹകേരണകത്തഭാടലാംകൂടനി  "വഴനികയഭാരത്തണല്  പദതനി"  എനനിവ
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

2. സലാംസഭാനലത്ത സസകേഭാരവഭൂമനികേളനില് വൃക്ഷലലത്തകേള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന 
വര്ക്കട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹന ധനസഹഭായലാം  നല്കുന പദതനി  2012  വര്ഷലാം  
മുതല് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണ്ടെട്ട്. കതക്കട്ട്, ചേനനലാം, മഹഭാഗണനി, ആഞ്ഞനിലനി, 
പ്ലെെഭാവട്ട്,  ഇഇൗടനി,  കേമ്പകേലാം,  കുമ്പനിള,  കുനനിവഭാകേ,  കതമ്പഭാവട്ട്  എനനിങ്ങലന  
പത്തനിനലാം വൃക്ഷലലത്തകേള നട്ടുപരനിപഭാലനിക്കുനവര്ക്കട്ട് ലലതകേളുലട എണ്ണലാം 
അനുസരനിചട്ട് ലലത ഒനനിനട്ട് 30 മുതല് 50 രൂപ വലര സഹഭായലാം നല്കുന.

3. കവമ്പനഭാടട്ട്  കേഭായല്  ഉളലപലടയുള്ള  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം  കേണ്ടെല്
ക്കഭാടകേളുലടയുലാം  കേണ്ണൂര്  കമഖലയനിലല  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം  ലലജവ
ലലവവനിധവ  സലാംരക്ഷണലാം  ലക്ഷവമനിടട്ട്  കകേന  സഹഭായകത്തഭാടകൂടനി
2006-07 മുതല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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4. വനത്തനിനുപുറത്തുള്ള  ലലജവലലവവനിധവ  സലാംരക്ഷണലാം  പരനികപഭാഷനിപനി
ക്കുനതനികലക്കഭായനി ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം ലതരലഞ്ഞടക്കലപടന കേഭാവകേളക്കട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനി  വരുനണ്ടെട്ട്.  കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജനില്
ഉളലപടത്തനി കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴ ജനിലകേളനിലല കേഭാവകേളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം
നല്കുനതുകൂടഭാലത,  കേണ്സര്കവഷന്  ഓഫട്ട്  ബകയഭാലലഡകവഴനിറനി
സതീമനില്  ഉളലപടത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ   ജനിലകേളനിലലയുലാം  അഞട്ട്
കേഭാവകേളലക്കങനിലലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന പദതനിയുലാം നനിലവനിലണ്ടെട്ട്.

5. ലലജവലലവവനിധവ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന
വനിവനിധ  വവകനികേലളയുലാം/സലാംഘടനകേലളയുലാം  കേലണ്ടെത്തനി  അവലര
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി  "സനിറനിസണ് കേണ്സര്കവറര് കപ്രഭാഗഭാലാം"
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ലഭവമഭായ സസകേഭാരവഭൂമനികേളനിലലാം ലപഭാതുസലങ്ങളനിലലാം
ലചേറുവനങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണ്ടെട്ട്  "കുടനിവനലാം"  എന  
പദതനിയുലാം വരുലാം തലമുറയട്ട് ഒഇൗഷധസസവങ്ങളുലട പ്രഭാധഭാനവലത്തക്കുറനിചട്ട്  
അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുനതനിനഭായനി "ലഹര്ബല്  ഗഭാര്ഡന്"  എന പദതനിയുലാം 
അശസതനി മുതല് കരവതനി വലരയുള്ള 27 ജന്മനക്ഷത്രങ്ങലള പ്രതനിനനിധതീകേരനിക്കുന 
വൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവളര്ത്തനി സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനിയുള്ള "നക്ഷത്രവനലാം 
പദതനി"-യുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

6. തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  പദതനിയുലാം  നദതീതട  സലാംരക്ഷണ  പദതനിയുലാം
സഭാമൂഹവവനവല്ക്കരണ വനിഭഭാഗലാം മുകഖന ഇഇൗ വര്ഷലാം കൂടതല് ഉഇൗനല്
നല്കേനിലക്കഭാണ്ടെട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വനവനിസ്തൃതനി  11309.48  സസയര്  കേനികലഭാമതീററഭാണട്ട്.
(1130948  ലഹകര്)  ഇവലയ കകേരള വന നനിയമലാം,  കകേന വനവജതീവനി സലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം  എനനിവ  പ്രകേഭാരലാം  റനിസര്വട്ട്  വനമഭായുലാം  വനവജതീവനി  സകങതങ്ങളഭായുലാം
കദശതീകയഭാദവഭാനങ്ങളഭായുലാം  വനിജഭാപനലാം  ലചേയലകേഭാണ്ടുലാം  പരനിസനിതനി  കലഭാല
പ്രകദശങ്ങലള ഇ.എഫട്ട്.എല് നനിയമപ്രകേഭാരവലാം നനിക്ഷനിപ്ത വനപ്രകദശങ്ങലള ലവസ്റ്റഡട്ട്
കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  1980-ലല  കകേന
വനസലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലന്റെ  പനിന്ബലകത്തഭാലട  വന  സലാംരക്ഷണലാം  കൂടതല്
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി  വരുനണ്ടെട്ട്.  പ്രസ്തുത  വനകമഖലകേലള  ഭരണസഇൗകേരവഭാര്ത്ഥലാം
സര്ക്കനിള,  ഡനിവനിഷന്,  ലറയ്ഞട്ട്,  കസ്റ്റഷന്,  ലസക്ഷന്  എനനിങ്ങലന  തനിരനിചട്ട്
സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന. ഇതനിനുപുറലമ ലപഭാതുജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുലാം വന പരനിപഭാലന
സലാംരക്ഷണപ്രവര്ത്തനങ്ങള ഫലപ്രദമഭായനി നടത്തനിവരുന.

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കകേനഭാനുമതനിയനിലഭാത്ത  വനഭൂമനി
കേകയറക്കഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിടനില.
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അമനിത ചുമട്ടുകൂലനി

14 (*74) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അമനിത  ചുമട്ടുകൂലനി  നനിര്ത്തലഭാക്കുനതനിനട്ട്  മുന്  സര്ക്കഭാര്  എലനലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിരുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ലലകേവരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
ഒരുക്കനിയനിരുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിലൂലട  എലനലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങള  ലലകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ) :   

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര് എനതീ പത്തട്ട് ജനിലകേളനില്
ഏകേതീകൃത  കേയറനിറക്കട്ട്  കൂലനി  പ്രഭാബലവത്തനില്  വനനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടട്ട്
ജനിലകേളനിലലാം ഏകേതീകൃത കേയറനിറക്കട്ട് കൂലനി സലാംബനനിചട്ട് ധഭാരണയഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ഇടക്കനി,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേളനില്  ഇതട്ട്  സലാംബനനിച  ചേര്ചകേള  ദ്രുതഗതനിയനില്
നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേയുള്ള അമനിതകൂലനിയുമഭായനി  ബനലപട പ്രശങ്ങള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പരനിഹരനിക്കുവഭാന് ലക്ഷവമനിടഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഏകേതീകൃത കേയറനിറക്കട്ട്
കൂലനി  കലബര്  കേമ്മേതീഷണറുലട  ലവബ്ലലസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കസവനലാം  ആവശവമുള്ളവര്ക്കട്ട്  ടനി  കൂലനി  മനസനിലഭാക്കനി
എസട്ട്.ബനി.റനി.-യുലട  ബഭാഞ്ചുകേളനില്  പണമടചട്ട്  അവനിടനള്ള  രസതീതട്ട്
ചുമട്ടുലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ കബഭാര്ഡനില് ഹഭാജരഭാക്കനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കസവനലാം
ഉപകയഭാഗലപടത്തഭാവനതഭാണട്ട്.  അമനിതകവതനവമഭായനി  ബനലപട  പ്രശങ്ങളനില്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ലതഭാഴനില്വകുപട്ട്  കകേഭാള  ലസന്റെര്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  155214/1800-42-555-214 എനതീ  കടഭാളഫതീ  നമ്പരുകേളനില്
വനിളനിചട്ട് പരഭാതനി കരഖലപടത്തഭാവനതഭാണട്ട്.
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(ഡനി)  അമനിത  ചുമട്ടുകൂലനി  ഇഇൗടഭാക്കുനതഭായുള്ള  പരഭാതനികേളുലട  എണ്ണലാം
കുറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്. കകേഭാള ലസന്റെര് മുകഖനയുലാം മറ്റുലാം ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേളനില് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര് ഇടലപടട്ട് അമനിതമഭായനി ഇഇൗടഭാക്കനിയ തുകേ തനിരനിലകേ വഭാങ്ങനി
നല്കുകേയുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയവരുന.

ക്ഷതീരകേര്ഷകേര് കനരനിടന പ്രശങ്ങള

15(*75) ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതത്യു :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേനന് നഭായര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ക്ഷതീരകേര്ഷകേര് കനരനിടന പ്രശങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീകരഭാലഭാദനലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നവഭായമഭായ  വനിലയട്ട്  കേഭാലനിത്തതീറ  ലഭവത
ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി എന്തു സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടത്തുലമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ) :  

(എ)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര് കനരനിടന പ്രശങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പ്രധഭാനമഭായുലാം
ചുവലട ലകേഭാടത്തനിരനിക്കുന പ്രശങ്ങളഭാണട്ട് ക്ഷതീര കേര്ഷകേര് കനരനിടനതട്ട് :

(1) തതീറപ്പുലനിലന്റെ ലഭവതക്കുറവട്ട്.

(2) കേഭാലനിത്തതീറയുലട വനില വര്ദനവട്ട്.

(3) സങരയനിനലാം പശുക്കളുലട കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ കശഷനിയനിലള്ള കുറവട്ട്.

(4) ചേനികേനിതഭാ ലചേലവട്ട്.

(5) കൃത്രനിമ ബതീജദഭാനത്തനിലന്റെ ലഭവതക്കുറവട്ട്.

(6) കേനകേഭാലനി  വഭായകേളക്കട്ട്  ബഭാങ്കുകേള  ഇഇൗടഭാക്കുന  ഉയര്ന  പലനിശ
നനിരക്കട്ട്.

(7) നല ഇനലാം പശുക്കളുലട ലഭവതക്കുറവട്ട്.
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(ബനി)  ക്ഷതീകരഭാലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന്  ക്ഷതീര  വനികേസന  വകുപട്ട്  വനിവനിധ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  തതീറപ്പുല് വനികേസന പദതനി,  മനില്ക്കട്ട്  ലഷഡട്ട്
വനികേസന  പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി,  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങലള
സഹഭായനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി മുതലഭായവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഉയര്ന  ജനനിതകേ  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  ബതീജലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭവമഭാക്കുകേ,
ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  കുറഞ്ഞ പലനിശ നനിരക്കനില് പശുവഭായ ലഭവമഭാക്കുകേ/
പലനിശ  സബ്സനിഡനി  നല്കുകേ,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുലാം  കേനകേഭാലനികേളക്കുലാം  കുറഞ്ഞ
നനിരക്കനില്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ  നല്കുകേ,  ഫഭാലാം  യനവല്ക്കരണലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  പചപ്പുല്,  ലലവകക്കഭാല്,  കേഭാലനിത്തതീറയഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന
അസലാംസ്കൃതവസ്തുക്കള എനനിവയുലട വനിതരണ ശലാംഖല ശകനിലപടത്തുകേ,  ബകയഭാഗവഭാസട്ട്
പ്ലെെഭാന്റുകേളക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എനനിവ  ക്ഷതീകരഭാലഭാദനലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്.

(സനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നവഭായമഭായ  വനിലയട്ട്  കേഭാലനിത്തതീറ  ലഭവത
ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളനില്  പഭാലളക്കുന
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഓകരഭാ ലനിറര് പഭാലനിനുലാം ഒരു രൂപ നനിരക്കനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കേഭാലനിത്തതീറ
സബ്സനിഡനി  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പരമഭാവധനി  ലമഭാത്തലാം  മൂനട്ട്  രൂപ  വലര  കേഭാലനിത്തതീറ
സബ്സനിഡനി നല്കേനിവരുന. കൂടഭാലത മനില്മയുലട കമഖലഭാ യണനിയനുകേള അവരുലട
ലഭാഭവനിഹനിതത്തനില്  നനിനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  നല്കേനി
വരുനണ്ടെട്ട്.  കകേരള  കകേഭാ -ഓപകററതീവട്ട്  മനില്ക്കട്ട്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  ലഫഡകറഷനുലാം
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കേഭാലനിത്തതീറയട്ട് സബ്സനിഡനി നല്കുനണ്ടെട്ട്.

കുടനിലവള്ളപ്രശലാം

16 (*76) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ളപ്രശലാം കനരനിടനിട്ടുലാം  മുന് സര്ക്കഭാര്
കവണ്ടെത്ര ജഭാഗതകയഭാലട പ്രവര്ത്തനിക്കഭാതനിരുനതട്ട് സസകേഭാരവ കുടനിലവള്ള കേമ്പനനികേലള
സഹഭായനിക്കഭാനഭാലണന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;



48 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 30, 2016

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടന സലത്തട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
വനിതരണലാം ലചേയ കുടനിലവള്ളലാം  കവണ്ടെത്ര ശുദതീകേരനിക്കഭാത്തകതഭാ അശുദമഭായകതഭാ
ആലണന  വഭാര്ത്തയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിലന്റെ
പ്രഭവകകേനലത്ത  സലാംബനനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷണവലാം,  നനിയനണവലാം,  നനിബനനയുലാം
പുറലപടവനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) :  

(എ) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനികലക്കട്ട് ഇഇൗ ആകക്ഷപലാം വനനിടനില.

(ബനി)  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടന സലങ്ങളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
ടഭാങറുകേള  വഴനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  ജല
ശുദതീകേരണ കകേനങ്ങളനില്നനിനലാം നല്കുന കുടനിലവള്ളലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ശുദതീകേരനിചട്ട്
അണുവനിമുകമഭാക്കനിയതഭാണട്ട്.  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  ലപഭാതുവനിതരണ  ശലാംഖല
വഴനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  ശുദതീകേരനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കനിയ
കുടനിലവള്ളലാം  തലനയഭാണട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജലവനിതരണത്തനിനഭായുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്ക
ലപടനതട്ട്. കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിയുലട ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളനില് ആവശവമഭായ
സുരക്ഷഭാ മുന്കേരുതലകേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത കുടനിലവള്ള ആവശവത്തനിനഭായനി
ജലലാം  കശഖരനിക്കുന  കസഭാതസ്സുകേള  മഭാലനിനവമുകമഭാലണനലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിനട്ട്
കയഭാഗവമഭാലണനലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിലയലക്കഭാണ്ടെട്ട്  പരനികശഭാധനിപനിചട്ട്  ഉറപ്പുവരു
കത്തണ്ടെതഭാലണനട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുന.
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കസഭാതസനില്നനിനലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്
കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  പൂര്ണ്ണ  ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനിലഭാണട്ട്  കുടനിലവള്ളലാം
ടഭാങറുകേളനികലക്കട്ട്  കശഖരനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട
കസഭാതസ്സുകേളനില്  നനിനലാം  ജലലാം  ലഭവമഭാകേഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനില്  ജല
വനിതരണത്തനിനുപകയഭാഗനിക്കുന കസഭാതസട്ട്  ബനലപട തഹസനില്ദഭാര് അലാംഗതീകൃത
പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബനില്  നനിനമുള്ള  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബനില്  നനിനമുള്ള
പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ടനിലലഫ  ലചേയ്യുകേയുലാം
ഇപ്രകേഭാരമുള്ള കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനമഭാത്രമഭായനി ജലസലാംഭരണലാം പരനിമനിതലപടത്തുകേയുലാം
ലചേയനിരുന.  ജലകശഖരണലാം  മുതല്  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതുവലര
വഭാഹനത്തനില്  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  ഉകദവഭാഗസലന്റെ  സഭാനനിദവലാം  ഉറപഭാക്കനിയനിരുന.
എപനികക്കഭാടനിലാംഗട്ട് ഉള്ള വഭാഹനങ്ങളുലാം കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനട്ട് ഉപകയഭാഗനിചനിരുന.  
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സലാംസഭാനത്തട്ട്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഒഴനിലകേയുള്ള   എലഭാ  കുടനിലവള്ള

കസഭാതസ്സുകേളക്കുലാം ഭക്ഷവ സുരക്ഷഭാ വകുപട്ട് നല്കുന ലലലസന്കസഭാ രജനികസ്ട്രഷകനഭാ

ഉണ്ടെഭായനിരനികക്കണ്ടെതഭാണട്ട്.  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള ഉളലപലട ഇത്തരലാം

ലലലസന്കസഭാ  രജനികസ്ട്രഷകനഭാ ഉള്ള കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനമഭാത്രകമ കുടനിലവള്ളലാം

കശഖരനിക്കഭാവൂ  എനതടക്കലാം  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ

കേമ്മേതീഷണര്  പുറലപടവനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ടനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം

ലചേയ്യുന എലഭാവരുലാം പഭാലനിക്കുവഭാന് ബഭാദവസരഭാണട്ട്.

വനഭൂമനി സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി

 17 (*77) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് :

ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് :

ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി: തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനഭൂമനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന കേഭാരവത്തനില് മുന് സര്ക്കഭാര് കവണ്ടെ നടപടനി

സസതീകേരനിചനിലലന  പരഭാതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഇതനിനഭായനി

ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനഭൂമനി  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുനതു  സലാംബനനിചട്ട്  2015  ലസപ്റലാംബര്

മഭാസലാം വഹകക്കഭാടതനി പുറലപടവനിച ഉത്തരവനിലന്റെ വനിശദവനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  മുന്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച

നടപടനികേള  എലനഭാലക്കലയനലാം  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  എന്തു

ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുലനനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ) :  

(എ)  വനസലാംരക്ഷണലാം കൂടതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനത്തട്ട്

കൂടതല്  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  വനലാം

കേകയറശമങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  കേലണ്ടെത്തനി  അവ  തടയുകേയുലാം  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര

നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  വനഭൂമനിയുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി

വനഭാതനിര്ത്തനികേള  നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്  സനിരലാം  ജണ്ടെകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള

886/2017
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നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  അതനികലക്കഭായനി വനലാം വകുപനിലല ബതീറട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്

ഓഫതീസര്/ലസക്ഷന്  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഓഫതീസര്  എനനിവര്ക്കട്ട്  സര്കവ്വ  കജഭാലനികേളനില്

പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വരുന. വനലാം കേകയറ സഭാധവതയുള്ള സലങ്ങളനില് നനിരനരലാം

പകട്രെെഭാളനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയുലാം  വനസലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കുന.  വനഭാതനിര്ത്തനികയഭാടട്ട്

കചേര്നള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള്ള  വനപരനിപഭാലന

സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വഴനി  വനലാം  കേകയറശമങ്ങളുലാം  വനകുറകൃതവങ്ങളുലാം

തടയുനതനിനട്ട് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ചേതീഫട്ട് ലസക്രടറനിയുലട കനതൃതസത്തനില് കസ്റ്ററട്ട് ലലവല്

കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  സര്ക്കനിള  കേണ്സര്കവറര്മഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില്

സര്ക്കനിളതല  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്

ഫലപ്രദമഭായനി  വനലാം  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി) കനചര് ലകവഴട്ട് മൂവ്ലമന്റെട്ട് ഫയല് ലചേയ ഒ.പനി. 18467/02, ഒണ് എര്ത്തട്ട്

ഒണ് ലലലഫട്ട് ലസഭാലലസറനി ഫയല് ലചേയ ഒ.പനി 1947/2003 എനതീ കകേസ്സുകേളനിലല

4-9-2015-ലല  വനിധനിയനില്  1957-ലല  കകേരള  ലഭാന്റെട്ട്  കേണ്സര്വന്സനി  ആകട്ട്,

1961-ലല  കകേരള  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ആകട്ട്  എനനിവ  പ്രകേഭാരലാം  കേകയറക്കഭാര്ക്കട്ട്

നനിയമഭാനുസൃതലാം  സ്റ്റഭാറവ്യൂടറനി  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനി  അതനില്  ഉചേനിതമഭായ  ഉത്തരവട്ട്

പുറലപടവനിചട്ട്  കേകയറലാം  ഒഴനിപനികക്കണ്ടെതഭാലണനലാം  വനിധനിപകേര്പട്ട്  ലലകേപറനി  ആറട്ട്

മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  ഇതുസലാംബനനിച  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചട്ട്  തുടര്നട്ട്  ആറട്ട്

മഭാസക്കഭാലയളവലകേഭാണ്ടെട്ട് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണ്ടെതുമഭാണട്ട്.

(സനി)  കകേരള  ലഭാന്റെട്ട്  കേണ്സര്വന്സനി  ആകട്ട്  1957  പ്രകേഭാരലാം  സ്റ്റഭാറവ്യൂടറനി

കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനി കേകയറക്കഭാലര ഒഴനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതു

സലാംബനനിചട്ട്  അഡസകക്കറട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭായുകേയുലാം  അതട്ട്

ലഭവമഭാകുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത  ഇഇൗ  വനിഷയലാം  20-1-2016-ല്  കൂടനിയ

സലാംസഭാനതല കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി മതീറനിലാംഗനിലലാം ചേര്ച ലചേയ. ഇഇൗ ചേര്ചയുകടയുലാം

അഡസകക്കറട്ട് ജനറലനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായത്തനിലന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് വനലാം കേകയറലാം

ഒഴനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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18 (*78) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : 
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് : 
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  മനനിമഭാര്ക്കുലാം  ഉകദവഭാഗസര്ക്കുലമതനിലര
ഉയര്ന അഴനിമതനി ആകരഭാപണങ്ങലള പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനഭായനി അ ഡസകക്കറട്ട് ജനറലലാം,
 ഡയറകര്  ജനറല്  ഓഫട്ട്  കപ്രഭാസനികേവ്യൂഷനുലാം  നനിയമ  സഹഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ദുരുപകയഭാഗലപടത്തനി  എന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ലപടനിരുകനഭാ;  എങനില്
ഇക്കഭാരവത്തനില് അകനസഷണലാം നടത്തനി തനിരുത്തല് നടപടനികേളക്കട്ട് സഭാധവതയുകണ്ടെഭാ
എന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ബഭാര് കകേഭാഴ കകേസനില് ഉളലപലട ഈ നനിയമസഹഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗലപടത്തനിയതട്ട്  കൂടഭാലത സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറലമ നനിനട്ട്  അഭനിഭഭാഷകേലര
ലകേഭാണ്ടുവനട്ട് നനിയകമഭാപകദശലാം കതടകേയുലാം കകേസട്ട് നടത്തുകേയുലാം ലചേയതനിലനക്കുറനിചട്ട്
സമഗഭാകനസഷണലാം  നടത്തനി  നഷലാം  ഈടഭാക്കഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  എനട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന്  ) :  

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  മനനിമഭാര്ക്കുലാം  ഉകദവഭാഗസര്ക്കുലമതനിലര
ഉയര്ന അഴനിമതനി ആകരഭാപണങ്ങലള പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനഭായനി അഡസകക്കറട്ട് ജനറലലാം
ഡയറകര്  ജനറല്  ഓഫട്ട്  കപ്രഭാസനികേവ്യൂഷനുലാം  നനിയമ  സഹഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ദുരുപകയഭാഗലപടത്തനികയഭാ  എന  വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഡയറകര്,
വനിജനിലന്സട്ട്  &  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബവ്യൂകറഭാ  18-6-2016-ലല  സര്ക്കുലര്  3/2016
പ്രകേഭാരലാം  നനിയമസഹഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ദുരുപകയഭാഗലപടത്തനി  എന
വനിഷയലത്തപറനി പരനികശഭാധനിക്കഭാന് ഒരു ഗുഡട്ട് ഗകവണന്സട്ട് ഓഡനിറട്ട്  നടത്തുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ഇതട്ട് 2016 ജൂലലല പകുതനികയഭാടകൂടനികയ പൂര്ത്തനിയഭാവകേയുള്ളൂ.
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(ബനി)  മുന്  ധനകേഭാരവ-നനിയമ-ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ   വകുപ്പുമനനിലക്കതനിലര
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  വനി.സനി.6/14/എസട്ട്.ലഎ.യു1  (ബഭാര്  കകേഭാഴകക്കസട്ട്)  കകേസനിലന്റെ
അകനസഷണകവളയനില്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  മുതനിര്ന  അഭനിഭഭാഷകേരഭായ  ശതീ.  എന്.
നഭാകഗശസര റഭാവ, ശതീ. കമഭാഹന് പരഭാശരന് എനനിവകരഭാടട്ട് നനിയകമഭാപകദശലാം കതടഭാന്
വനിജനിലന്സട്ട് ഡയറകര് സസനലാം നനിലയനില് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ഉപകദശലാം കനടകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇവരുലട  ഫതീസനിനത്തനില്  7,70,000  (എഴട്ട്  ലക്ഷത്തനി
എഴുപതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപ   നല്കുവഭാന്  വനിജനിലന്സട്ട്  ഡയറകര്
ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയനിരുന.  അഡസകക്കറട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  authorization  ഇലഭാലത
വനിജനിലന്സട്ട്  വകുപനിനട്ട്  സസനലാം  നനിലയട്ട്   നനിയമ  വകുപനിലനയുലാം  അഡസകക്കറട്ട്
ജനറലനിലനയുലാം മറനികേടനട്ട്  പുറലമയുള്ള അഭനിഭഭാഷകേരനില് നനിനലാം നനിയകമഭാപകദശലാം
കതടഭാവനതലലനട്ട്  നനിയമ  വകുപട്ട്  ലസക്രടറനി  6-10-2015-ല്  അഭനിപ്രഭായലപട്ടു.
എനഭാല്  ഇതനിലന  മറനികേടനലകേഭാണ്ടെട്ട്  ധനകേഭാരവ  വകുപട്ട്  4-11-2015-ലലാം
20-1-2016-ലലാം ഇഇൗ തുകേ നല്കേണലമനട്ട് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ.  ഇതനില്  9-3-2016-നട്ട്
ലതരലഞ്ഞടപട്ട്  പ്രഖവഭാപനത്തനിനുകശഷലാം  തുകേ  നല്കുവഭാന്  മനനിസഭ
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  ഇകത  വനിഷയത്തനില്  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്
OP  (Crl)No.  376/2015-ല്  ഡയറകര്,   വനിജനിലന്സട്ട്  &  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്
ബവ്യൂകറഭായ്ക്കുകവണ്ടെനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പഭാനലനിലനിലഭാത്ത  ശതീ.  കേപനില്
സനിബല്, ശതീ. മുഹമ്മേദട്ട് നനിസഭാമുദ്ദേതീന് പഭാഷ എനനിവലര നനിയമനിചതനിനട്ട് 37,10,000
രൂപ  (മുപത്തനികയഴട്ട്  ലക്ഷത്തനി  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  ഫതീസനിനത്തനില്
ആവശവലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചനിടനില.  ഇതടക്കമുള്ള  വനിഷയങ്ങള  ഗുഡട്ട്
ഗകവണന്സട്ട് ഓഡനിറനില് പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഭൂജല പരനികപഭാഷണലാം

19 (*79) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്: തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂജല പരനികപഭാഷണലാം ജനകേതീയമഭാക്കഭാന് മുന് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എലനലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനിക്കട്ട് എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഉണ്ടെഭായനിരുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് വകേലക്കഭാണ്ടെലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് എലനലഭാലാം കനടങ്ങള വകേവരനിചനിട്ടുലണ്ടെനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത്യു  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  ) :  

(എ)  ഭൂജല  വകുപനിനുകേതീഴനില്  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഭൂജല
സലാംരക്ഷണവലാം കൃത്രനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാഷണവലാം എന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
ലപഭാതുജനങ്ങളനില് അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുനതനിനഭായുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തനി
വരുന. ഭൂജല പരനികപഭാഷണലാം ജനകേതീയമഭാക്കുനതനിനുള്ള പദതനി ജലനനിധനി മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭൂജലകശഭാഷണലാം തടയുകേ, കൃത്രനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാഷണ
പദതനി  വഴനി  ഭൂജല നനിരപട്ട്  ഉയര്ത്തുകേ,  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് കുടനിലവള്ള ലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എനനിവയഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനിയുലട ലക്ഷവങ്ങള.

(സനി)  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവലാം  എന
പദതനിയനില്ലപടത്തനി  തടയണകേള,  അടനിയണകേള,  റതീചഭാര്ജട്ട്  പനിറ്റുകേള,  തുറന
കേനിണറുകേള  വഴനിയുള്ള  കേനിണര്  റതീചഭാര്ജനിലാംഗട്ട്  എനനിവ  നടപഭാക്കനിവരുന.
ജലനനിധനിയുലട രണ്ടെഭാലാം ഘട പദതനിക്കട്ട് കേതീഴനില് ജലപരനികപഭാഷണത്തനിനുള്ള മുഴുവന്
തുകേയുലാം സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനിയഭായനി നല്കുന.

(ഡനി)  ഭൂജല നനിരപട്ട് ഉയര്നവരുവഭാന് സഹഭായകേമഭായ തരത്തനില് മഴലവള്ളലാം
ഭൂമനിയനികലക്കട്ട് തഭാഴനിറങ്ങുവഭാന് ലക്ഷവമനിടട്ട് സസതീകേരനിച ഭൂജല സലാംകപഭാഷണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
ഫലപ്രദമഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി ഭൂരഹനിത-ഭവനരഹനിത-
പുനരധനിവഭാസ  പദതനി

20 (*80) ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  ഭൂരഹനിത-ഭവന
രഹനിത-പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുനകണ്ടെഭാ;  ഉലണ്ടെങനില്  ഈ  പദതനി
എനട്ട് മുതലഭാണട്ട് ആരലാംഭനിചലതനട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  പദതനിയുലട  മറവനില്  കകേഭാളനനികേള  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  നതീക്കലാം
നടക്കുനകണ്ടെഭാ;  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങലള  ഇനനിയുലാം  കകേഭാളനനിവല്ക്കരനിക്കരുലതന
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നനിലവനിലകണ്ടെഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഭൂമനി  തടനിപ്പുകേള  നടക്കുനതഭായുള്ള
ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഉലണ്ടെങനില്  അതട്ട്  തടയുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി കേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന്  ) :  

(എ) ഉണ്ടെട്ട്. 1989-ലഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനി നനിലവനില് വനതട്ട്.

(ബനി) കകേഭാളനനികേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് പ്രകതവകേനിചട്ട് നതീക്കങ്ങലളഭാനലാം
നടത്തുനനില.  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങലള  ഇനനിയുലാം  കകേഭാളനനിവല്ക്കരനിക്കരുലതനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നനിലവനിലനില.

(സനി)  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  ഉയര്ന  വനിലയട്ട്  വനില്ക്കുന  ഇടനനിലക്കഭാര്  ഉള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതട്ട്  തടയഭാന്  ജനിലഭാ/കബഭാക്കട്ട്തല  ഉകദവഭാഗസന്മഭാര്ക്കട്ട്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ജലവനിതരണത്തനിനഭായുള്ള കേര്മ്മേപദതനി

21 (*81) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലവനിതരണത്തനിനഭായുള്ള പഴയ വപപ്പുകേള മഭാറനി പുതനിയ വപപ്പുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  മുന്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  വകേവരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട്;

(സനി)  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കഭാൻ  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേൾ
സസതീകേരനിചനിരുന; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങള വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) :  

(എ)  ജലവനിതരണത്തനിനഭായുള്ള പഴയ ലലപപ്പുകേള മഭാറനി പുതനിയ ലലപപ്പുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  മുന്സര്ക്കഭാര് ബഡ്ജറനില്  "19-റതീകപ്ലെെസ് ലമന്റെട്ട്”എന പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിരുന.  ഇതുവഴനി  കേഭാലപഴക്കവലാം  കകേടപഭാടകേളുലാം  വന  വപപട്ട്
വലനുകേള  ഘടലാംഘടമഭായനി  മഭാറനി  പുതനിയവ  സഭാപനിചട്ട്  ജലവനിതരണലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം ലമയനിന്റെനന്സട്ട് ലചേലവട്ട് കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം ലക്ഷവമനിടനിരുന.

(ബനി)  കേഭാലപഴക്കലാംലകേഭാണ്ടെട്ട്  കൂലടകലട  തകേരഭാറനിലഭാകുന  ലലപപ്പുകേളമൂലലാം
ജലവനിതരണരലാംഗത്തുണ്ടെഭാകുന  തടസവലാം  ജലനഷവലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  പുതനിയ
വപപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിരുന.  കൂടഭാലത  ലപഭാതുജനങ്ങള
ക്കുണ്ടെഭാകുന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  കചേഭാര്ച  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധവത  കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം  കൂടതല്  ജനങ്ങളനികലക്കട്ട്  ജലവനിതരണലാം
സഭാധവമഭാക്കഭാനുലാം ലക്ഷവമനിടനിരുന.

(സനി)  പഴയ  വപപ്പുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന  പദതനികേള  ഏലറടത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനി  ജല  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്
ലഭവമഭാക്കുന.  തുടര്നട്ട്  ലലപപ്പുകേളുലട  കേഭാലപഴക്കലാം,  പ്രഭാധഭാനവലാം,   ലപഭാടലകേളുലട
എണ്ണലാം  എനനിവ  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  അവ  മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  എസ്റ്റനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം തുടര്നട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. വനിവനിധ തലത്തനില്
അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം  നടത്തനി  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  നല്കേനി
പദതനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന.
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സകതണ് റതീജനിയണനിലന്റെ കേതീഴനില്  264  കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുലാം
ലസന്ട്രെെല്  റതീജനിയണനിലന്റെ  കേതീഴനില്  186  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുലാം  കനഭാര്കത്തണ്
റതീജനിയണനിലന്റെ  കേതീഴനില്  120  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുലാം  കൂടനി  ആലകേ  570  കകേഭാടനി
രൂപയ്ക്കുലാം കേഭാലപഴക്കലാംലചേന വപപ്പുകേള മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ഡനി)  അടനിക്കടനി  വപപട്ട് ലലലനനില്  കചേഭാര്ചമൂലമുണ്ടെഭാകുന  ശുദജല  നഷലാം
തടയഭാനുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുണ്ടെഭാകുന ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം കചേഭാര്ച
പരനിഹരനിക്കുനതനിലൂലട സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദവത കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന. കൂടഭാലത
ലലപപനിലണ്ടെഭാകുന ലതീക്കുകേളമൂലലാം കറഭാഡകേള തകേരുനതട്ട് തടയുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന.
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ജപഭാന് കുടനിലവള്ളപദതനി

22 (*82) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജപഭാന്  കുടനിലവള്ളപദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  മുന്  സര്ക്കഭാര്
എലനലഭാലാം കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുവഴനി  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  വകേവരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് വകേലക്കഭാണ്ടെതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങള വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) :  

(എ)  ജപഭാന്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  തനിരുവനനപുരലാം,
മതീനഭാടട്ട്,  കചേര്ത്തല, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  പട്ടുവലാം എനതീ അഞട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം  കമഭാണനിറര്  ലചേയഭാനുമഭായനി,
പദതനിയുലട  ചുമതലയുള്ള  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുലാം  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകറുലാം  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിരനരലാം  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം
ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയവനനിരുന.  വകുപ്പുമനനി
തലവനഭായുള്ള  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന്  കേമ്മേനിറനി,  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി  തലവനഭായുള്ള
എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി,  ഫണ്ടെട്ട്  റനിലതീസട്ട്  കേമ്മേനിറനി  എനനിവ  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
ജനിക്ക  കപ്രഭാജകനിലന്റെ  നടത്തനിപനിനഭായനി  പ്രകതവകേലാം  ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെഭായനിരുന.
കൂടഭാലത  പദതനി  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഉടലലടക്കുന  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശവമഭായനി വരുന അലാംഗതീകേഭാരങ്ങളക്കട്ട് വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
കബഭാര്ഡനിലനയുലാം  സര്ക്കഭാരനിലനയുലാം  സമതീപനിചട്ട്  പരനിഹഭാരങ്ങള  കതടനിയനിരുന.
ജനിലഭാതലത്തനിലലാം  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന്  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെഭായനിരുന.
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ഇവയുലട  ഫലമഭായനി  ഉളലപടനിരുന  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കചേര്ത്തല
പദതനി  3-1-2012-ലലാം  പട്ടുവലാം  പദതനി  14-3-2013-ലലാം  കേമ്മേനിഷന് ലചേയ.  മതീനഭാടട്ട്
പദതനി  24-2-2011-ലലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  പദതനി  27-2-2015-ലലാം  ഭഭാഗനികേമഭായനി
കേമ്മേനിഷന്  ലചേയ്യുകേയുണ്ടെഭായനി.   തനിരുവനനപുരലാം  പദതനി  18-5-2010-ല്  തലന
ഭഭാഗനികേമഭായനി  കേമ്മേനിഷന്  ലചേയനിരുന.  കശഷനിക്കുന  തനിരുവനനപുരലാം,  മതീനഭാടട്ട്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  പദതനികേളുലട വനിതരണ ശലാംഖലയുലട പണനികേളുലാം തനിരുവനനപുരലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  നഗരങ്ങളനിലല  നനിലവനിലള്ള  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനികേളുലട
പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് എടക്കുകേയുണ്ടെഭായനി. പ്രസ്തുത പണനികേള നടനവരുന. മതീനഭാടട്ട് പദതനിയുലട
വനിതരണശലാംഖലകേളുലട ബഭാക്കനി പണനികേള  M/s. TECPRO Infrastructure Ltd.,
Kochi എന കേമ്പനനിക്കട്ട് 2012 ജൂണനില് കേരഭാര് നല്കേനിയനിരുന. M/s. TECPRO-യുലട
സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രശങ്ങളഭാല്  പണനി  മനഗതനിയനിലഭായതനിനഭാല്  അവരുലട  കസവനലാം
അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിരുനലവങനിലലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
കയഭാഗങ്ങള കൂടകേയുലാം 2016 ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനില് വനിതരണ ശലാംഖലയുലട പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലമനള്ള  അവരുലട  ഉറപനികന്മല്  പണനി  2016  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസലാം
പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  ഇതുവഴനി  അഞട്ട്  പദതനിപ്രകദശങ്ങളനിലലാം  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരുന
കതഭാതനില്,  അതഭായതട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം  10.7  ലക്ഷലാം ജനങ്ങളക്കുലാം മതീനഭാടട്ട്  5.26
ലക്ഷലാം ജനങ്ങളക്കുലാം കചേര്ത്തല  6.53  ലക്ഷലാം ജനങ്ങളക്കുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  12.08
ലക്ഷലാം ജനങ്ങളക്കുലാം പട്ടുവലാം  5.30  ലക്ഷലാം ജനങ്ങളക്കുലാം കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുകേലയന
ലക്ഷവലാം ലലകേവരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്.

(സനി)  ഭഭാഗനികേമഭായനി  കേമ്മേനിഷന്  ലചേയ  പദതനികേളുലട  ബഭാക്കനി  പണനികേള
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലലാം വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി തലത്തനിലലാം കയഭാഗങ്ങള കചേരുകേയുലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനില്
കനരനിടന  പ്രശങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുകേയുലാം  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം
ലചേയവന.  ജനിക്ക വഭായയുലട  സമയപരനിധനി  31-12-2016  വലര  നതീടനിക്കനിട്ടുനതനിനു
കവണ്ടെനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേനസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭവര്ത്ഥനിചനിരുന. എനഭാല്
28-7-2015-നു  കശഷലാം  സമയപരനിധനി  നതീടനിക്കനിടനിയനില.  എനനിരുനഭാലലാം  ബഭാക്കനി
പണനികേളക്കുള്ള  തുകേ  കസ്റ്ററട്ട്  ലഷയറനില്  ഉളലപടത്തനി  150  കകേഭാടനി  രൂപ  മുന്
സര്ക്കഭാര് ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തുകേയുമുണ്ടെഭായനി.  ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
തുടര്പണനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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(ഡനി)  തനിരുവനനപുരലാം  പദതനിയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി
നഗരത്തനിലഭാകേമഭാനലാം വനിതരണലാം ലചേയനിരുന ലവള്ളത്തനിലന്റെ കതഭാതട്ട്  74  ദശലക്ഷലാം
ലനിറര്  അധനികേമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിച്ചു.  അതുകപഭാലല  മതീനഭാടട്ട്  പദതനി
പ്രകദശത്തട്ട് 3913 വഭാടര് കേണക്ഷനുകേളുലാം പദതനിപ്രകദശത്തട്ട് വനിതരണലാം ലചേയനിരുന
ലവള്ളത്തനിലന്റെ കതഭാതട്ട്  24  ദശലക്ഷലാം ലനിറര് അധനികേമഭായുലാം നല്കുവഭാന് സഭാധനിച്ചു.
കചേര്ത്തല  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  39500  വഭാടര്  കേണക്ഷനുകേളുലാം  പദതനി  പ്രകദശത്തട്ട്
വനിതരണലാം ലചേയനിരുന ലവള്ളത്തനിലന്റെ കതഭാതട്ട്  57  ദശലക്ഷലാം ലനിറര് അധനികേമഭായുലാം
നല്കുവഭാന് സഭാധനിച്ചു.  കൂടഭാലത കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് പ്രകദശത്തട്ട് 989  കേണക്ഷനുകേളുലാം 55
ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  ജലലാം  അധനികേമഭായുലാം  നല്കുവഭാനുലാം  പട്ടുവലാം  പദതനി  പ്രകദശത്തട്ട്
8307  കേണക്ഷനുകേളുലാം  30  ദശലക്ഷലാം ലനിറര് ലവള്ളവലാം നല്കുവഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
വനിതരണശലാംഖലയുലട  ബഭാക്കനി  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാല്  മഭാത്രകമ
പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളു. 

സസയലാംപരവഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനി  പദതനി

23 (*83) ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിച  'സസയലാം  പരവഭാപ്ത  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി
പദതനി' അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി ലക്ഷവപ്രഭാപ്തനി  കനടഭാലത കപഭായതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള എലനഭാലക്ക
യഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  പദതനി  നടത്തനിപനിലനക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷണലാം
നടത്തുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത പദതനി തുടരഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ;  ഉലണ്ടെങനില് അതനിലന്റെ
രൂപകരഖ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി കേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന്  ) :  

(എ)  ഉണ്ടെട്ട്.  പടനികേജഭാതനി  സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം   പദതനിയുലട  പുകരഭാഗതനി



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 59

വനിലയനിരുത്തുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാനതലത്തനിലലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലലാം  അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള നടത്തഭാറുണ്ടെട്ട്.  സലാംസഭാന തലത്തനില്  30-6-2015-ല്  അവകലഭാകേന
കയഭാഗലാം  നടത്തനി.  ജനിലഭാ  തലങ്ങളനില് കയഭാഗങ്ങള നടത്തനിയ തതീയതനികേള ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

              ജനില അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം നടന തതീയതനി

തനിരുവനനപുരലാം 22-7-2015

ലകേഭാലലാം 29-2-2016

പത്തനലാംതനിട 25-1-2015

ആലപ്പുഴ 10-3-2014

കകേഭാടയലാം 4-3-2016

ഇടക്കനി 2-3-2016

എറണഭാകുളലാം 10-12-2015

തൃശ്ശൂര് 25-1-2016

പഭാലക്കഭാടട്ട് 12-11-2014

മലപ്പുറലാം 27-5-2015

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 30-5-2016

വയനഭാടട്ട് 18-1-2015

കേണ്ണൂര് 1-10-2015

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്            കയഭാഗലാം കചേര്നനിടനില.
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(ബനി)  സസയലാംപരവഭാപ്തഗഭാമലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ലതരലഞ്ഞടത്ത

സര്ക്കഭാര് ഏജന്സനികേളുലട കേഭാരവകശഷനിക്കുറവട്ട്, തനതട്ട് മനുഷവവനിഭവകശഷനിക്കുറവട്ട്,

കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളുലട  എതനിര്പട്ട്,  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ഹഭാള  മുതലഭായവയട്ട്

കകേഭാളനനിയനിലല സലലഭവതക്കുറവട്ട്,  കകേഭാളനനി നനിവഭാസനികേളുലട  ആവശവപ്രകേഭാരലാം

എസ്റ്റനികമറനില്  വരുന  നനിരനര  മഭാറങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണട്ട്

കകേഭാളനനികേളുലട  നവതീകേരണ  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്

സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്.  പദതനി  നടത്തനിപനിലനക്കുറനിചട്ട്  പരഭാതനി  ലഭവമഭായഭാല്

ഇതുസലാംബനനിചട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തഭാറുണ്ടെട്ട്.

(സനി)  പ്രസസ്തുത പദതനി തുടരഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടെട്ട്. പദതനിയുലട രൂപകരഖയുലാം

വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം തയഭാറഭായനി വരുന.

സസയലാംപരവഭാപ്തഗഭാമലാം പദതനി

24 (*84) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പടനികേജഭാതനി  സകങതങ്ങളനില് സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം

പദതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എനലഭാലാം ഉകദ്ദേശവ ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി വകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട് ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(സനി) പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട് ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിചതട്ട്;

(ഡനി)  പദതനി  നടത്തനിപനില്  എനലഭാലാം  കനടങ്ങളഭാണട്ട്  വകേവരനിക്കഭാന്

സഭാധനിചതട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന്  ) :  

(എ)  ഉണ്ടെട്ട്.  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം

പദതനിപ്രകേഭാരലാം  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  114  കകേഭാളനനികേലളയുലാം  2013-14

സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  102  കകേഭാളനനികേലളയുലാം ലതരലഞ്ഞടത്തട്ട് പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടത്തനിവരുന.

(ബനി) (1) കകേഭാളനനിക്കുള്ളനിലല കറഭാഡട്ട്/നടപഭാത

(2) കുടനിലവള്ളലാം

(3) ലലവദത്യുതതീകേരണലാം

(4) വതീടട്ട് പുനരുദഭാരണലാം

(5) കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ഹഭാള/കേളനിസലലാം

(6) ലഡയനികനജട്ട്

(7) മഭാലനിനവ സലാംസരണലാം

(8) ബകയഭാഗവഭാസട്ട് പ്ലെെഭാന്റെട്ട്

(9) വരുമഭാനദഭായകേ പദതനികേള 

(10) വനനിതകേളുലട സസയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങള വഴനിയുള്ള സൂക

   സലാംരലാംഭങ്ങള

(11) കസഭാളഭാര് ലതരുവട്ട് വനിളക്കട്ട്

(12) റതീലടയനിനനിലാംഗട്ട് വഭാള

(13) അടക്കളകത്തഭാടലാം

(14) ശുചേതീകേരണ പ്രവര്ത്തനലാം

(15)  ആശയവനിനനിമയ സഇൗകേരവലാം തുടങ്ങനിയ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

കകേഭാളനനികേളുലട സഭാഹചേരവമനുസരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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(സനി) 2012-13 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 114 കകേഭാളനനികേള ലതരലഞ്ഞടത്തുലവങനിലലാം ഒരു
കകേഭാളനനിയനില്  ചേനില  സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചനിടനില.
ഇകപഭാള പ്രവൃത്തനികേള തുടങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 2013-14
വര്ഷലാം  102  കകേഭാളനനികേള  ലതരലഞ്ഞടത്തനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ആലകേ  216  കകേഭാളനനികേളനില്
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന. ഓകരഭാ കകേഭാളനനിയുലടയുലാം പ്രവൃത്തനിയുലട
സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനഭായനി  ബനലപട  എലാം.എല്.എ./എലാം.പനി.  (ലചേയര്മഭാന്),
വഭാര്ഡട്ട്  ലമമ്പര്,  എസട്ട്.  സനി.  ലപ്രഭാകമഭാടര്,  കബഭാക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന
ഓഫതീസര്,  ഏജന്സനിയുലട  രണ്ടെട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേള,  കകേഭാളനനിയനില്  നനിനള്ള  ഒരു
വനനിതയുലാം പുരുഷനുലാം എനനിവരടങ്ങുന ഒരു പ്രഭാകദശനികേ കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി,
അവനിലട നടത്തുന വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള കമഭാണനിറര് ലചേയ്യുനതനിനുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ഡനി)  ടനി  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  216  കകേഭാളനനികേളനില്  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിയുലടയുലാം
ആവശവമനുസരനിചട്ട്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം,  ലലവദത്യുതനി,  ഭവന  പുനരുദഭാരണലാം,
കറഭാഡട്ട്,  നടപഭാത  തുടങ്ങനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷവമനിടതട്ട്.
എനഭാല് ഇതനില്  32  കകേഭാളനനികേളനില് മഭാത്രമഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
മറട്ട്  കകേഭാളനനികേളനില്  പല  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  പ്രവൃത്തനി  ഫലപ്രദമഭായനി  തുടരഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനിടനില.

കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജട്ട്

25 (*85) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനനന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ജലവനിഭവ  വകുപട്ട്  വഴനി  എലനഭാലക്ക
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനിരുന  കകേന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചലതനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുലട  പുകരഭാഗതനിയുലാം  പദതനി  ലക്ഷവമനിടതുകപഭാലല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴനിയഭാലത  കപഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനിൽ  കേഭാരണലാം  ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;  പദതനിയുലട
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കഭായനി  കകേന  -  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  എത്ര  തുകേ  വതീതലാം
അനുവദനിചനിരുനലവനലാം  അതനില്  എത്ര  തുകേ  വതീതലാം  ലചേലവഴനിച്ചുലവനലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉണ്ടെഭായ  വതീഴ്ചകേള  വനിശകേലനലാം  ലചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
ഉലണ്ടെങനിൽ വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജട്ട് തുടകരണ്ടെതനിലലന കകേന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ
കേഭാരണലമലനനട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന  അറനിയനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  പഭാകക്കജട്ട്
കവലണ്ടെനവചഭാല് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനലതങ്ങലനയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) :  

(എ)  ലപ്രഭാഫസര്  എലാം.  എസട്ട്.  സസഭാമനിനഭാഥന്  കേമ്മേതീഷന്  സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടനിലല  കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജട്ട്  2008-ല്  കകേനസര്ക്കഭാര്  തതസത്തനില്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  നനിലവനിലള്ള  സതീമുകേളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  പദതനി
സമര്പനിക്കുന മുറയട്ട് അനുമതനി നല്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനമഭാവകേയുലാം ലചേയ.  കുടനഭാടട്ട്
പഭാകക്കജട്ട്  75%  കകേനവനിഹനിതവലാം  25%  സലാംസഭാന  വനിഹനിതവമഭായുള്ള
കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭാണട്ട്. കകേനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച പദതനികേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ലകേ  .  ഇ  .  എല്  . - 1 :

ലനടമുടനി പഞഭായത്തനിലല 11 പഭാടകശഖരങ്ങളുലട പുറലാംബണ്ടെട്ട് സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
24.7  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങല്  വരുന  പദതനി  28-1-2010-ല്  കകേന  ടനി.എ.സനി.
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  12-7-2010-ല്  കൂടനിയ  കകേന  എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം  തുടര്നട്ട്  പ്ലെെഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഇന്ലവസ്റ്റട്ട്ലമന്റെട്ട്
ക്ലനിയറന്സട്ട് 24.76 കകേഭാടനി രൂപയട്ട് 5-5-2010-ല് ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ. 

ലകേ  .  ഇ  .  എല്  . - 2  :

കേഭായല്നനിലങ്ങളനിലല  9  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട പുറലാംബണ്ടെട്ട് സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
118.913  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങല് വരുന പദതനിക്കട്ട്  12-5-2010-ല് കൂടനിയ  കകേന
എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  തുടര്നട്ട്  30-7-2010-ല്
പ്ലെെഭാനനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഇന്ലവസ്റ്റട്ട്ലമന്റെട്ട് ക്ലനിയറന്സട്ട് ലഭനിച്ചു.

ലകേ  .  ഇ  .  എല്  . - 3 :

പഭാടകശഖരങ്ങളുലട പുറലാംബണ്ടെട്ട് സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  379.05  കകേഭാടനി  രൂപ
അടങല്  വരുന  പദതനി  4-1-2011-ല്  കകേന  ടനി.എ.സനി.  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം
18-8-2011-ല്  കൂടനിയ  കകേന  എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി  379.05  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം  തുടര്നട്ട്  പ്ലെെഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഇന്ലവസ്റ്റട്ട്ലമന്റെട്ട്
ക്ലനിയറന്സട്ട് 30-5-2011-ല് 106.13 കകേഭാടനി രൂപയട്ട് ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.
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ഓണഭാട്ടുകേര   -(  ലകേ  .  ഇ  .  എല്  . - 4) :

ഓണഭാട്ടുകേര പ്രകദശലത്ത  12  നതീര്ത്തടങ്ങളനിലല ലവള്ളലപഭാക്ക നനിവഭാരണത്തനിനഭായനി
248.39  കകേഭാടനി  രൂപ അടങല് വരുന പദതനി  17-8-2011-ല് കകേന ടനി.എ.സനി.
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  15-12-2011-ല് കൂടനിയ കകേന എലാംപകവര്ഡട്ട് കേമ്മേനിറനി അതനില്
70 കകേഭാടനി രൂപയട്ട് 9-11-2011-ല് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ. 

കകേനഭാനുമതനി ലഭനികക്കണ്ടെ പദതനികേള

തണ്ണതീര്മുക്കലാം ബണ്ടെനിലന്റെ നവതീകേരണലാം   :

തണ്ണതീര്മുക്കലാം  ബണ്ടെനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനുള്ള  255.335  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള
പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തതസത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഫ്ലഡട്ട്
മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  കകേനഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

കതഭാടപള്ളനി സനില്കവയുലട നവതീകേരണലാം   :

കതഭാടപള്ളനി സനില്കവയുലട നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  47  കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്  ടനി.എ.സനി.  അലാംഗതീകേരനിച്ചു.  പദതനിക്കട്ട്  കകേന  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുടനഭാടട്ട് തഭാലൂക്കനിലല ലവള്ളലപഭാക്ക നനിവഭാരണ പദതനി

ഇഇൗ പ്രവൃത്തനിയുലട പദതനി റനികപഭാര്ടട്ട് കസ്റ്ററട്ട് ടനി.എ.സനി. അലാംഗതീകേരനിച്ചു. പദതനി
റനികപഭാര്ടട്ട് കകേനഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി) നടപടനിക്രമങ്ങളനിലലാം പ്രവൃത്തനികേള ലടണ്ടെര് ലചേയ കേരഭാറനികലര്ലപടനതനിലലാം
കനരനിട കേഭാലതഭാമസവലാം പ്രവൃത്തനികേളനിലണ്ടെഭായ തടസങ്ങളുലാം ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം ലകേഭാണ്ടെട്ട്
പഭാകക്കജനിലന്റെ ലക്ഷവങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിരുനനില.

നടപടനിക്രമങ്ങളുലട കേഭാലതഭാമസലാം   :

വനിശദമഭായ  പദതനികരഖ  കകേനഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം
ലകേ.ഇ.എല്-3,  ഓണഭാട്ടുകേര  എനതീ  പദതനികേള  കകേന  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ
എലാംപകവര്ഡട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട് കേഭാത്തുനനിനതനിനഭാലലാം പഭാടകശഖരങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേളുലട  ലടണ്ടെര്  നടപടനികേള  ഗ്രൂപട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്
ക്ഷണനിചതുമൂലവലാം കേരഭാറുകേഭാര് പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടക്കുവഭാന് വനിസമ്മേതനിചതനിനഭാലലാം
886/2017
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കേഭാലതഭാമസമുണ്ടെഭായനി.  ടനി  പ്രവൃത്തനികേള വതീണ്ടുലാം ലടണ്ടെര് ലചേയ്യുന അവസരത്തനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് നനിരക്കുകേള പുനര്നനിര്ണ്ണയനിചതനിനഭാല് എസ്റ്റനികമറ്റുകേള പുതുകക്കണ്ടെ
സഭാഹചേരവവലാം കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ലകേ.ഇ.എല്-3,  ഓണഭാട്ടുകേര,
കുടനഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  എനതീ  പദതനികേളുലട  പഭാടകശഖരങ്ങളുലട  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള
ആദവദര്ഘഭാസനിനട്ട് കേരഭാറുകേഭാരനില്നനിനലാം പ്രതനികേരണലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് വതീണ്ടുലാം
ലടണ്ടെര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിട്ടു. 

ലകേ.ഇ.എല്-2,  തണ്ണതീര്മുക്കലാം എനതീ പദതനികേളക്കട്ട് കേരഭാറുകേഭാര് തമ്മേനിലള്ള
തര്ക്കലാം  കകേഭാടതനി  വവവഹഭാരത്തനികലക്കട്ട്  നയനിചതനിനഭാല്  കേരഭാറനികലര്ലപടനതനിനട്ട്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിട്ടു. സമുദ്രനനിരപനിനട്ട് തഭാലഴ സനിതനി ലചേയ്യുന പഭാടകശഖരങ്ങളനില്
മഴക്കഭാലത്തട്ട് ലവള്ളലപഭാക്കലാംമൂലലാം നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേള സഭാദവമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ലലവകേഭാന്  ഇടയഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത  കൃഷനി  ലചേയ്യുന
പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  കൃഷനികയയുലാം  അനുബനപ്രവൃത്തനികേകളയുലാം  ബഭാധനിക്കുനതനിനഭാല്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള തടസലപടന.  കമഭാകടഭാര്ത്തറകേളുലടയുലാം  കമഭാടര്പുരകേളുലടയുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം  കൃഷനി  നടക്കുകമ്പഭാഴുലാം  കൃഷനി  ഒരുക്കുവഭാന്കവണ്ടെനി  ലവള്ളലാം  വറനിക്കുന
സമയത്തുലാം  നടത്തുവഭാന്  സഭാധനിക്കുനനില.  ആയതനിനഭാല്  ഒരു  വര്ഷത്തനില്
ഏകേകദശലാം  മൂനട്ട്  മഭാസലാം  മഭാത്രകമ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ലഭനിക്കഭാറുള്ളൂ.
പഭാടകശഖരങ്ങളനികലക്കുള്ള  സഭാധനസഭാമഗനികേളുലട  നതീക്കലാം  ഇടങ്ങനിയതുലാം  കപഭാള
നനിറഞ്ഞതുമഭായ  കതഭാടകേളനിലൂലട  ആയതനിനഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  മനഗതനിയനിലഭാകുന.
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേള  വതീതനികുറഞ്ഞ  പുറലാംബണ്ടുകേളനിലഭായതനിനഭാല്  സഭാധനസഭാമഗനികേള
(പ്രകതവകേനിചട്ട്  കേരനിങലട്ട് ല്ല്)  സലാംഭരനിക്കുവഭാനുള്ള  കേടവകേളുലട  അഭഭാവലാം,
സഭാധനസഭാമഗനികേള  പണനിസലത്തട്ട്  സലാംഭരനിക്കുവഭാനുള്ള   സലപരനിധനി,
കേര്ഷകേരുലടയുലാം  തകദ്ദേശവഭാസനികേളുലടയുലാം  എതനിര്പട്ട്,  നനിലവനില്  കറഭാഡട്ട്
സഇൗകേരവമുള്ളനിടത്തട്ട്  ലചേളനിലകേഭാണ്ടെട്ട്  ബണ്ടുയര്ത്തുനതനിനട്ട്  തകദ്ദേശവഭാസനികേളുലട
എതനിര്പട്ട്,  ലവള്ളത്തനില്നനിനലകേഭാണ്ടെട്ട്  കേലടക്കനി  പണനിയുവഭാന്  ലലവഭവമുള്ള
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ദഇൗര്ലഭവലാം,  പഭാറമടകേളുലട  നനികരഭാധനലത്ത  തുടര്നള്ള
കേരനിങലനിലന്റെ ലഭവതക്കുറവട്ട് എനനിവലയലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനില്
കേഭാലതഭാമസലാം സൃഷനിച്ചു. കകേന സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള അനുവദനിച തുകേയുലടയുലാം
ലചേലവഴനിച  തുകേയുലടയുലാം  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* പദതനി
നടത്തനിപനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം വതീഴ്ച സലാംഭവനിചനിടനില.

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  കകേനസര്ക്കഭാര്  അറനിയനിപ്പുകേള  ഒനലാംതലന
ജലവനിഭവ വകുപനിനട്ട് ലഭവമഭാക്കനിയനിടനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്
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പ്ലെെഭാചനിമട ലകേഭാക്കകകേഭാള വനികനിലാംസട്ട് റനിലതീഫട്ട് ആന്റെട്ട് കകേഭാമ്പന്കസഷന്
ലസഷവല് ട്രെെനിബവ്യൂണല് ബനില് 

26 (*86) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്ലെെഭാചനിമട  ലകേഭാക്കകകേഭാള  വനികനിലാംസട്ട്  റനിലതീഫട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാമ്പന്കസഷന്
ലസഷവല് ട്രെെനിബവ്യൂണല് ബനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേഭാലത രഭാഷപതനി മടക്കനിയതനിനുള്ള
കേഭാരണങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനഭാണട്ട് അറനിയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിചട്ട്  ബനില് വതീണ്ടുലാം പഭാസഭാക്കഭാന് നടപടനിലയടക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  വവകേഭാലത  നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭവമഭാക്കഭാനഭായനി
എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) :  

(എ)  കദശതീയ  ഹരനിത  ട്രെെനിബവ്യൂണല്  ബനില്  2011-ലള്ള  വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരലാം
പ്ലെെഭാചനിമട ലകേഭാക്കകകേഭാള കേമ്പനനിമൂലലാം ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന ജനങ്ങളക്കട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കേഭാവനതഭാണട്ട്  എനതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഇതനിനുകവണ്ടെനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  ട്രെെനിബവ്യൂണല്
സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം ആവശവമനിലലനഭാണട്ട് അറനിയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി&സനി)  ബനില്  വതീണ്ടുലാം  പഭാസഭാക്കുനതട്ട്  പ്രശത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭാവനില.
ഇക്കഭാരവത്തനില് സസതീകേരനികക്കണ്ടെ അനനര നടപടനികേള സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

 വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം 

27(*87)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനഭാവകേഭാശ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് ലഭനിച ഭൂമനി വനലാം വകുപട്ട്
ഇകപഭാഴുലാം വനഭൂമനിയഭായനി കേണക്കഭാക്കുന സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഇതു  കേഭാരണലാം  വതീടട്ട്  വയഭാകനഭാ  വനവനിഭവങ്ങള  കശഖരനിക്കഭാകനഭാ
ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
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(സനി)  ആദനിവഭാസനികേളുലട  വനഭൂമനിക്കട്ട്  റവനവ്യൂ ഭൂമനിയുലട  പദവനി  നല്കേനി ഭൂമനി
ക്രയവനിക്രയലാം  അടക്കമുള്ള  അധനികേഭാരലാം  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനി കേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന്  ) :  

(എ)  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  ലഭനിച  ഭൂമനി  വനലാം
വകുപട്ട് ഇകപഭാഴുലാം വനഭൂമനിയഭായനി കേണക്കഭാക്കുന സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.
എനഭാല്  വനഭൂമനിക്കട്ട്  ലഭനിച  ലലകേവശകരഖയനില്  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുനതനിനട്ട് വനലാം വകുപനിലന്റെ അനുമതനി കതകടണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  വതീടട്ട്  വയഭാകനഭാ വനവനിഭവങ്ങള കശഖരനിക്കഭാകനഭാ ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്
കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  ആദനിവഭാസനികേളുലട  വനഭൂമനിക്കട്ട്  റവനവ്യൂ ഭൂമനിയുലട  പദവനി  നല്കേനി ഭൂമനി
ക്രയവനിക്രയലാം  അടക്കമുള്ള  അധനികേഭാരലാം  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതട്ട്
ആദനിവഭാസനികേളുലട  പരമ്പരഭാഗതമഭായ  ആവഭാസവവവസയ്ക്കുലാം  കൃഷനിരതീതനിക്കുലാം
വനിഘഭാതമഭാകുലമനതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരവലാം  പരനിഗണനിക്കഭാന്  നനിര്വ്വഭാഹമനില.
പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗങ്ങളക്കുലാം  മറട്ട്  പരമ്പരഭാഗത  വനവഭാസനികേളക്കുലാം  (വനഭാവകേഭാശലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കല്)  ആകട്ട്  2006  പ്രകേഭാരലാം  നല്കുന  വനഭൂമനിക്കുള്ള  അവകേഭാശലാം
പനിന്തുടര്ചയഭായനി  അവകേഭാശനികേളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുലാം.  മറട്ട്  ലലകേമഭാറങ്ങള  കകേന
നനിയമത്തനിനട്ട് വനിരുദമഭാണട്ട്.

കേടലഭാക്രമണലാം ലചേറുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

28 (*88) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനില്  നനിനലാം  തതീരകദശവഭാസനികേലള  രക്ഷനിക്കുവഭാനുള്ള
പുതനിയ പദതനികേള ഈ സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കേടല്ഭനിത്തനിയുലാം  പുലനിമുടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  വഴനി  തതീരകദശവഭാസനികേളക്കട്ട്
സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേഭാന്  കേഴനിയുനകണ്ടെഭാ;  പുതുതഭായനി  ഏലതലഭാലാം  സലങ്ങളനില്
പുലനിമുടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം പുര്ത്തതീകേരനിച്ചു എനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) :  

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ഇതനിനകേലാം പുതനിയ പദതനികേലളഭാനലാം ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.

(ബനി) കേഴനിയുനണ്ടെട്ട്. തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് പൂന്തുറ, പനത്തുറക്കര എനതീ
സലങ്ങളനില് പുലനിമുട്ടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

വനഭൂമനി തടനിപ്പുകകേസനില് സനി.ബനി.ലഎ. അകനസഷണലാം

29 (*89) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കതഭാടമുടമകേള നനിയമവനിരുദമഭായനി വകേവശലാം വചനിട്ടുള്ള ലനലനിയഭാമ്പതനിയനിലല
വനഭൂമനി തനിരനിലകേ പനിടനിക്കഭാനഭായനി സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുള്ള  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവകേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  കതഭാടമുടകേളുമഭായുള്ള  കേരഭാര്  വവവസകേള  ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;
വവവസകേളുലട  ലലാംഘനലാം നടനതഭായനി  കേലണ്ടെത്തനിയനിരുകനഭാ;  എങനില് അതനിലന്റെ
വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  വനഭൂമനി  തടനിപ്പുകകേസനില്  മുന്  വനലാം  വകുപ്പുമനനി  സനി.ബനി.ലഎ.
അകനസഷണലാം  ആവശവലപടനിരുകനഭാ;  സനി.ബനി.ലഎ.  അകനസഷണലാം  നടത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ; വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ) :  

(എ)  പഭാടത്തനിനട്ട്  നല്കേനിയ  വനഭൂമനി  പഭാടവവവസകേളക്കട്ട്  വനിരുദമഭായനി
അനധനികൃതമഭായനി  ലലകേമഭാറലാം  ലചേയതുലാം,  പഭാടക്കരഭാര്/വനനനിയമങ്ങളുലട  ലലാംഘനലാം
നടത്തനിയതുലാം  പഭാടക്കരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞതുമഭായ  ലനലനിയഭാമ്പതനിയനിലല
ഉളലപലടയുള്ള  എകസ്റ്ററ്റുകേള  ഏലറടക്കനതനികലക്കഭായനി  നനിലവനിലല  ലലകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട്
കേഭാരണലാം  കേഭാണനിക്കല്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനി  അവര്ക്കട്ട്  എതനിര്വഭാദങ്ങള
ഉനയനിക്കുനതനിനട്ട് അവസരലാം നല്കേനി അവ പരനികശഭാധനിചട്ട് തൃപ്തനികേരമലഭാത്തപക്ഷലാം
പ്രസ്തുത എകസ്റ്ററ്റുകേള സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  ഏലറടക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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(ബനി) ലനലനിയഭാമ്പതനിയനില് വനലാം വകുപട്ട് പഭാടത്തനിനട്ട് നല്കേനിയ എകസ്റ്ററ്റുകേളനില്

30  എണ്ണലാം തനിരനിലചടക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം തനിരനിലചടത്ത

ബനിയഭാട്രെെതീസട്ട്  എകസ്റ്ററട്ട്  ബനിറട്ട്-1  മഭായനി  ബനലപടട്ട്  WP(C)  No.35832/15  നമ്പര്

കകേസനില്  കമല്പടനി  എകസ്റ്ററട്ട്  തനിരനിലകേ  നല്കുനതനിനട്ട്  26-11-2015-ല്

ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവഭാകുകേയുണ്ടെഭായനി.  അതനിലനതനിലര  ബഹു.  സുപ്രതീലാം

കകേഭാടതനിയനില്  അപതീല്  ഫയല്  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ബനിയഭാട്രെെതീസട്ട്  എകസ്റ്ററനിലല  മലറഭാരു

ബനിറ്റുമഭായനി ബനലപട ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയനിലള്ള  WA.369 &375/15  നമ്പര്

കകേസ്സുകേളനിലല  10-7-2015-ലല  ഉത്തരവനിലനതനിലര  ബഹു.  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില്

അപതീല് ഫയല് ലചേയനിരുന.  ബഹു.  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  11-1-2016-ലല  ഉത്തരവട്ട്

പ്രകേഭാരലാം  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  കമല്ഉത്തരവട്ട്  കസ്റ്റ  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ലനലനിയഭാമ്പതനിയനിലല  മതീരഭാ  കഫ്ലഭാറസട്ട്  എകസ്റ്ററട്ട്  ഏലറടത്തതനിലനതനിലര

M/s.  New World Investment  (P) Ltd ഫയല് ലചേയ  18339/11-ാം നമ്പര് റനിടട്ട്

ലപറതീഷന് 19-11-2015-ലല ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം ബഹു. വഹകക്കഭാടതനി തള്ളനിക്കളഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ലനലനിയഭാമ്പതനിയനിലല തലന  20  എകസ്റ്ററ്റുകേള ഏലറടക്കുനതനിനുള്ള ഉത്തരവകേള

നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് എതനിലര ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനി വനിവനിധ തതീയതനികേളനിലഭായനി കസ്റ്റ

ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ടനി  കകേസുകേളനില്  എതനിര്  സതവവഭാങ്മൂലലാം  ഫയല്

ലചേയനിട്ടുലണ്ടെങനിലലാം  കസ്റ്റ  ഒഴനിവഭാക്കനി  കേനിടനിയനിടനില.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം-  1

ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ലനലനിയഭാമ്പതനിയനിലല എകസ്റ്ററ്റുകേളനില് ഭൂരനിഭഭാഗവലാം മുന് ലകേഭാചനിരഭാജഭാവട്ട്

അനനിശ്ചനിതകേഭാലകത്തക്കട്ട്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശവത്തനിനഭായനി  വനികദശനികേളക്കട്ട്  പഭാടത്തനിനട്ട്

ലലകേമഭാറലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ടനി എകസ്റ്ററ്റുകേള  8-5-1909-ലല ലകേഭാചനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

വനിജഭാപനപ്രകേഭാരലാം  റനിസര്വട്ട്  വനമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ

എകസ്റ്ററനിനുലാം  പ്രകതവകേലാം  പഭാടക്കരഭാര് നനിലവനിലണ്ടെട്ട്.  നനിലവനിലല ലലകേവശക്കഭാര് ടനി

എകസ്റ്ററ്റുകേള  വകേവശലപടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  കേരഭാറനിനട്ട്  വനിരുദമഭായ  അനവധനി

ലലകേമഭാറങ്ങളനിലൂലടയഭാണട്ട്.  കേരഭാര്വവവസയനിലല ഇഇൗ ലലാംഘനങ്ങള കേലണ്ടെത്തനിയ

തനിലനത്തുടര്നട്ട്  എകസ്റ്ററ്റുകേള  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  ഏലറടക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  കതഭാടലാം  ഉടമകേളുമഭായനി  ലകേഭാചനി  സര്ക്കഭാര്  ഏര്ലപട

കേരഭാറുകേളനിലല ചേനില പ്രധഭാന വവവസകേള തഭാലഴ കരഖലപടത്തുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്
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(1) പഭാടഭൂമനിയനിലൂലട  ഒഴുകുന  പുഴകേള,  നതീര്ചഭാലകേള  മുതലഭായവയനിലള്ള
ലവള്ളലാം  എകസ്റ്ററട്ട്  ആവശവങ്ങളക്കട്ട്  കവണ്ടെതനില്  അധനികേമഭായനി
വരുനതനിലന്റെ അവകേഭാശവലാം ലചേറുകേനിട  വനവനിഭവങ്ങള കശഖരനിക്കഭാനുലാം
നതീക്കലാം ലചേയഭാനുമുള്ള അവകേഭാശവലാം സര്ക്കഭാരനിനുള്ളതഭാകുന.

(2) പഭാടക്കരഭാറനില്  ഉളലപട  ഭൂമനിയുലാം  ചുറ്റുപഭാടലാം  പഭാടക്കഭാരനട്ട്  ലലകേവശലാം
വയ്ക്കുനതനിനുലാം അനുഭവനിക്കുനതനിനുലാം മഭാത്രലാം അവകേഭാശമുള്ളതഭാണട്ട്.

(3) പഭാടഭൂമനിയനിലല  കതക്കട്ട്,  എബണനി,  കേരനിമരലാം  എനനിവ  ഒഴനിലകേയുള്ള
മരങ്ങള പഭാടത്തതീയതനി  മുതല് ആറട്ട്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില് മുറനിചട്ട്  നതീക്കലാം
ലചേകയണ്ടെതഭാണട്ട്. അലഭാത്തപക്ഷലാം നനിശ്ചനിത ഫതീസട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഒടക്കനി
പഭാടക്കഭാരനട്ട് ഏലറടക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(4) പഭാടക്കഭാരനട്ട്  തഭാത്പരവമനിലഭാത്തപക്ഷലാം  പഭാടഭൂമനി  മുഴുവനഭാകയഭാ
ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ സര്ക്കഭാരനിനട്ട് തനിരനിലകേ നല്കേഭാവനതഭാണട്ട്.

(5) പഭാടക്കഭാരന്  കുടനിശനികേ  വരുത്തുനപക്ഷലാം  പഭാടക്കഭാരലന്റെ  ലഭവമഭായ
വകേകേള വനിറട്ട് ഇഇൗടഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(6) പഭാടഭൂമനിയനിലൂലട  കേടനകപഭാകുനതുലാം  പഭാടക്കഭാലഭാവധനിക്കുമുമ്പഭായനി
നനിലവനിലള്ളതുമഭായ വഴനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(7) പഭാടഭൂമനിയുലട  എലഭാ  ലലകേമഭാറങ്ങളുലാം  നഭാലമഭാസത്തനിനുള്ളനില്  രജനിസ്റ്റര്
ലചേകയണ്ടെതഭാണട്ട്.

(8) പഭാടക്കഭാരലന്റെ കൃഷനി ലചേയ ഭൂമനി ഏലറടക്കുകേയഭാലണങനില് പഭാടക്കഭാരനട്ട്
കൃഷനിക്കുലാം നനിര്മ്മേനികേളക്കുലാം നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ലനലനിയഭാമ്പതനിയനിലല പഭാടഭൂമനി വനിവനിധ ബഭാങ്കുകേളനില് പണയലപടത്തനി
കലഭാണ്  എടത്തതുമഭായനി  ബനലപട  ക്രമകക്കടകേള  സലാംബനനിചട്ട്  പഭാടഗനിരനി
കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിരനിക്കുന  കകേസുകേള  മുന്
വനലാംവകുപ്പുമനനിയുലട ശനിപഭാര്ശപ്രകേഭാരലാം സനി.ബനി.ലഎ. അകനസഷനിചനിരുന. ഇതനിലന്റെ
റനികപഭാര്ടട്ട്  സനി.ബനി.ലഎ.  ബഹു.  കകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പുതുതഭായനി
സനി.ബനി.ലഎ.  അകനസഷണലാം  നടത്തുന  വനിഷയലാം  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.  ഈ  വനിഷയത്തനില്  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം ആവശവമഭാണട്ട്.
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ജലനനിധനി രണ്ടെഭാലാംഘട പദതനികേള

30 (*90) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജലനനിധനി രണ്ടെഭാലാംഘട പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് മുന് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിരുന; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുവഴനി  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  വകേവരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില് വകേലക്കഭാണ്ടെ നടപടനികേള എലനലഭാലാം;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  വകേവരനിച  കനടങ്ങള  എലനലഭാലാം;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ?

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്) :  

(എ) 2012-2017 കേഭാലയളവനില് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട,
കുടനിലവള്ള ശുചേനിതസസഇൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനട്ട്  1022 കകേഭാടനി രൂപ മുതല് മുടക്കട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന  രണ്ടെഭാലാംഘട  ജലനനിധനി  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം
കലഭാകേബഭാങനില്  നനിനലാം  ആവശവമഭായ  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
എറണഭാകുളലാം,  ആലപ്പുഴ  ഒഴനിലകേ  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ജനിലകേളനില്  നനിനമുള്ള
ലതരലഞ്ഞടക്കലപട  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം  തുടര്നള്ള  ബഭാച്ചുകേളനില്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാടയലാം,
ഇടക്കനി,  തൃശ്ശൂര്  എനതീ  9  ജനിലകേളനിലല  ലതരലഞ്ഞടത്ത  വനിവനിധ
പഞഭായത്തുകേളനിലമഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  ഗഭാമതീണ ജനതയട്ട്  ഗുണകമന്മകയറനിയതുലാം,  സുസനിരവമഭായ കുടനിലവള്ള
ശുചേനിതസസഇൗകേരവങ്ങള  ആവശവഭാധനിഷനിതമഭായനി  വനികകേനതീകൃത  രതീതനിയനില്
ഒരുക്കുനതഭാണട്ട്  പദതനിയുലട  പ്രഭാഥമനികേലക്ഷവലാം.  മൂനബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി  11.5
ലക്ഷകത്തഭാളലാം കപര്ക്കട്ട് സുരക്ഷനിതമഭായ കുടനിലവള്ളവലാം 6.9 ലക്ഷലാം കപര്ക്കട്ട് ശുചേനിതസ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം നടപഭാക്കഭാന് പദതനി ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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(സനി)  വനിവനിധ ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി  നടപഭാക്കുന പദതനിയുലട ഒനഭാലാം ബഭാചനില്
ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം  ഒഴനിലകേ  മറ്റു  ജനിലകേളനില്  നനിനലാം  ലതരലഞ്ഞടക്കുന
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം തുടര്നള്ള ബഭാച്ചുകേളനില് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, കേണ്ണൂര്, വയനഭാടട്ട്,
മലപ്പുറലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാടയലാം, ഇടക്കനി, തൃശ്ശൂര് എനതീ ജനിലകേളനിലല
ലതരലഞ്ഞടക്കുന വനിവനിധ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  കൂടഭാലത കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട ഏതഭാനുലാം മളടനി
ജനി.പനി.  പദതനികേള പുനരുദഭാരണ, നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി,  സമതീപ
പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  ജലനനിധനി  മഭാതൃകേയനില്  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള
പദതനികേളുലാം നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  ടനി  പഞഭായത്തുകേളനില് എലഭാലാം
തലന  ശുചേനിതസസഇൗകേരവങ്ങളുലാം  ഗഇൗണ്ടെട്ട്  വഭാടര്  റതീചേഭാര്ജ്ജട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
നടപഭാക്കുനതനിനുലാം ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ജലനനിധനി രണ്ടെഭാലാംഘട പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനി
നഭാവശവമഭായ തുകേയനില്  64%  കലഭാകേബഭാങട്ട് വഭായ മുകഖന ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം ബഭാക്കനി
തുകേ  ജലനനിധനി  നനിയമഭാവലനി  അനുസരനിച്ചുള്ള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്-
ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്-ഗുണകഭഭാക്തൃ സമനിതനികേളുലട വനിഹനിതമഭായുലാം എടക്കുന.

(ഡനി) പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് ലലകേവരനിച പുകരഭാഗതനി തഭാലഴ ലകേഭാടക്കുന. 

ബഭാചട്ട്   - 1 : – 465 കുടനിലവള്ള പദതനികേള നടപഭാക്കഭാനഭായനി ഏലറടത്തതനില്
441  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭായ പഞഭായത്തുകേളനില് നനിനലാം പദതനികേള വനിടതല് ലചേയട്ട്
ഗുണകഭഭാക്തൃസമനിതനികേളക്കട്ട് ലലകേമഭാറുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ബഭാചട്ട്    -  2  : –  1182 പദതനികേള  ഏലറടത്തട്ട്  നടപഭാക്കുനതനില്  734
പദതനികേള ഇതനിനകേലാം   പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  ഇഇൗ വര്ഷലാംതലന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ബഭാചട്ട്    -  3  : –  498  കുടനിലവള്ള പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇഇൗ ബഭാചനിലല വനിവനിധ
പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പകുതനിയനികലലറ  പദതനികേളുലട
കസഭാതസ്സുകേളുലട പ്രവര്ത്തനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.

1156 ലചേറുകേനിട ജലവനിതരണ പദതനികേള ഇതുവലര (കമയട്ട്, 2016) കേമ്മേതീഷന്
ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  342000  കത്തഭാളലാം  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  ഇതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  മളടനി ജനി.പനി പദതനികേള - 12 ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് കുടനിലവള്ള
വനിതരണലാം നടത്തുനതനിനഭായനി  മൂനട്ട്  ലകേ.ഡബവ്യൂ.എ.  പദതനികേള  ലതരലഞ്ഞടത്തനിരുന.
ഇതനില് മഭാളയുലാം സമതീപ അഞട്ട് പഞഭായത്തുകേളക്കുമുള്ള പദതനിയനില് കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലട ലപഭാതുഘടകേങ്ങളുലട പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. ജലനനിധനി
വനിതരണ  ശലാംഖലയുലട  90  ശതമഭാനലാം  പണനിയുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഊരകേലാം,
കവങ്ങര,  പറപ്പൂര്  പദതനിയുലാം  ലതനല,  ഒഴൂര്,  ലപരുമണ്ണക്ലഭാരനി  പദതനിയുലാം  കകേരള
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,  ജലനനിധനി  ഘടകേങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
ജലനനിധനി  രണ്ടെഭാലാംഘട  പദതനിയുലട  റതീസ്ട്രക്ചറനിലാംഗനിനുകവണ്ടെനിയുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്
കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്
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(ii)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

എരനിമയര് കുണ്ടുകേഭാടട്ട് കകേഭാളനനിയനിലല നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള

1(478) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമമഭായനി ലതരലഞ്ഞടത്ത എരനിമയര് പഞഭായത്തനിലല
കുണ്ടുകേഭാടട്ട് കകേഭാളനനിയനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ഇതനിനകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമമഭായനി ലതരലഞ്ഞടത്ത എരനിമയര് പഞഭായത്തനിലല
കുണ്ടുകേഭാടട്ട് കകേഭാളനനിയനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി) (1) 28 വതീടകേളുലട പ്ലെെഭാസ്റ്ററനിലാംഗട്ട് വര്ക്കട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(2) എരനിമയര് കുത്തന്നൂര് കറഭാഡനില് കകേഭാളനനിക്കകേത്തട്ട് 200 മതീറര് 
ലലസഡട്ട് ലകേടനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(3) വഭാടര് ടഭാങനിലന്റെ പനിലറുകേള മുകേളഭഭാഗലാം സഭാബട്ട് കകേഭാണ്ക്രതീറതീലാംഗട്ട്.

(4) കകേഭാളനനിക്കകേത്തട്ട് ഏകേകദശലാം 100  മതീറര് കറഭാഡട്ട് കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  
ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(5) ടനി  കറഭാഡനിലന്റെ  ഇരുവശത്തനിലലാം  റതീവറനനിലാംഗട്ട്  വഭാള  
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(സനി)  സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി
നവതീകേരണ  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിചനിടനില.
പണനികേള  ഏലറടത്ത  ഏജന്സനികേളുലട  കേഭാരവകശഷനിക്കുറവട്ട്,  തനതു  മനുഷവ
വനിഭവകശഷനിക്കുറവട്ട്,  കകേഭാളനനിയനിലല  സലലഭവതക്കുറവട്ട്,  കകേഭാളനനിക്കഭാരുലട
ആവശവപ്രകേഭാരലാം  എസ്റ്റനികമറനില്  വരുന  നനിരനര  മഭാറങ്ങള  തുടങ്ങനിയ
കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണട്ട്  കകേഭാളനനികേളുലട  നവതീകേരണ  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്.
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വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് തുകേ

2(479) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില്  വതീടകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി

നനിലവനില് എത്ര തുകേയഭാണട്ട് അനുവദനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത തുകേ വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം   

(എ)  നനിലവനില്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായമഭായനി  3,00,000  രൂപ

അനുവദനിച്ചുനല്കുനണ്ടെട്ട്.  ധനസഹഭായ  തുകേയഭായ  മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  യഥഭാക്രമലാം

45000 - രൂപ (15 %) 90,000 രൂപ (30%)1,20,000 - രൂപ (40%) 45000  രൂപ

(15%)  എനതീ  നഭാലട്ട്  ഗഡകേളഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനിക്കട്ട്  അനുസരനിചട്ട്

ഓണ്ലലലനഭായനി ബഭാങട്ട് വഴനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി) ധനസഹഭായ തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സസയലാംപരവഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി ഗഭാമലാം പദതനി 

3(480)  ശതീ  .    ബനി  .    സതവന്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി

കേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കഭായനി ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം, കൂടനിലവള്ളലാം,

ലലവദത്യുതനി,  മറടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള  എനനിവ  ഒരുക്കുനതനിനഭായനി  പ്രകതവകേ

പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേള  സസയലാംപരവഭാപ്ത  പടനികേജഭാതനി  ഗഭാമലാം

പദതനിയനിലളലപടത്തനി  നവതീകേരനിക്കുന  പദതനി  പല  കകേഭാളനനികേളനിലലാം

തടസലപടനിരനിക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇതട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കഭായനി  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
വകുപട്ട് വഴനിയുലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴനിയുലാം നനിലവനില് ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  കുടനിലവള്ളലാം,  ലലവദത്യുതനി,  മറട്ട്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള
എനനിവ  ഒരുക്കുനതനിനഭായനി  വകുപനിലന്റെ  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണ്ടെട്ട്  ജനിലഭാതലത്തനില്
അനുവദനിക്കഭാറുണ്ടെട്ട്. തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങള വഴനിയുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ടനി
ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  പ്രകതവകേ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന  വനിഷയലാം  നനിലവനില്
പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ഉണ്ടെട്ട്.  സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം  പദതനി  ഏലറടത്തനിരനിക്കുന  വനിവനിധ
ഏജന്സനികേളുലട  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയുലാം  അടനിയനരമഭായനി  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

മണലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള

4(481)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മണലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് എത്ര പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഒരു  കകേഭാളനനി  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനിയഭായനി  പരനിഗണനിക്കണലമങനില്
അവനിലട  എത്ര  പടനികേജഭാതനി  കുടലാംബങ്ങള  ഉണ്ടെഭായനിരനിക്കണലമനഭാണട്ട്
വവവസലയനറനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  നനിലലമചലപടത്തുനതനിനഭായനി  നനിലവനിലള്ള
പദതനികേള  എലനലഭാലാം;  പുതനിയ  പദതനികേള  പരനിഗണനയനിലകണ്ടെഭാ
എനമറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മണലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  82  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലള്ളതട്ട്.

(ബനി)  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  10  പടനികേജഭാതനി  കുടലാംബങ്ങള  തഭാമസനിക്കുനതുലാം  50
ശതമഭാനത്തനില്  അധനികേലാം  പടനികേജഭാതനി  കുടലാംബങ്ങള  അധനിവസനിക്കുനതുമഭായ
പ്രകദശങ്ങലള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഒരു  പടനികേജഭാതനി
സകങതമഭായനി പരനിഗണനിക്കുന.
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(സനി)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  ലലവദത്യുതനി,  കുടനിലവള്ളലാം,  ഗതഭാഗത
സഇൗകേരവലാം  എനനിവ  വനിപുലലപടത്തുനതനിനുലാം  ലമചലപട  സഇൗകേരവലാം
ലഭവമഭാക്കുനതനികലക്കുലാം  അവനികേസനിത  കകേഭാളനനിയനിലല  പനികനഭാക്കഭാവസ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമഭായനി  വകുപനിലന്റെ  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണ്ടെട്ട്  ശതീര്ഷകേത്തനില്
വകേയനിരുത്തുന തുകേയുലട ഒരു നനിശ്ചനിത ഭഭാഗലാം പടനികേജഭാതനി സലാംഖവഭാനുപഭാതനികേമഭായനി
ജനിലകേളക്കട്ട്  അനുവദനിച്ചുവരുന.  ഇഇൗ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കമല്  പരഭാമര്ശനിച
അടനിസഭാനസഇൗകേരവവനികേസനത്തനിനഭായനി  25  ലക്ഷലാം  രൂപവലരയുള്ള
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്  ജനിലഭാതല  കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേഭാവനതഭാണട്ട്.
അന്പകതഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  പടനികേജഭാതനി  കുടലാംബങ്ങള  തഭാമസനിക്കുന
കകേഭാളനനികേളുലട  പനികനഭാക്കഭാവസ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം
പദതനിയുലാം  വളലര  കശഭാചേനതീയമഭായ  കകേഭാളനനികേളനില്  ഗഭാനനിഗഭാമലാം  പദതനിയുലാം
വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇഇൗ  പദതനികേളക്കട്ട്  പുറകമ  ബനലപട  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  പനികനഭാക്കഭാവസ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  എസട്ട്.സനി.പനി.  ഫണ്ടെട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കട്ട്
പുറകമ മറ്റു പഭാകക്കജകേലളഭാനലാംതലന നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭൂമനി നല്കുന പദതനി

5 (482) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭൂമനി നല്കുനതനിനഭായുള്ള
പദതനി മുന്ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനിക്കട്ട്  എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഉണ്ടെഭായനിരുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചതട്ട്;

(ഡനി)  പദതനി  നടത്തനിപനില്  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങളഭാണട്ട്  വകേവരനിക്കഭാന്
സഭാധനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള ഒരു പദതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്
നടപഭാക്കനി  വരുനണ്ടെട്ട്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  2011-12  മുതല്  2015-16  വലരയുള്ള
കേഭാലയളവനില്  30063  പടനികേജഭാതനി കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭൂമനി
വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരുലാം  50,000  രൂപയനില് കുറവട്ട്  വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള്ളവരുമഭായ
എലഭാ  പടനികേജഭാതനി  കുടലാംബങ്ങളക്കുലാം  സസനമഭായനി  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ഭൂമനി
ലഭവമഭാക്കുനതഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനി.

(സനി) പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി മുന്വര്ഷങ്ങളനികലതുകപഭാലല എലഭാ വര്ഷവലാം
ബഡ്ജറനില്  നനിശ്ചനിത   തുകേ  വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  ആയതട്ട്  ലതരലഞ്ഞടക്കലപട
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 2011-12-ല് മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം  അനുവദനിചനിരുന  1.75  ലക്ഷലാം,  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  എനനിവ
യഥഭാക്രമലാം 2 ലക്ഷവലാം 3 ലക്ഷവമഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു. 2014-15-ല് പഞഭായത്തുകേളനില്
ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  5  ലസന്റെട്ട്  സലലാം  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  3.75  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില്  3  ലസന്റെട്ട്  സലലാം  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  4.5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്  3  ലസന്റെട്ട്  സലലാം  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  6  ലക്ഷലാം  രൂപയുമഭായനി
ധനസഹഭായത്തുകേ വര്ദനിപനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി  കുടലാംബങ്ങളുലട  എണ്ണലാം
കുറച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട് വരുനതനിനഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി ലമഭാലലബല് ക്ലനിനനിക്കുകേള

6 (483) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി -  പടനികേവര്ഗ്ഗ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  എവനിലടലയങനിലലാം  ലമഭാലലബല്  ക്ലനിനനിക്കുകേള  പ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തുനകണ്ടെഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എസട്ട് സനി. -  എസട്ട് റനി.  ജനവനിഭഭാഗങ്ങള കൂടതലഭായനി അധനിവസനിക്കുന
ലപരനിങ്ങമല,  നനനികയഭാടട്ട്,  പഭാകങ്ങഭാടട്ട്  പഞഭായത്തുകേള കകേനതീകേരനിചട്ട്  ലമഭാലലബല്
ക്ലനിനനിക്കുകേളുലട കസവനലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം,  അവര്ക്കട്ട് ആവശവമഭായ മരുനകേള
സഇൗജനവമഭായനി  എത്തനിക്കുനതനിനുലാം  സഇൗജനവ  ലകബഭാറടറനി  സഇൗകേരവങ്ങള
ഏര്ലപടത്തുനതനിനുലാം അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പുകേള മുഖഭാനനിരലാം വഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പ്രകതവകേമഭായ  ലമഭാലലബല്  ക്ലനിനനിക്കുകേള  പ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തുനനില.

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനില്  ലനടമങ്ങഭാടട്ട്
പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന  ലമഭാലലബല്  ലമഡനിക്കല്  യണനിറട്ട്  വഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പടനികേവര്ഗ്ഗ ലസറനില്ലമന്റുകേള സനര്ശനിചട്ട് ലമഡനിക്കല്
കസവനവലാം  സഇൗജനവ  മരുനവനിതരണവലാം  നടത്തുനണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  സമഗ  ആകരഭാഗവ  സുരക്ഷഭാ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം
ലഭാകബഭാറടറനി,  ചേനികേനിതഭാലചലവകേള  ഉളലപലടയുള്ള  ലമഡനിക്കല്  ലചേലവകേളക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണ്ടെട്ട്.

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട വനികേസനലാം

7 (484)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട  ഉനമനത്തനിനുലാം  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട
വനികേസനത്തനിനുമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  കേഭാരവങ്ങള  എലനലഭാമഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമല്ക്കുന സമയത്തട്ട് പടനികേജഭാതനി വനികേസന
വകുപട്ട്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  വനിവനിധ  പദതനികേളുലട  ലപഭാതു
സനിതനിലയനഭായനിരുന എനതട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി മണ്ഡലത്തനില് എത്ര പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളഭാണുള്ളലതനലാം
അവ  ഏലതലഭാമഭാലണനലാം  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിയനിലലയുലാം  കുടലാംബങ്ങളുലട  എണ്ണലാം
എത്രയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കകേഭാളനനികേളനില്  ഓകരഭാനനിലലാം  ഇനട്ട്  അനുഭവലപടന
അപരവഭാപ്തതകേള,  പരനിമനിതനികേള,  അടനിയനര  വനികേസനഭാവശവങ്ങള  എനനിവ
എലനലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ കകേഭാളനനി കകേനതീകേരനിച്ചുലാം വനിശദമഭായ
പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  കകേഭാളനനികേളനില്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനലാം
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ എനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിലന്റെ കകേഭാര്പസട്ട് ഫണ്ടെട്ട് ശതീര്ഷകേത്തനില്

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേയുലട  1/3  ഭഭാഗലാം  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  വനിവനിധ

അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ജനസലാംഖവഭാനുപഭാതനികേമഭായനി

ജനിലകേളക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുന പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇഇൗ പദതനിപ്രകേഭാരലാം

പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളക്കുള്ളനിലല  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി

നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേലങട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പടനികേജഭാതനി  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  വവകനിഗത

കേണക്ഷന് മുകഖന കുടനിലവള്ളലാം ലഭവമഭാക്കുന പദതനി,  പടനികേജഭാതനി സകങതങ്ങള

ലലവദത്യുതതീകേരനിക്കല്  എനനിവ  ഏലറടക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുലട

നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി  25  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുവലര  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേഭാന്

ജനിലഭാകേളകര് ലചേയര്മഭാനഭായനിട്ടുള്ള ജനിലഭാതല കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  അധനികേഭാരമുണ്ടെഭായനിരനിക്കുലാം.

പ്രസ്തുത പദതനി ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷവലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വനിവനിധ  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള

ഉളലപലട  വകുപനിനട്ട്  ലഭവമഭായ  തുകേ  1431.10  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ലചേലവഴനിച  തുകേ

1025.67 കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണട്ട്. ആലകേ 71.67 ശതമഭാനലാം തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേയുലാം  ലചേലവഴനിച  തുകേയുലാം

പരഭാമര്ശനിക്കുന വനിശദമഭായ പടനികേ അനുബനലാം I ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) വനിശദമഭായ പടനികേ അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി) മനിക്ക കകേഭാളനനികേളനിലലാം ഭഭാഗനികേമഭായനി അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങളുലണ്ടെങനിലലാം

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം,  കറഭാഡകേളുലട  കശഭാചേനതീയഭാവസ,  കടഭായട്ട് ലലറനിലന്റെ  അഭഭാവലാം,

ലതരുവട്ട് വനിളക്കുകേളുലട അഭഭാവലാം എനനിവയഭാണട്ട് പ്രധഭാന അപരവഭാപ്തതകേള.  ഓകരഭാ

കകേഭാളനനികേള  കകേനതീകേരനിച്ചുലാം  വനിശദമഭായ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  ജനിലഭാതലത്തനില്

അടനിസഭാന  സഇൗകേരവവനികേസനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള എസട്ട്.സനി.പനി.  ഫണ്ടുലാം  ജനിലയട്ട്

അനുവദനിക്കുന കകേഭാര്പസട്ട് ഫണ്ടുലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട വനികേസനലാം

8(485) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട അടനിസഭാനസഇൗകേരവ വനികേസനത്തനിനട്ട് എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം  പദതനി,  ഗഭാനനിഗഭാമലാം  പദതനി  എനനിവ  നടപനിലഭാക്കുന.
കൂടഭാലത  വകുപനിലന്റെ  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണ്ടെട്ട്,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
എസട്ട്.സനി.പനി. ഫണ്ടെട്ട് എനനിവ വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് കകേഭാളനനികേളനില് കുടനിലവള്ളലാം, കറഭാഡട്ട്,
ലലവദത്യുതനി മുതലഭായ അടനിസഭാന സഇൗകേരവവനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന.
2008-ല് കേനില നടത്തനിയ സര്കവ്വ റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം അന്പകതഭാ അതനിലധനികേകമഭാ
പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്  തഭാമസനിക്കുന  436  കകേഭാളനനികേലള  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
കേലണ്ടെത്തനിയനിരുന.  ടനി  കകേഭാളനനികേളനില്നനിനലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ലതരലഞ്ഞടക്കുന
കകേഭാളനനികേളനില്  പരമഭാവധനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  വലര  ലചേലവഴനിചട്ട്  സസയലാംപരവഭാപ്ത
ഗഭാമലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സര്ക്കഭാര്  അലക്രഡനിറഡട്ട്  ഏജന്സനികേളനില്
നനിനലാം എലാം.എല്.എ./എലാം.പനി.-മഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന ഏജന്സനികേള മുകഖനയഭാണട്ട്
ടനി  പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ഓകരഭാ കകേഭാളനനിയുലടയുലാം  പ്രവൃത്തനിയുലട സുഗമമഭായ
നടത്തനിപനിനഭായനി ബനലപട എലാം.എല്.എ./എലാം.പനി. (ലചേയര്മഭാന്), വഭാര്ഡട്ട് ലമമ്പര്,
എസട്ട്.സനി പ്രകമഭാടര്,  കബഭാക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഓഫതീസര്,  ഏജന്സനിയുലട
രണ്ടെട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേള,  കകേഭാളനനിയനില്  നനിനള്ള  ഒരു  വനനിതയുലാം  പുരുഷനുലാം
എനനിവരടങ്ങുന  ഒരു  പ്രഭാകദശനികേ  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി,  അവനിലട  നടത്തുന
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്.  'ഗഭാനനി  ഗഭാമലാം'  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  12  കകേഭാളനനികേലളയഭാണട്ട്  ലതരലഞ്ഞടത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ടനി  പദതനിപ്രകേഭാരലാം
തഭാലഴപറുന വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തനി വരുനതട്ട്. 

(1) കകേഭാളനനിക്കുള്ളനിലല കറഭാഡട്ട്/നടപഭാത

(2) കുടനിലവള്ളലാം

(3) ലലവദത്യുതതീകേരണലാം
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(4) വതീടട്ട് പുനരുദഭാരണലാം

(5) കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ഹഭാള/കേളനിസലലാം

(6) ലഡയനികനജട്ട്

(7) മഭാലനിനവസലാംസരണലാം

(8) ബകയഭാഗവഭാസട്ട് പ്ലെെഭാന്റെട്ട്

(9) വരുമഭാനദഭായകേ പദതനികേള

(10)വനനിതകേളുലട  സസയലാംസഹഭായ  സലാംഘങ്ങള  വഴനിയുള്ള  സൂക
സലാംരലാംഭങ്ങള

(11) കസഭാളഭാര് ലതരുവട്ട് വനിളക്കട്ട്

(12)റതീലടയനിനനിലാംഗട്ട് വഭാള

(13) അടക്കളകത്തഭാടലാം

(14)ശുചേതീകേരണ പ്രവര്ത്തനലാം

(15) ആശയവനിനനിമയ  സഇൗകേരവലാം  തുടങ്ങനിയ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കകേഭാളനനികേളുലട സഭാഹചേരവമനുസരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

പടനികേജഭാതനി കുടലാംബങ്ങളുലട ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

9 (486) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണ്ടെനി :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജട്ട്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി കുടലാംബങ്ങളുലട എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
എങനില് അതു ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  എന്തു
പദതനിയഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുനലതനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;
886/2017
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(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  അനുവദനിച പരനിമനിത എണ്ണലാം വതീടകേളനില്
മൂനനിലലഭാന മഭാത്രലാം പണനിപൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതഭായനി പറയലപടന സനിതനിവനികശഷലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വതീട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴനിയഭാലത  ബുദനിമുട്ടുനവലര
സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലമനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  26210  ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി കുടലാംബങ്ങളുള്ളതഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ
പദതനി നനിലവനിലണ്ടെട്ട്. വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 3,00,000 രൂപ അനുവദനിച്ചുവരുന.

(സനി)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആലകേ  24594
വതീടകേള  അനുവദനിചതനില്  14031  എണ്ണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇനനി  10563
വതീടകേള കൂടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണ്ടെട്ട്.

(ഡനി)  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം ലലകേപറനിയനിടട്ട്  പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത
വതീടകേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള്ള പദതനി രൂപതീകേരനിക്കുന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

10(487)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായവമഭായനി
ബനലപടട്ട്  2015  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  മുതല്  2016  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസലാം  വലര  ലഭനിച
ആലകേ അകപക്ഷകേള എത്രയഭാലണനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനിയുലാം  തതീര്പഭാകേഭാലതയുള്ള  അകപക്ഷകേള  എത്രയഭാലണനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ആയതട്ട്  അടനിയനരമഭായനി  തതീര്പട്ട്  കേല്പനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 9157 എണ്ണലാം.

(ബനി) 5988 എണ്ണലാം. നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

11(488)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്ദനരഭായ  പടനികേജഭാതനി  കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാൻ
നനിലവനില് എത്ര രൂപയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് നല്കുനലതനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലള്ള പ്രസ്തുത തുകേ വര്ദനിപനിക്കുവഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാലയനട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നനിലവനില്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായമഭായനി  3,00,000  രൂപ
അനുവദനിച്ചു നല്കുനണ്ടെട്ട്.

(ബനി) ധനസഹഭായ തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട് വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് പദതനി

12 (489) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  മുന് സര്ക്കഭാര് പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  വകേവരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(സനി)  പദതനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  പദതനി നടത്തനിപനിലൂലട  എലനലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട്  വകേവരനിചലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണ്ടെട്ട്.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  പ്രകേഭാരവലാം  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗ
പുനരധനിവഭാസ  പദതനിപ്രകേഭാരവലാം  എലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലലാം  ഭവനരഹനിതരഭായ
പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  തുകേ  അനുവദനിച്ചു  നല്കുനണ്ടെട്ട്.
2014-15  വര്ഷലാം  മുതല്  പടനികേജഭാതനിയനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായമഭായനി  മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പടനികേജഭാതനിയനിലല  ദുര്ബലവനിഭഭാഗത്തനി
ല്ലപടവര്ക്കട്ട് 3.5 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി   :

വര്ഷലാം നതീക്കനിവച തുകേ
(ലക്ഷത്തനില്)

അനുവദനിച വതീടകേളുലട
എണ്ണലാം

ലചേലവഴനിച തുകേ
(ലക്ഷത്തനില് )

2011-12 9000 3500 8986.01

2012-13 10000 5000 9999.85

2013-14 9500 6397 8484.75

2014-15 16000 4500 12381.45

2015-16 26000 5197 14556.65

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില് ഒടഭാലകേ അനുവദനിച  24594  വതീടകേളനില്  10563
വതീടകേള പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

ദുര്ബല വനിഭഭാഗ ഭവന പുനരധനിവഭാസപദതനി   :

വര്ഷലാം നതീക്കനിവച തുകേ
(ലക്ഷത്തനില്)

അനുവദനിച വതീടകേളുലട
എണ്ണലാം

ലചേലവഴനിച തുകേ
(ലക്ഷത്തനില് )

2011-12 233.18 131 227.32

2012-13 165.35 96 162.85

2013-14 328.54 261 269.94

2014-15 334.78 140 267.79

2015-16 1400 146 620.02
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(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനിക്കഭാലര പുനരധനിവസനിപനി
ക്കുകേലയനതഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പദതനിയുലട  ലക്ഷവലാം.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
വനിവനിധ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  സസനമഭായനി  സലമുള്ള  25324  കപര്ക്കട്ട്
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചു  നല്കേനി.  അവലര
പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(സനി) എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
നനിശ്ചനിത തുകേ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനി ജനിലകേളക്കട്ട് അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ജനിലകേളക്കട്ട് ഭഇൗതനികേലക്ഷവലാം അനുവദനിചട്ട് നല്കുകേയുലാം ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള ഗഭാമസഭ
ലനിസ്റ്റനില് നനിനലാം കേലണ്ടെത്തനി ധനസഹഭായലാം നഭാലട്ട് ഗഡക്കളഭായനി ഗുണകഭഭാകഭാവനിലന്റെ
ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണ്ടെട്ട് മുകഖന നല്കേനിവരുനണ്ടെട്ട്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭവനരഹനിതരഭായനിട്ടുള്ള  25324  കപര്ക്കട്ട്  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു നല്കുകേ വഴനി ടനി കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് സസനമഭായനി
ഭവനലാം  ഉണ്ടെഭാക്കുനതനിനുലാം  അവരുലട  സഭാമൂഹവസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം
സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള ഗഭാന്റെട്ട്

13(490)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ഗഭാന്റെട്ട് അനുവദനിക്കുനതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണ്ടെഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഗഭാന്റുകേള അതഭാതട്ട്  അദവയനവര്ഷലാം തലന വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം   

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അകപക്ഷകേളനില്  നവ്യൂനതകേളുണ്ടെഭായഭാല്  ആയതട്ട്
പരനിഹരനിചട്ട്  കേനിട്ടുനതുവലര  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണ്ടെഭാകേഭാറുണ്ടെട്ട്.  നവ്യൂനത  പരനിഹരനിചട്ട്
അകപക്ഷ ലഭനിക്കുനമുറയട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇനനി മുതല് ഗഭാന്റുകേള അതതട്ട്  അദവയനവര്ഷലാം തലന വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനട്ട് ശകമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.
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പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

14(491)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട നനിര്ദനരഭായ കരഭാഗനികേളുലട ചേനികേനിതയട്ട്
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള അകപക്ഷകേളനില് എനവലര അകപക്ഷനിചവര്ക്കട്ട്
സഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുലണ്ടെനലാം അനുവദനിചവ എനവലര വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുലണ്ടെനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായ
അകപക്ഷകേള  പ്രകേഭാരലാം  ധനസഹഭായലാം  ഉടന്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്.

പടനികേജഭാതനിവനിഭഭാഗത്തനില്ലപടനവര്ക്കുള്ള ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായ വനിതരണലാം

15  (492)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടനവര്ക്കട്ട്  അനുവദനിചതുലാം  എനഭാല്
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വനിതരണലാം നടത്തഭാന് കേഴനിയഭാലത കപഭായതുമഭായ
ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം അടനിയനരമഭായനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടന കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി ഹഭാജരഭാകക്കണ്ടെ കരഖകേള എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) (1) നനിശ്ചനിത മഭാതൃകേയനിലള്ള ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായ അകപക്ഷ

(2) ചേനികേനിതനിക്കുന ആശുപത്രനിയനില് നനിനള്ള ലമഡനിക്കല് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

(3) ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

(4) വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് 
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പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റലകേളനിലല വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട ആനുകൂലവങ്ങള

16  (493)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റലകേളനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നലനിവരുന
അലവന്സുകേൾ ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കപഭാക്കറട്ട് മണനി, യണനികഫഭാലാം അലവന്സട്ട്, ബഭാഗട്ട്, ലചേരുപട്ട് അലവന്സുകേള
എനനിവ കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു നല്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാസ്റ്റല്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുട്ട്  പഠനയഭാത്രക്കഭാവശവമഭായ  ഫണ്ടെട്ട്
അനുവദനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം   

(എ) പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റലനിലല വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ലമസട്ട് ചേഭാര്ജ്ജനിനത്തനില്
പ്രതനിമഭാസലാം  2000  രൂപയുലാം  കപഭാക്കറട്ട്  മണനിയഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം  125  രൂപയുലാം
അനുവദനിച്ചുവരുന.  പ്രതീലമട്രെെനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റലനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നല്കേനിവരുന
മറട്ട് അലവന്സുകേള ഇനലാം തനിരനിചട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര് ഇനലാം വനിഭഭാഗലാം നനിലവനിലല നനിരക്കട്ട്

(രൂപയനില്  )

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

1 യണനികഫഭാലാം  അലവന്സട്ട്
(വര്ഷത്തനില് ഒരനിക്കല് )

എല്.പനി. 500

യു.പനി. 700

എചട്ട്.എസട്ട്. 800

ഹയര്
ലസക്കണ്ടെറനി

800

2 കനഭാടട്ട്ബുക്കട്ട്, കസ്റ്റഷനറനി എല്.പനി. 200

യു.പനി. 200

എചട്ട്.എസട്ട്. 300

ഹയര്
ലസക്കണ്ടെറനി

400



88 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 30, 2016

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

3 പത്രങ്ങളുലാം  ആനുകേഭാലനികേ
പ്രസനിദതീകേരണങ്ങളുലാം  ഒരു
സഭാപനത്തനിനട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം .…

400

4 കസഭാപട്ട്,എണ്ണ തുടങ്ങനിയവ .… (പ്രതനിമഭാസലാം)
ലപണ് - 75
ആണ് - 50

5 കതഭാര്ത്തട്ട്,  ചേതീപട്ട്,  ബസട്ട്
കൂലനി തുടങ്ങനിയവ

.… പ്രതനിമഭാസലാം - 60

6 കേലഭാകേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങള .… നനിജസനിതനി അനുസരനിചട്ട്
വഭാങ്ങനി നല്കകേണ്ടെതഭാണട്ട്.

7 മുടനി ലവട്ടുനതട്ട് .… ആണ് -30 (പ്രതനിമഭാസലാം)

8 ചേനികേനിതഭാ ലചേലവട്ട് .… ഒരു സഭാപനത്തനിനട്ട്
പ്രതനിവര്ഷലാം 3000 രൂപ

9 ലബഡ്ഷതീറട്ട് .… നനിജസനിതനി അനുസരനിചട്ട് 

10 ബഭാഗട്ട് .… പ്രതനിവര്ഷലാം 150

11 ലചേരുപട്ട് .… പ്രതനിവര്ഷലാം 150

12 ലലനറട്ട്ഡസട്ട് (പ്രതനിവര്ഷലാം) യു.പനി. 500

എചട്ട്.എസട്ട്. 600

13 കേമ്പനിളനി  (വയനഭാടട്ട്,  ഇടക്കനി,
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില്
മഭാത്രലാം)

.… ഒരു കുടനിക്കട്ട് മൂനട്ട്
വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല്

600 രൂപ 

(ബനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കപഭാക്കറട്ട്  മണനി  125  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  25-6-2016  ലല സ.ഉ  (ലലകേ)  നമ്പര്  43/2016/പജപവവനിവ
പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ലമസട്ട് ചേഭാര്ജട്ട്,  കപഭാക്കറട്ട്  മണനി എനനിവ ഒഴനിലകേയുള്ള
അലവന്സുകേള വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കഹഭാസ്റ്റല്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  പഠനയഭാത്രക്കഭാവശവമഭായ  ഫണ്ടെട്ട്
അനുവദനിച്ചുവരുനണ്ടെട്ട്.
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പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റലകേളനില് ലലനറട്ട് വഭാചര്

17(494)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റലകേളനില് പുരുഷന്മഭാരഭാണട്ട്
ഇകപഭാള ലലനറട്ട് വഭാചര്മഭാരഭായനി കസവനമനുഷനിക്കുനലതന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇത്തരലാം  കഹഭാസ്റ്റലകേളനില്  വനനിതകേലള  ലലനറട്ട്  വഭാചറഭായനി
നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് എലനങനിലലാം തടസമുകണ്ടെഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസസ്തുത കഹഭാസ്റ്റലകേളനില് വനനിതകേലള ലലനറട്ട് വഭാചറഭായനി നനിയമനിക്കുന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ചുരുക്കലാം ചേനില സലങ്ങളനില് ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്. എനഭാല്
ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  മലപ്പുറലാം  എനതീ  ജനിലകേളനിലല
എലഭാ  പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റലകേളനിലലാം  ഇടക്കനി  ജനിലയനിലല  രണ്ടെട്ട്  പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട്
(ലപണ്)  കഹഭാസ്റ്റലകേളനിലലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ഒരു  പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട്  (ലപണ്)
കഹഭാസ്റ്റലനിലലാം വനനിതഭാ ലലനറട്ട് വഭാചര്മഭാരഭാണട്ട് കസവനമനുഷനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  ലസഷവല്  റൂള  അനുവദനിക്കുനതനിനഭാല്
നനിയമതടസമനില.  നനിലവനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖന  ലഭാസ്റ്റട്ട്  കഗഡട്ട്  (വഭാചട്ട്മഭാന്)
ലനിസ്റ്റനില്  നനിനമഭാണട്ട്  വഭാചട്ട്മഭാന്  തസനികേയനികലക്കട്ട്  ആലള  നനിയമനിക്കുനതട്ട്.
അലലഡസസട്ട്  ലചേയലപടന വനനിതകേള കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിക്കഭാലത വരുകമ്പഭാള
മഭാത്രമഭാണട്ട് പുരുഷ വഭാചലറ ടനി തസനികേയനില് നനിയമനികക്കണ്ടെതഭായനി വരുനതട്ട്.

(സനി) നനിലവനില് വനനിതകേളക്കുലാം നനിയമനലാം നല്കുനണ്ടെട്ട്.

സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി

18(495)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില് നടപനിലഭാക്കനിയ സസയലാംപരവഭാപ്ത
ഗഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  കേലവഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേറുതഭാഴലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ഏഴനികലഭാടട്ട്  കകേഭാളനനിയനിലലാം  മഭാടഭായനി  പഞഭായത്തനിലല
മൂലക്കതീല് കകേഭാളനനിയനിലലാം നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേളുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;
പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഏജന്സനികേളക്കട്ട്  ഇതുവലര  എത്ര  തുകേ
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്;
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(ബനി)  പുതുതഭായനി  ഏലതങനിലലാം  കകേഭാളനനിലയ  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്

ഉളലപടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ എനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലചേറുതഭാഴലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ഏഴനികലഭാടട്ട്  കകേഭാളനനിയനില്  100

ശതമഭാനലാം പ്രവൃത്തനികേളുലാം മഭാടഭായനി ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല മൂലക്കനില് കകേഭാളനനിയനില് 25

ശതമഭാനലാം പ്രവൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ഏഴനികലഭാടട്ട് കകേഭാളനനിയനില് 25 ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം മൂലക്കനില് കകേഭാളനനിയനില് 25 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം നനിര്വ്വഹണ ഏജന്സനികേളഭായ

എഫട്ട്.ലഎ.റനി., സനിഡ്കകേഭാ കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് എനതീ എജന്സനികേളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  പുതുതഭായനി  ഏലതങനിലലാം  കകേഭാളനനിലയ  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്

ഉളലപടത്തുനതനിനുള്ള തതീരുമഭാനലാം എടത്തനിടനില.

പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം ആദനിവഭാസനികേളക്കുമുള്ള സലാംവരണലാം

19(496)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം  ആദനിവഭാസനികേളക്കുമഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്

പ്രഖവഭാപനിച  പ്രകതവകേ  നനിയമനങ്ങള  പലകപഭാഴുലാം  ജനറല്  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  നല്കേനി

സലാംവരണലാം അടനിമറനിക്കലപടന എന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഉലണ്ടെങനില് പരഭാതനിയുലട  നനിജസനിതനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണ്ടെഭാകയഭാലയനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം  ആദനിവഭാസനികേളക്കുമഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന

സലാംവരണ തസനികേകേള ഇവര്ക്കട്ട് തലന ലഭനിക്കുന എനട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തഭാന് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസസ്തുത വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട സലാംവരണ തസനികേകേള മറ്റു വനിഭഭാഗത്തനികലക്കട്ട്

മഭാറലപടനതട്ട് തടയഭാനുലാം കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി&ഡനി) 1958-ലല കകേരള കസ്റ്ററട്ട് സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് ചേടങ്ങളനിലല

14  (എസട്ട്)  ചേടപ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനില്  പത്തട്ട്  ശതമഭാനലാം  സലാംവരണലാം

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  പത്തട്ട്

ശതമഭാനലാം പ്രഭാതനിനനിധവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുള്ള ലസഷവല്

റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് പദതനിയനുസരനിചട്ട് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ജനുവരനി ഒനട്ട് അടനിസഭാനമഭാക്കനി

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുലട വകുപട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള പ്രഭാതനിനനിധവലാം

അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുകേയുലാം അതുവഴനി ഗസറഡട്ട്,  കനഭാണ് ഗസറഡട്ട്,  ലഭാസ്റ്റട്ട്  കഗഡട്ട്

എനതീ  മൂനട്ട്  കേഭാറഗറനികേളനില്  പത്തട്ട്  ശതമഭാനലാം  പ്രഭാതനിനനിധവലാം  ഉറപഭാക്കുകേയുലാം

ലചേയവരുന.  വഭാര്ഷനികേ അവകലഭാകേനത്തനില് ഏലതങനിലലാം വകുപനില് ഏലതങനിലലാം

കേഭാറഗറനിയനില് നനിശ്ചനിത ശതമഭാനത്തനില് കുറവലണ്ടെനട്ട് കേണ്ടെഭാല് അതട്ട് നനികേത്തുവഭാന്

സലാംവരണതത്തസങ്ങള പഭാലനിചട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ തസനികേകേള സലാംവരണലാം ലചേയട്ട്

ലപഭാതുഭരണ  (എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട്  ലസല്)  വകുപനില്നനിനലാം  ഉത്തരവകേള

പുറലപടവനിക്കുകേയുലാം അപ്രകേഭാരലാം  സലാംവരണലാം ലചേയലപട തസനികേകേളനിലല നനിയമന

പുകരഭാഗതനി  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  അതതട്ട്  വകുപനില് നനിനലാം  കശഖരനിചട്ട്  വനിലയനിരുത്തനി

വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലലത്രമഭാസ  പുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ടഭായനി  പുറത്തനിറക്കുകേയുലാം

ലചേയവരുന. പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട ലസഷവല് റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് നനിയമനത്തനിലല

പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാം മറട്ട് അനുബന വനിഷയങ്ങള ചേര്ച ലചേയ്യുനതനിനുലാം

ബഹു.  മുഖവമനനി  ലചേയര്മഭാനഭായുള്ള  റനിവവ്യൂ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത

റനിസര്വട്ട്  ലചേയട്ട് നല്കേനി രണ്ടുവര്ഷലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം നനിയമനലാം നടക്കഭാത്ത ഒഴനിവകേള

സലാംബനനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കഭാനുലാം  നനിയമന  നടപടനികേള

തസരനിതലപടത്തുവഭാനുലാംകവണ്ടെനി  ജലവനിഭവ  വകുപട്ട്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി

അദവക്ഷനഭായനി  ഒരു ലലഹലലവല് കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി

ഇടയനിലട  കയഭാഗലാം  കചേര്നട്ട്  ഇതുസലാംബനനിച  തല്സനിതനി  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം

ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ബനലപട  വകുപ്പുതലവന്മഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനിവരുകേയുലാം

ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്.
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പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമപദതനികേള

20 (497) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അടപഭാടനി കമഖലയനില് പടനികേ വര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട
നൂകറഭാളലാം നവജഭാതശനിശുക്കള മരനിക്കഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരവലാം പരനികശഭാധനിചനിരുകനഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പടനികേ  വര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട  പ്രകതവകേനിചട്ട്  ശനിശുക്കളുലാം  അമ്മേമഭാരുലാം
പടനിണനിലകേഭാണ്ടുലാം  ചേനികേനിത  ലഭനിക്കഭാലതയുലാം  മരനിക്കഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചേരവലാം
ഇലഭാതഭാക്കഭാന്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വനികേസന-കക്ഷമ
പദതനികേള എലനഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) പരനികശഭാധനിചനിരുന. അമ്മേമഭാരുലട കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലലാം തൂക്കക്കുറകവഭാട
കൂടനി  ജനനിക്കുന  കുഞങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  മരണലപടനിരുനതട്ട്.  ഇത്തരലാം
കുഞങ്ങളക്കട്ട്  ജന്മനഭാകലഭാ  പനിനതീകടഭാ  ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗവ  പ്രശങ്ങള
ഉണ്ടെഭായനിരുനതഭായനി  ആകരഭാഗവ  വകുപട്ട്  റനികപഭാര്ടനില്  വവകമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
വതീടകേളനില്  നടനനിരുന  പ്രസവലാം,  കുടലാംബത്തനില്  നനിനലാം  പ്രസവപരനിചേരണലാം
ലഭനിക്കഭാതനിരുനതട്ട്,  ചേനികേനിതഭാ  ലലവമുഖവലാം,  വഭാഹനസഇൗകേരവത്തനിലന്റെ  അഭഭാവലാം,
മുലയട്ടുകമ്പഭാള അനുഭവലപട ശസഭാസതടസലാം തുടങ്ങനിയവയഭായനിരുന ശനിശുമരണങ്ങളുലട
പ്രധഭാന  കേഭാരണങ്ങള.  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുലട  നനിരനര  ഇടലപടല്  നനിമനിത്തലാം
ഇത്തരലാം  കേഭാരണങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേലണ്ടെത്തനി  ശനിശുമരണനനിരക്കട്ട്  കുറച്ചു
ലകേഭാണ്ടുവരഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴനില്  നടപഭാക്കുന  എലഭാ
കക്ഷമപദതനികേളുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട സമഗ പുകരഭാഗതനി ലക്ഷവമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
ശനിശുക്കളുലടയുലാം  അമ്മേമഭാരുലടയുലാം  ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണലാം  മുന്നനിര്ത്തനി  ഭക്ഷവ
സഹഭായ പദതനി, ജനനനി-ജന്മരക്ഷ പദതനി എനനിവ പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട്
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നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  എലഭാവര്ക്കുലാം  എലഭാത്തരലാം
ചേനികേനിതയുലാം  സഇൗജനവമഭാക്കുന  സമഗ  ആകരഭാഗവ  സുരക്ഷഭാ  പദതനിയുലാം  വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത  ഭക്ഷവലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാന
സഭാമൂഹവനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  192  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഉഇൗരുകേളനില്
'കേമ്മേവ്യൂണനിറനി കേനിചന് ' എന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുനണ്ടെട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് സമഗ ആകരഭാഗവ സുരക്ഷഭാ പദതനി

21(498) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന്: തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  കവണ്ടെനിയുളള  സമഗ  ആകരഭാഗവ  സുരക്ഷഭാ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  എലനലഭാലാം  ആനുകൂലവങ്ങളഭാണട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  നല്കേനി  വരുനലതനട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

സലാംസഭാനലത്ത പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട ആകരഭാഗവസലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
നടപഭാക്കനി വരുന പദതനിയഭാണട്ട് സമഗ ആകരഭാഗവ സുരക്ഷഭാ പദതനി. 13-8-2007-ലല
സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)45/2007/പജപവവനിവ  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലലയുലാം  അതനിലല
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലലയുലാം  വവവസകേളക്കനുസരനിച്ചുള്ള  ആനുകൂലവങ്ങളഭാണട്ട്
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ളവര്ക്കട്ട്  നല്കേനിവരുനതട്ട്.  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  10,000  രൂപ  വലര  ചേനികേനിതഭാ
ലചേലവട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലലാം
സഇൗജനവമഭായനി  ലഭനിക്കുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
(വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  തഭാലഴയുള്ള)  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞ്ഞടക്കലപട  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേള,  സര്ക്കഭാര്
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള,  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല പരനിയഭാരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്,
തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല ശതീ ചേനിത്തനിര തനിരുനഭാള ലമഡനിക്കല് സയന്സട്ട് ആന്റെട്ട്
റനിസര്ചട്ട്  ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട്,  റതീജനിയണല്  കേഭാന്സര് ലസന്റെര്,  ശതീ  അവനിടലാം  തനിരുനഭാള
ആശുപത്രനി,  റതീജനിയണല് ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട് ഒഫഭാല്കമഭാളജനി,  മലബഭാര് കേഭാന്സര്
ലസന്റെര് എനതീ സഭാപനങ്ങളവഴനി ടനി പദതനി നടപഭാക്കനിവരുന. ചേനികേനിതഭാ ലചേലവട്ട്
50,000 രൂപയനില് അധനികേരനിക്കുകേയഭാലണങനില് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലൂലട അനുമതനി
നല്കേനി ചേനികേനിതഭാ ലചേലവട്ട് അനുവദനിച്ചുവരുനണ്ടെട്ട്. ആശുപത്രനിയനില് സഇൗജനവമഭായനി
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നല്കേഭാനനിലഭാത്ത  മരുനകേള  ആശുപത്രനികയഭാടട്ട്  അനുബനനിച്ചുള്ള  ലമഡനിക്കല്
കസ്റ്റഭാറുകേളനില് നനിനലാം വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള ലചേലവട്ട്,  ആശുപത്രനികയഭാടട്ട്  അനുബനനിച്ചുള്ള
കഹഭാസനിറല്  വനികേസന  സമനിതനി  അധതീനതയനിലള്ള  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേളനില്
നനിനലാം  ലഭവമലഭാത്ത  മരുനകേള  പുറത്തുള്ള  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേളനില്  നനിനലാം
വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  ലചേലവട്ട്,  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിനള്ള  ലഭാബട്ട്  ലടസ്റ്റനിലന്റെ
ലചേലവകേള,  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേള/സര്ക്കഭാര്  നനിയനനിത  സഭാപനങ്ങള
എനനിവനിടങ്ങളനില് സഇൗജനവമഭായനി ലഭവമഭാകേഭാത്ത ലഭാബട്ട് ലടസ്റ്റുകേള പുറത്തു നനിനള്ള
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം ലചേയ്യുനതനിനുള്ള ലചേലവട്ട്,  കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ചേനികേനിതയഭായനി
അതവഭാവശവലാം  കവണ്ടെനിവരുന  ചേനികേനിതഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  ആശുപത്രനികേളനില്
ലഭവമലഭാത്ത  സഭാഹചേരവത്തനില്  പുറത്തുനനിനലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള  ലചേലവട്ട്,
(കരഭാഗനികേലള  ആശുപത്രനിയനില്  എത്തനിക്കുനതനിനുലാം  അവശരഭായ)  കരഭാഗനികേലള
ചേനികേനിത കേഴനിഞ്ഞട്ട് വതീടകേളനില് എത്തനിക്കുനതനിനുലാം മരണമടഞ്ഞവരുലട മൃതകദഹലാം
വതീടകേളനില് എത്തനിക്കുനതനിനുലാം കവണ്ടെനിവരുന യഥഭാര്ത്ഥ ആലാംബുലന്സട്ട്/  വഭാഹന
വഭാടകേ,  ആശുപത്രനികേളനില്  കരഭാഗനികേളഭായവര്ക്കട്ട്  സഇൗജനവഭക്ഷണലാം  ലഭവമലഭാത്ത
അവസരങ്ങളനില്  ഭക്ഷണത്തനിനഭായനി  പ്രതനിദനിനലാം  150  രൂപവലരയുള്ള  ലചേലവട്ട്,
ആശുപത്രനികേളനില്  കരഭാഗനികേളഭായവരുലട  കൂടനിരനിപനിനഭായനി  തങ്ങുന  ഒരഭാളക്കട്ട്
പ്രതനിദനിനലാം 200 രൂപ വലരയുള്ള ലചേലവട്ട് എനനിവ അനുവദനിച്ചുനല്കുന.

വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം

22 (499) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജനന് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീനന് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജട്ട്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനഭാവകേഭാശ നനിയമത്തനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലക്ഷവങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള വകേവശഭാവകേഭാശലാം നല്കുനതനിനട്ട്  2006-2011-ലല
സര്ക്കഭാരുലാം  അതനിനുകശഷലാം  വന  സര്ക്കഭാരുലാം  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  അര്ഹതലപട  കശഷനിക്കുനവര്ക്കു  കൂടനി  ഭൂമനി
നല്കുനതനിനട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  അകനകേലാം  തലമുറകേളഭായനി  വനത്തനില്  തഭാമസനിച്ചുകപഭാന  പരമ്പരഭാഗത
വനവഭാസനികേളക്കട്ട്  തങ്ങള  ലലകേവശലാം  വച്ചുകപഭാന  ഭൂമനിക്കട്ട്  അവകേഭാശകരഖ
നല്കുനതനിനഭായനി  ലക്ഷവലാംവചട്ട്  നടപനിലഭാക്കലപട  നനിയമമഭാണട്ട്  2006-ലല
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലടയുലാം  വനത്തനില്  തഭാമസനിച്ചുകപഭാരുന  മറട്ട്  പരമ്പരഭാഗത
തഭാമസക്കഭാരുലടയുലാം  (വനഭാവകേഭാശലാം അലാംഗതീകേരനിക്കല്)  നനിയമലാം.  ചേരനിത്രഭാതതീതകേഭാലലാം
മുതല്  വനഭൂമനിയനിലലാം  വനിഭവത്തനികന്മലമുള്ള  അധനികേഭാരലാം  കേയഭാളനിയവര്  നടത്തനിയ
ചൂഷണലത്തത്തുടര്നട്ട്  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗങ്ങള കനരനിട്ടുവന ചേരനിത്രപരമഭായ അനതീതനിക്കട്ട്
പരനിഹഭാരലമകനഭാണമഭാണട്ട് ഇഇൗ നനിയമലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയലപടതട്ട്.

(ബനി  &സനി)  2008  വര്ഷമഭാണട്ട്  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേളക്കട്ട്  തുടക്കലാം  കുറനിചതട്ട്.  ഗഭാമസഭ  കചേര്നട്ട്  വനഭാവകേഭാശ  കേമ്മേനിറനികേള
മുകഖന  അകപക്ഷകേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ആയവ  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സലാംസഭാനതല
കേമ്മേനിറനിയുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  സബ്ഡനിവനിഷണല്  കേമ്മേനിറനി,  ജനിലഭാതല  കേമ്മേനിറനി
മുമ്പഭാലകേ  സമര്പനിചട്ട്  അലാംഗതീകേരനിപനിചട്ട്  വനഭാവകേഭാശ  കരഖ  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന
പ്രക്രനിയ നടപനിലഭാക്കുന.  ഇതനിനഭായനി വനഭാവകേഭാശ കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
സര്കവ്വ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചട്ട്  ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം  2006-2011,  2011-2016-ലല
സര്ക്കഭാരുകേള നല്കേനിയ വനഭാവകേഭാശ കരഖകേള സലാംബനനിച തഭാരതമവലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം ലഭനിച വനഭാവകേഭാശ
അകപക്ഷകേള
(വവകനിഗത

അവകേഭാശലാം, സഭാമൂഹനികേ
അവകേഭാശലാം, വനികേസന

അവകേഭാശലാം)

ജനിലഭാതല
കേമ്മേനിറനി

പഭാസഭാക്കനിയ
ലക്ലയനിമുകേള

നല്കേനിയ
കരഖകേളുലട

എണ്ണലാം

വനിതരണലാം
ലചേയ

ഭൂമനിയുലട
അളവട്ട്

(ഏക്കര്)

2006-2011 37492 22443 16723 20502

2011-2016 492 4154 8824 12784

      ആലകേ 37984 26597 25547 33286



96 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 30, 2016

ആദനിവഭാസനി കക്ഷമലാം

23 (500) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് ആദനിവഭാസനി ശനിശുമരണങ്ങള
നടനനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷത്തനിനനിടയനില്
എത്ര ആദനിവഭാസനി ശനിശുമരണങ്ങള ഉണ്ടെഭാലയനട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി ശനിശുമരണങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം,  ആദനിവഭാസനികേളുലട
ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആദനിവഭാസനികേളുലട  ഇടയനില്  പടനിണനിമൂലലാം  ആതഹതവകേള
ഉണ്ടെഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ആദനിവഭാസനികേളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്
ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവലകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആദനിവഭാസനി
ശനിശുമരണങ്ങള  നടനനിട്ടുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞട്ട്
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് 106 ശനിശുമരണങ്ങളുണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി  ശനിശുമരണങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  സമഗ  ആകരഭാഗവ

സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  കക്ഷമപദതനികേള  സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട

ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കനിവരുന. പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട് മുകഖനയുലാം

സഭാമൂഹവ നതീതനി,  ആകരഭാഗവലാം,  സനിവനില് സലലപ്ലെെസട്ട്  എനതീ വകുപ്പുകേള മുകഖനയുലാം

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മറട്ട്  ഏജന്സനികേള  മുകഖനയുമഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  മുലയട്ടുന  അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  ആകരഭാഗവ

സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി പ്രതനിമഭാസലാം  1000  രൂപ നനിരക്കനില് ആലകേ

18  മഭാസലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന  ജനനതീ  ജന്മരക്ഷ  പദതനി,  നവ്യൂട്രെെതീഷവന്
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റതീഹഭാബനിലനികറഷന് ലസന്റെര് മുകഖന ഭഭാരക്കുറവള്ള കുടനികേളക്കട്ട് പ്രകതവകേ ആകരഭാഗവ

പരനിരക്ഷ, സഭാമൂഹവകക്ഷമ വകുപട്ട് മുകഖന ആറട്ട് മഭാസലാം മുതല് ആറട്ട് വയസ്സുവലരയുള്ള

കുടനികേളക്കട്ട്  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  ലഭവത,  കുടലാംബശതീ,  എന്.ആര്.എല്.എലാം.  മുകഖന

കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  കേനിചന്,  ഭക്ഷവലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി പനി.വനി.ടനി.ജനി.-ക്കുലാം മറട്ട്

പടനികേവര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമഭായനി ഫുഡട്ട് സകപഭാര്ടട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം എനനിവ നടപനിലഭാക്കനി

വരുന. കമല് പദതനികേളനില് എലഭാ പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടലാംബങ്ങലളയുലാം ഉളലപടത്തുനതനിനഭാണട്ട്

സര്ക്കഭാര് ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  ഇല.  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട സമഗ വനികേസനലാം ലക്ഷവമഭാക്കനി സര്ക്കഭാര്

നനിലവനില് വനിദവഭാഭവഭാസ,  ആകരഭാഗവ,  സഭാമൂഹവ-സഭാമ്പത്തനികേ ഉനമന പദതനികേള,

നനിയമ  പരനിരക്ഷ  പദതനി  എനനിവ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  എലഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗ

കുടലാംബങ്ങളക്കുലാം  ഭൂമനി,  വതീടട്ട്,  ലമചലപട  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  സമ്പൂര്ണ്ണ  ആകരഭാഗവ

പരനിരക്ഷ  എനനിവ  പ്രദഭാനലാം  ലചേയ്യുന  പദതനികേള,  ലമചലപട  ലതഭാഴനില്ദഭാന

പദതനികേള തുടങ്ങനി വവതവസങ്ങളുലാം ഫലപ്രഭാപ്തനി  ലക്ഷവകത്തഭാടള്ളതുമഭായ നനിരവധനി

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.

ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനിലള്ളവര്ക്കട്ട്  ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് 

24(501)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി

കേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ  പഞഭായത്തുകേളനില്

തഭാമസനിക്കുന  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള  ചേനിലര്ക്കട്ട്  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

ലഭനിക്കുനനില എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തനിലല ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട എലഭാവര്ക്കുലാം

ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി)  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
886/2017



98 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 30, 2016

ഹഭാലാംലലറട്ട് വനികേസന പദതനി 

25 (502) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  ഹഭാലാംലലറട്ട്

വനികേസന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി വകേവരനിചതട്ട്;

(സനി)  പദതനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിചതട്ട്;

(ഡനി)  പദതനി നടത്തനിപനിലൂലട  എലനലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട്  വകേവരനിചലതനട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ഉണ്ടെട്ട്. 2013-14 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 18 പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനിലലാം,

2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 22 പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനിലലാം, 2015-16 വര്ഷലാം

10 പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനിലലാം ഹഭാലാംലലറട്ട് വനികേസന പദതനി നടപഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  ഉനമനലാം  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  അവരുലട  ജതീവനിത

നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  വതീടകേളുലട  പുനരുദഭാരണലാം,  കേകസട്ട്,  കുളനിമുറനി

എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വതീടട്ട്  വവദത്യുതതീകേരണലാം,  കമല്കര  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്,

കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ഹഭാള  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കറഭാഡട്ട്,  പഭാലലാം  എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,

അലാംഗന്വഭാടനി  റനിപയര്,  മഴലവള്ള  സലാംഭരണനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വഭാലഭായ്മപ്പുര

നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം, കൃഷനി വനികേസനലാം,  മണ്ണട്ട് സലാംരക്ഷണലാം,  സ്ട്രതീറട്ട് വലറട്ട്

സഭാപനിക്കല്,  സ്കൂള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ഫര്ണനിചര് എനതീ ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ

പദതനിയനിലൂലട നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്. 
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(സനി)  2013-14  വര്ഷത്തനില്  18  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനിലലാം  2014-15
വര്ഷത്തനില്  22  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനിലലാം  2015-16  വര്ഷത്തനില്  10
പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനിലലാം  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേള  മുകഖന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ഡനി)  2013-14-ല് 18 കകേഭാളനനികേളുലാം  2014-15-ല് 22 കകേഭാളനനികേളുലാം  2015-16-ല്
10  കകേഭാളനനികേളനിലമഭായനി  50  കകേഭാളനനികേലള  ലതരലഞ്ഞടക്കുകേയുലാം  അതനില്  4
കകേഭാളനനികേളനിലല പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ. ഇവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് സമയബനനിതമഭായനി ഭൂമനി അനുവദനിക്കല് 

26(503) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീനന് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വയനഭാടട്ട്, ഇടക്കനി ജനിലകേളനില് ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് നനിരനര
സമരത്തനികലര്ലപകടണ്ടെനിവന  സഭാഹചേരവലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിരുകനഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  ഭൂമനി
നല്കേഭാനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടലാംബങ്ങളുലട കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാകണഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  വയനഭാടട്ട് ജനിലയനിലല മഭാനനവഭാടനി,  സുല്ത്തഭാന്ബകത്തരനി,  വവത്തനിരനി
തഭാലൂക്കുകേളനിലലാം,  ഇടക്കനി ജനിലയനില്  ലപരനിഞഭാലാംകുടനിയനിലലാം  ഭൂമനിക്കഭായനി  സമരങ്ങള
നടനനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഭൂരഹനിതരഭായ ആദനിവഭാസനികേള ക്കട്ട് കുറഞ്ഞതട്ട് ഒകരക്കര് ഭൂമനിലയങനിലലാം
വഭാങ്ങനി നല്കേണലമന ആവശവലാം ഉനയനിചഭാണട്ട് സമരലാം നടനനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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(ബനി)  ആദനിവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ വനികേസന മനിഷന് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനിയുലാം  "ആശനിക്കുലാം  ഭൂമനി  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  സസനലാം"  എന  പദതനിയുലാം
കൂടഭാലത വയനഭാടനില് സനിക്കനിള ലസല്  അനതീമനിയ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് മുന്ഗണന നല്കേനി
"ഒകരക്കര് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കുന" പദതനി തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(സനി)  ലഭവമഭാണട്ട്.  നവലാംബര്  2015-ല്   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്
അനുബന  ഓഫതീസുകേള  മുകഖന  നടത്തനിയ  വനിവര  കശഖരണ  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ 14519 പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടലാംബങ്ങള ഭൂരഹനിതരുലട പടനികേയനിലണ്ടെട്ട്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി കപഭാസ്റ്റട്ട്ലമട്രെെനികേട്ട്
കഹഭാസ്റ്റല് 

27(504)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി  കപഭാസ്റ്റട്ട്
ലമട്രെെനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റല് ഇലലനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ ;

(ബനി)  ജനിലയനിലല കബഡഡക്ക വനികലജനില് കുണ്ടെലാംകുഴനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര്
ലസക്കണ്ടെറനി  സ്കൂളനികനഭാട  കചേര്നട്ട്  കഹഭാസ്റ്റല്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒകരക്കര്
സലലാം റവനവ്യൂ വകുപനില് നനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത സലലാം പ്രകയഭാജനലപടത്തനി ജനിലയനില് എസട്ട്. ടനി. ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി
കപഭാസ്റ്റട്ട് ലമട്രെെനിക്കട്ട് കഹഭാസ്റ്റല് അനുവദനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി) കബഡഡക്ക വനികലജനിലല റതീസര്കവ്വ നമ്പര് 216/2-ബനി-യനില് ഉളലപട
ഒകരക്കര്  സലലാം  പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റല്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  റവനത്യു  വകുപട്ട്
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലത്തട്ട്  ലപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള  പ്രതീ-ലമട്രെെനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റല്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ആയതനിനഭാല് ടനി സലത്തട്ട്
എസട്ട്.ടനി.  ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി കപഭാസ്റ്റട്ട്ലമട്രെെനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റല് അനുവദനിക്കുന കേഭാരവലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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പടനികേജഭാതനി -പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ 

28(505)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുലട അടനിസഭാന
സഇൗകേരവങ്ങളനിലല കശഭാചേനതീയഭാവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഭൂരഹനിതര്,  ഭവനരഹനിതര്,  വവദത്യുതനി ലഭവത ഇലഭാത്തവര്,  ശുദമഭായ
കുടനിലവള്ളലാം ലഭനിക്കഭാത്തവര്, നല ഗതഭാഗത സഇൗകേരവമനിലഭാത്തവര്, ഇങ്ങലന കേഷത
അനുഭവനിക്കുന പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട ഉനമനത്തനിനഭായനി
ഒരു സമഗ പഭാകക്കജട്ട് പരനിഗണനയനിലകണ്ടെഭാ; ഉലണ്ടെങനില് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന
ആനുകൂലവങ്ങള,  അവര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കഭാലത  ചൂഷണത്തനിനട്ട്  ഇരയഭാകുന  സഭാഹചേരവലാം
ഒഴനിവഭാക്കഭാന് വകേലക്കഭാണ്ടെനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുലട അടനിസഭാന
സഇൗകേരവങ്ങളനിലല കശഭാചേനതീയഭാവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടന ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങുനതനിനുലാം
ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ഭവനങ്ങളുലട  അറകുറപണനികേളക്കുലാം
പ്രകതവകേ പദതനികേള ഇകപഭാളത്തലന നനിലവനിലണ്ടെട്ട്. പ്രസ്തുത  പദതനികേളവഴനി ഈ
പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവനനിലലങനില് പ്രകതവകേ പഭാകക്കജട്ട്  പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില് ലപട  എലഭാവര് ക്കുലാം  ഭൂമനിയുലാം  വതീടലാം  നല്കുനതനിനുലാം
ഊരുകേളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവത്തനിനുമുള്ള  സമഗ  പഭാകക്കജട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഇതനിനു  പുറകമ  തഭാലഴ  പറയുന  ഘടകേങ്ങള  ഉളലപടത്തനി
സമഗ പഭാകക്കജട്ട് കകേന സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

• ഭൂമനിയനിലഭാത്തവര് ക്കട്ട് ഭൂമനി 

• സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം 

• ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനി 
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• എലഭാ കകേഭാളനനികേളനിലലാം ശുദമഭായ കുടനിലവള്ളലാം 

• വവദത്യുതനി 

• ആകരഭാഗവകമഖലലയ പരനികപഭാഷനിപനിക്കല്/കബഭാധവത്ക്കരനിക്കല് 

• വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി  അലാംഗന്വഭാടനികേള/സ്കൂളുകേള/കഹഭാസ്റ്റലകേള

ആരലാംഭനിക്കലലാം നനിര്മ്മേഭാണവലാം 

• ഗര്ഭനിണനികേളഭായ അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം കേഇൗമഭാര പ്രഭായക്കഭാരഭായ ആണ്കുടനികേള,

ലപണ്കുടനികേള,  കുഞങ്ങള  എനനിവര്ക്കുലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം

ഉറപ്പുവരുത്തല് 

• അടനിയ,  പണനിയ,  ഹനില്പുലയ,  അരനഭാടന് ,  മവലപണ്ടെഭാരലാം,

പ്രഭാകന  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാര്  എനതീ  സമുദഭായക്കഭാരുലട  ലതഭാഴനില്

പരനിശതീലനവലാം വനപുണവ വനികേസനവലാം 

(സനി)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടനവര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുന ആനുകൂലവങ്ങളുലാം

ധനസഹഭായങ്ങളുലാം ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണ്ടുകേള  വഴനിയഭാണട്ട് നനിലവനില് നല്കേനിവരുനതട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് ക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുന  വനിവനിധ  ആനുകൂലവങ്ങള  അവര്ക്കുതലന

ലഭനിക്കുനലവനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി 

• ജനിലഭാതലത്തനിലലാം  ഫതീല്ഡട്ട്  തലത്തനിലലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം

ഊര്ജ്ജനിതലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

• ഊരുകൂടലാം ശകനിലപടത്തനിയുലാം ലപഭാതുമഭാധവമങ്ങലള ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 

അവകേഭാശങ്ങലളയുലാം  ആനുകൂലവങ്ങലളയുലാം  കുറനിചട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  

നടത്തുന. 

• ആഡനിറട്ട് ഉളലപലടയുള്ള പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ലമചലപടത്തുന.

• എലഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് ക്കുലാം  ആധഭാറുമഭായനി  ബനലപടത്തനി  ബഭാങട്ട്

അക്കഇൗണ്ടുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  ബഭാങനിലാംഗട്ട്

സലാംവനിധഭാനലാം ലമചലപടത്തുനതനിനഭായനി  കസ്റ്ററട്ട്  ലലവല്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്

കേമ്മേനിറനിയുമഭായനി കചേര്നട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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സമ്പൂര്ണ്ണ പടനികേവര്ഗ്ഗ ഭവന പദതനി 

29(506) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  സമ്പൂര്ണ്ണ
പടനികേവര്ഗ്ഗ ഭവനപദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  വകേവരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്  ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി) പദതനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചതട്ട് ;

(ഡനി)  പദതനി  നടത്തനിപനില്  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങളഭാണട്ട്  വകേവരനിക്കഭാന്
സഭാധനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)  മുന്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി
സമ്പൂര്ണ്ണ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഭവന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിരുന.  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണലാം എന ലക്ഷവലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി വതീടട്ട്  വയഭാന് സസനമഭായനി ഭൂമനി
ലഭവമഭായവരുലാം  ഭവനരഹനിതരുമഭായ  എലഭാ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മനിഷന് 676  പദതനിയനില്ലപടന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി
ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരുന.  ആയതനികലയഭായനി  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്
തലന  ഭവനരഹനിതരുലാം,  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുനതനിനട്ട്  സലസഇൗകേരവമുള്ളവരുമഭായ
സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേയുള്ള  മുഴുവന്  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലടയുലാം  വനിശദഭാലാംശലാം
കശഖരനിചനിരുന.  ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  30308  കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭവനലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  നനിശ്ചയനിച്ചു.  2014-15-ല്
വനിവനിധ പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം 24315 വതീടകേളുലാം 2015-16-ല് ഐ.എ.വവ. പദതനി
പ്രകേഭാരലാം 9337 വതീടകേളുലാം അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ. എനഭാല് ഇതനില്  384 വതീടകേള
മഭാത്രകമ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനിട്ടുള്ളു. ഐ.എ.വവ. പദതനിയനില് അനുവദനിച 18674
വതീടകേളക്കുള്ള സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം അനുവദനിചനിടനില. 
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(സനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട് മുകഖന
ജനറല് ഹഇൗസനിലാംഗട്ട് സതീലാം,  ഹഡ്കകേഭാ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി,  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി,  ഗഭാമവനികേസന  വകുപനിലന്റെ  ഐ.എ.വവ.  പദതനി
പ്രകേഭാരവലാം  വതീടകേള  നല്കേനിവരുനണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് അനുവദനിച്ചുവനനിരുന ഗഭാന്റെട്ട്, ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്
അപരവഭാപ്തമഭാലണന  കേണ്ടെട്ട്  ടനി  തുകേ  2.5  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്നനിനട്ട്  3.5  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  വര്ദനിപനിച  നനിരക്കനില് തുകേ അനുവദനിച്ചുവരനികേയുലാം
ലചേയ്യുന. 

(ഡനി)  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ജനറല്  ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്  പദതനിയനില്
ഉളലപടത്തനി  2907  വതീടകേളുലാം,  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഹഡ്കകേഭാ  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2000  വതീടകേളുലാം  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിയനില്ലപടത്തനി  10071  വതീടകേളുലാം  ഉളലപലട  ആലകേ  14978  വതീടകേള
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന   വകുപട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  ഇതനില്  384  വതീടകേള
മഭാത്രലമ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളു.  കൂടഭാലത  ഐ.എ.വവ.  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  2015-16  വര്ഷലാം  9337  വതീടകേളുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഐ.എ.വവ.
പദതനിയനില്  അനുവദനിച  ആലകേ  18674  വതീടകേളക്കുള്ള  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം
നല്കേഭാത്തതനിലന തുടര്നട്ട് പണനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുമനില. 

ലനന്മഭാറയനിലല  പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടലാംബങ്ങള ക്കട്ട് ഭൂമനിയുലാം വതീടലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി 

30(507) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സസനമഭായനി  വതീടലാം  സലവലാം
ഇലഭാത്ത പടനികേവര്ഗ്ഗകുടലാംബങ്ങള ഉള്ള കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എത്ര  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടലാംബങ്ങളക്കഭാണട്ട്  സസനമഭായനി  വതീടലാം
സലവലാം ഇലഭാത്തലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലനന്മഭാറ  മണ്ഡലത്തനിലല  എത്ര  ആദനിവഭാസനി  കുടലാംബങ്ങളക്കഭാണട്ട്
വനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലനന്മഭാറ  മണ്ഡലത്തനിലല  മുഴുവന്  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  ഭൂമനി
അനുവദനിക്കുവഭാന് ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി) 391.

(സനി) 191.

(ഡനി)   ലനന്മഭാറ മണ്ഡലത്തനിലല മുഴുവന് ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം ഭൂമനി
അനുവദനിക്കഭാന് ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പഭാമ്പന്കതഭാടട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനിയുലട വനികേസനലാം 

31(508)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളലപട
പഭാമ്പന്കതഭാടട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളുലട  സമഗ  വനികേസനത്തനിലന്റെ  രൂപകരഖ
തയഭാറഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലപ്രഭാകപഭാസലകേളനില് എത്ര എണ്ണലാം കസ്റ്ററട്ട് ലലവല് വര്ക്കനിലാംഗട്ട്
ഗ്രൂപനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുവഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്  ;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം  

(എ & ബനി) ഇല.  നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ഹഭാലാംലലറട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  സലാംസഭാനതല  വര് ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപനില്
സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളുലട അടനിസഭാന സഇൗകേരവ വനികേസനലാം 

32 (509) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളുലട
അടനിസഭാന സഇൗകേരവ വനികേസനത്തനിനട്ട് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  വകേവരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചതട്ട്;

(ഡനി)  പദതനി  നടത്തനിപനില്  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങളഭാണട്ട്  വകേവരനിക്കഭാന്
സഭാധനിചതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ഉണ്ടെട്ട്.  2013-14 സഭാമ്പത്തനികേ  വര് ഷലാം 18 പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനിലലാം
2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  22  പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനിലലാം  2015-16  വര്ഷലാം
10  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനിലമഭായനി  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനലാം
നടപഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട ഉനമനലാം കേണക്കനിലലടത്തട്ട്   അവരുലട ജതീവനിത
നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  വതീടകേളുലട  പുനരുദഭാരണലാം,  കേകസട്ട്,  കുളനിമുറനി
എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വതീടട്ട്  വവദത്യുതതീകേരണലാം,  കമല് കര  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്,
കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ഹഭാള  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കറഭാഡട്ട്,  പഭാലലാം  എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
അലാംഗന്വഭാടനി  റനിപയര്,  മഴലവള്ള  സലാംഭരണനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വഭാലഭായ്മപ്പുര
നനിര്മ്മേഭാണലാം, മൃഗസലാംരക്ഷണലാം, കൃഷനി വനികേസനലാം, മണ്ണട്ട്  സലാംരക്ഷണലാം, സ്ട്രതീറട്ട് വലറട്ട്
സഭാപനിക്കല്,  സ്കൂള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള ക്കട്ട്  ഫര്ണനിചര് എനതീ ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ
പദതനിയനിലൂലട നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  2013-14  വര്ഷത്തനില്  18   പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനിലലാം  2014-15
വര്ഷത്തനില്  22  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനിലലാം  2015-16  വര്ഷത്തനില്  10
പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനിലലാം  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേള  മുകഖന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ഡനി) 2013-14-ല് 18 കകേഭാളനനികേളുലാം 2014-15-ല് 22 കകേഭാളനനികേളുലാം 2015-16-ല്
10  കകേഭാളനനികേളനിലമഭായനി  മുഴുവന്  50  കകേഭാളനനികേലള ലതരലഞ്ഞടക്കുകേയുലാം അതനില് 
4  കകേഭാളനനികേളനിലല  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  ഇവയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരഭായ ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് ഭൂമനി നല്കുന പദതനി 

33 (510) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരഭായ ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് ഭൂമനി
നല്കുനതനിനട്ട് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി വകേവരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(ഡനി)  പദതനി  നടത്തനിപനില്  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങളഭാണട്ട്  വകേവരനിക്കഭാന്
സഭാധനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) മുന് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരഭായ ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് ഭൂമനി
നല്കുനതനിനട്ട്  'ആശനിക്കുലാംഭൂമനി  ആദനിവഭാസനികേള ക്കട്ട്  സസനലാം'  എന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി.   ഇതുപ്രകേഭാരലാം  558  കപര്ക്കട്ട്  195.45  ഏക്കര്  ഭൂമനി  വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി) ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭൂമനി ലഭവമഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട് ഈ
പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവലാം. 

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത ഭൂരഹനിതരഭായ മുഴുവന് പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടലാംബങ്ങളുലടയുലാം
വനിവരലാം  ലഭവമഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.   ഇവര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാന്  ആവശവമഭായ  ഭൂമനി
കേലണ്ടെത്തുനതനിനട്ട് ജനിലഭാതല ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ഡനി)  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം  558  പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടലാംബങ്ങളക്കഭായനി  195.45
ഏക്കര് ഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവരുലട സമഗ വനികേസനലാം 

34 (511) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവരുലട സമഗ വനികേസനത്തനിനഭായനി നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവര്ക്കഭായനി പ്രകതവകേ ലതഭാഴനില്ദഭാന പദതനികയഭാ
വരുമഭാനമുറപഭാക്കല് പദതനികയഭാ നടപഭാക്കഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുനകണ്ടെഭാ;

(സനി) ഇവരുലട കൃഷനിയനില് വനവമൃഗങ്ങളുലട ശലവലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം ആധുനനികേ
സഭാകങതനികേ വനിദവകേള വവഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം പ്രകതവകേലാം ഉകദവഭാഗസലര നനിയമനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  സമഗ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  അഡതീഷണല്
വട്രെെബല്  സബട്ട്  പ്ലെെഭാന്,  സമഗ  കകേഭാളനനി  വനികേസനലാം,  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവന  പദതനി,
വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനികേള, ആകരഭാഗവ സുരക്ഷഭാ പദതനി, റനി.ആര്.ഡനി.എലാം. വഴനി ഭൂമനി
ലഭവമഭാക്കല്  കൂടഭാലത കകേഭാര് പസട്ട് ഫണ്ടെട്ട്,  ആര്ടനിക്കനിള 275 പ്രകേഭാരമുള്ള ലസഷവല്
ലസന്ട്രെെല് അസനിസ്റ്റന്സട്ട്  (SCA to  TSP)  എനനിവയനിലൂലട  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട
സമഗ വനികേസനലാം ലക്ഷവലാം വയ്ക്കുന.  വനിശദവനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(ബനി) ഉണ്ടെട്ട്. വവവസഭായ വകുപ്പുമഭായനി കചേര്നട്ട് സസയലാംലതഭാഴനില് പദതനിയനിലൂലട
ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനി  രതീതനികേള
തുടരുനതനിനുലാം  കൂടഭാലത  കുടലാംബശതീ,  ഗഭാമ  വനികേസന  വകുപട്ട്,  കൃഷനി  വകുപട്ട്,
മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപട്ട്,  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  എനതീ  പ്രധഭാന  വകുപ്പുകേള  വഴനി
ലതഭാഴനില്ദഭാന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം  മനില്മ  കപഭാലള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള  വഴനി  വനിപണനത്തനിനഭായുള്ള  ആധുനനികേ  ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  കൂടഭാലത  വനിവനിധ  വനപുണവ  വനികേസന  പരനിശതീലന
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  കകേഭാഴ്സുകേള  നല്കേനി  ലതഭാഴനില്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 109

(സനി)  വനവമൃഗശലവങ്ങളനില്  നനിനലാം  കൃഷനിലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
കസഭാളഭാര് ലഫന്സനിലാംഗട്ട്,  കേനിടങ്ങുകേള എനനിവ നനിര്മ്മേനിചട്ട്  കൃഷനിലയ സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. കൃഷനി വകുപ്പുലാം കഫഭാറസ്റ്റട്ട് വകുപ്പുമഭായനി കചേര്നട്ട് ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ
വനിദവകേള വവഭാപനിപനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനികക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമത്തനിനഭായുള്ള ബഡ്ജറട്ട് തുകേയുലട പൂര്ണ്ണ വനിനനികയഭാഗലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് നടപടനി

35(512)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമത്തനിനഭായുള്ള ബഡ്ജറട്ട് തുകേയനില് നഭാമമഭാത്രമഭായ തുകേ
മഭാത്രകമ  ഓകരഭാവര്ഷവലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലചേലവഴനിക്കുനള്ളു  എന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ബഡ്ജറട്ട്  തുകേയുലട  വനിനനികയഭാഗത്തനിനട്ട്  പലകപഭാഴുലാം
തടസമഭാകുനതട്ട് എനഭാലണന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  ബഡ്ജറട്ട്  തുകേയുലട  പൂര്ണ്ണവനിനനികയഭാഗലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)   ഉണ്ടെട്ട്.   പടനികേവര്ഗ്ഗ ഉപപദതനിയനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമത്തനിനഭായനി
ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തുന  തുകേ  ചുവലട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന  വകുപ്പുകേള  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളക്കഭാണട്ട് :

• പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട് കനരനിടട്ട് നടപനിലഭാക്കുന പദതനി 

• തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപട്ട് (ടനി.എസട്ട്.പനി. വനിഹനിതലാം) 

• ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് (ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള)

• ഗഭാമ വനികേസന വകുപട്ട് (ഐ.എ.വവ. /എന്.ആര്.എല്.എലാം.) 

• കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട്  (പരനിശതീലനലാം, ഗകവഷണലാം) 

• തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപട്ട് (ടനി.എസട്ട്.പനി. വനിഹനിതലാം) 
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• ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് (ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള) 

• ഗഭാമ വനികേസന വകുപട്ട്  (ഐ.എ.വവ./എന്.ആര്.എല്.എലാം.) എനതീ
വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  അനുവദനിക്കുന
തുകേ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ലചേലവഴനിക്കുനനില. എനഭാല് സലാംസഭാന/ കകേനഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേള  ഉളലപലട  ആലകേ  ലഭനിക്കുന  65%-ലധനികേലാം  ഫണ്ടെട്ട്
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസ ന വകുപട്ട് കനരനിടട്ട് നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേള ക്കട്ട്
വകേയനിരുത്തുന. അതനില് 90  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം ഫണ്ടുലാം ലചേലവഴനിച്ചു
വരുന. 

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉളലപലടയുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്
ഊരുകൂടത്തനില്  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  പദതനി  രൂപതീകേരണലാം,  അലാംഗതീകേഭാരലാം,  സഭാകങതനികേ
അനുമതനി എനതീ നടപടനിക്രമങ്ങളനിലല കേഭാലതഭാമസലാം മുലലാം പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട്
മതനിയഭായ  സമയലാം  ലഭനിക്കഭാലത  കപഭാകുന.  കൂടഭാലത  ദൂര്ഘടകമഖല,  കേഭാലഭാവസ
വവതനിയഭാനലാം, അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളു ലട ലഭവതക്കുറവട്ട് എനനിവ മൂലലാം പദതനി അതഭാതട്ട്
വര്ഷലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ബഡ്ജറട്ട്  തുകേ
പൂര്ണ്ണമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കലപടനനില. 

(സനി)  ബഡ്ജറട്ട്  തുകേയുലട  പൂര്ണ്ണ  വനിനനികയഭാഗലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  വകുപ്പുതല  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  നടത്തുനണ്ടെട്ട്.
ജനിലഭാതല ഉകദവഭാഗസര് എലഭാ മഭാസവലാം  5-ാം തതീയതനിക്കകേലാം മഭാസഭാനവ പദതനി
പുകരഭാഗതനി വനിവരലാം ഡയറകറുലട വനിലയനിരുത്തലനിനഭായനി ലഭവമഭാക്കുനണ്ടെട്ട്. സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  വകുപദവക്ഷന്മഭാരുലട
കയഭാഗങ്ങളനില്  പദതനി  വനിലയനിരുത്തനി  തുകേയുലട  പൂര്ണ്ണ  വനിനനികയഭാഗലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന. ജനിലഭാതലത്തനില് ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര് ജനിലഭാ വനികേസന സമനിതനിയനിലലാം
ജനിലഭാതല  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപനിലലാം  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനി  പദതനി  പ്രവര്ത്തനലാം
തസരനിതലപടത്തുനതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനി  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനിവനിധ  അലാംഗതീകൃത  ഏജന്സനികേള  വഴനി  നടപനിലഭാക്കുന
പദതനികേള കമഭാണനിറര് ലചേയ്യുനതനിനഭായനി വകുപദവക്ഷലന്റെ കനതൃതസത്തനില് പദതനി
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുന. 

വകുപ്പുതല ജനിലഭാതല ഓഫതീസര്മഭാരുലട കയഭാഗലാം കചേര്നട്ട് പദതനി പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തനി പദതനിയുലട പൂര്ണ്ണ വനിനനികയഭാഗലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പദതനി  നടത്തനിപട്ട്  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന ഡയറകകററനില് ഒരു പ്ലെെഭാനനിലാംഗട്ട്& കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് ലസല് പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 
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ഇ-ഗഭാന്റെട്ട്സട്ട് പദതനിയുലട നടപടനിക്രമങ്ങള 

36 (513) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജനന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇ-ഗഭാന്റെട്ട് സട്ട് പദതനിലയക്കുറനിചട്ട് അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ/പടനികേജഭാതനി,  പനികനഭാക്കസമുദഭായങ്ങളനില്ലപട  നനിരവധനി
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ഇ-ഗഭാന്റെട്ട്സട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള സഹഭായധനലാം ലഭനിക്കുനനിലലന
പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിരുകനഭാ;  എങനില്  നനിര്ദനരഭായ  പനികനഭാക്കവനിഭഭാഗ
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  അര്ഹതലപട  പണലാം  ലഭനിക്കഭാലത  കപഭായതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഉകദ്ദേശലാം  164  കകേഭാടനി രൂപ ഇത്തരത്തനില്  ലഭനിക്കഭാലത കപഭാലയന
കേഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില്  ഇതനിനുത്തരവഭാദനികേള ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട്;
അവര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇ-ഗഭാന്റെട്ട്സുമഭായനി  ബനലപട  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കണലമന
ആവശവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ; ഇക്കഭാരവത്തനില് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി) പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളുലടയുലാം OEC വനിഭഭാഗങ്ങളുലടയുലാം വനിദവഭാഭവഭാസഭാനു
കൂലവങ്ങള നല്കുനതനില് കുടനിശനികേ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  സസഭാശയ വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങളുലട  എണ്ണത്തനിലണ്ടെഭായ  വര്ദനവലാം  ഫതീസട്ട്  നനിരക്കനിലണ്ടെഭായ
വര്ദനവലാം  30  സമുദഭായങ്ങളക്കട്ട്  6  ലക്ഷലാം  രൂപ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന പരനിധനിക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി,  ഒ.ഇ.സനി.  നനിരക്കനില്  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവലാം  അനുവദനിചതുലാം
ഫണ്ടെനിലന്റെ ലഭവതക്കുറവലാം നനിര്ദനരഭായ പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗലാം വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള
അര്ഹതലപട  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവലാം  കുടനിശനികേയഭാകുനതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായനി.
നനിലവനിലള്ള കുടനിശനികേ ലകേഭാടത്തു തതീര്ക്കുനതനിനട്ട് 70 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ബഭാക്കനി തുകേ അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇ-ഗഭാന്റെട്ട്സുമഭായനി ബനലപട നടപടനിക്രമങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനട്ട് കസഭാഫട്ട് ലവയറനില് ആവശവമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തുന കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  സനി-ഡനിറ്റുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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ദളനിതട്ട് ക്രനിസവന് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ വനിദവഭാഭവഭാസ ആനുകൂലവലാം 

37(514)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ദളനിതട്ട് ക്രനിസവന് വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് ഉനത വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനില്
നനിനലാം കേനിടനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുന ഗഭാന്റുലാം ലസ്റ്റപന്ഡലാം ഇകപഭാള ലഭനിയ്ക്കുനനില എനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ.  ഇവര്ക്കട്ട്  എത്ര  മഭാസലത്ത  കുടനിശനികേ  ലകേഭാടക്കഭാനുണ്ടെട്ട്
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഇവ എകനക്കട്ട് ലകേഭാടത്തു തതീര്ക്കുലാം എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  -പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലല വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് നല്കേനി
വരുന  പഠകനഭാപകേരണങ്ങള  ദളനിതട്ട്  ക്രനിസവന്  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  അനുവദനിക്കുന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; ഇതു സലാംബനനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2015  ലസപ്റലാംബര്  മുതല്  2016  ജൂണ്
വലരയുള്ള പത്തട്ട് മഭാസലത്ത കുടനിശനികേ ലകേഭാടക്കഭാനുണ്ടെട്ട്.  05/2016-ല് അനുവദനിച
70  കകേഭാടനി  രൂപലകേഭാണ്ടെട്ട്  15-1-2016  വലരയുള്ള കുടനിശനികേ നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  30-6-2016-നട്ട്  മുമ്പഭായനി  ടനി  തുകേ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.
ബഭാക്കനി കുടനിശനികേ ലകേഭാടക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

വമകക്രഭാ ലക്രഡനിറട്ട് വഭായ അനുവദനിചതനിലല ക്രമകക്കടട്ട് 

38 (515) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേനന് നഭായര് :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  പനികനഭാക്ക  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിനലാം
വമകക്രഭാ ലക്രഡനിറട്ട് വഭായ, സമുദഭായ സലാംഘടനകേളക്കു നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി) വഭായ സലാംബനനിച നനിബനനകേള എലനഭാലക്കയഭായനിരുലനനലാം വഭായ
വഭാങ്ങനിയ ഏലതങനിലലാം സലാംഘടന നനിബനന ലലാംഘനിചനിരുകനഭാലയനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഇകതക്കുറനിചട്ട് നടത്തനിയ അകനസഷണവലാം അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ക്രമകക്കടട്ട് നടനതഭായുള്ള ആകക്ഷപലത്തക്കുറനിചട്ട്
അകനസഷണലാം നടത്തഭാന് നടപടനിലയടക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  സമുദഭായ  സലാംഘടനകേളക്കട്ട്  നല്കുനനില.  സനദ സലാംഘടനകേളക്കുലാം
കുടലാംബശതീ സനി.ഡനി.എസട്ട്.-കേളക്കുലാം വഭായ നല്കുനണ്ടെട്ട്. 

(ബനി) വഭായ നല്കുനതട്ട് സലാംബനനിച നനിബനനകേള തഭാലഴപറയുനവയഭാണട്ട് :

(1) വഭായ സലാംഘടനകേളുലട  കേതീഴനിലള്ള സസയലാം  സഹഭായ സലാംഘങ്ങള
വഴനി അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്.  ഒരു അയല്കടത്തനിനട്ട്
പരമഭാവധനി 5 ലക്ഷലാം രൂപ വഭായയഭായനി വനിതരണലാം ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്.

(2) അയല്കടങ്ങളനിലല അലാംഗസലാംഖവ 20-ല്  കൂടവഭാന് പഭാടള്ളതല.

(3) NBCFDC  വമകക്രഭാ  ലക്രഡനിറട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ലതരലഞ്ഞടക്കലപടന  ഓകരഭാ  അയല്കടങ്ങളനിലലാം  75%
അലാംഗങ്ങളുലാം മറട്ട് പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടവരഭായനിരനിക്കണലാം.

(4) ഗഭാമങ്ങളനില്  81,000  രൂപയനില് തഭാലഴയുലാം നഗര പ്രകദശങ്ങളനില്
1,03,000  രൂപയനില്  തഭാലഴയുലാം  കുടലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള്ള
വവകനികേളക്കട്ട് മഭാത്രകമ വഭായ അനുവദനിക്കഭാനഭാവകേയുള്ളു.

(5) വരുമഭാനദഭായകേമഭായ  ഏലതങനിലലാം  പദതനി  തുടങ്ങുനതനിനട്ട്/
നനിലവനിലള്ള  പദതനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  വഭായഭാ  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനികക്കണ്ടെതഭാണട്ട്.

(6) ഒരു  വവകനിക്കട്ട്  അനുവദനിക്കഭാവന  പരമഭാവധനി  വഭായ  25,000
രൂപയഭാണട്ട്. 

(7) കകേഭാര്പകറഷന്  നനിലവനില്  ഈടഭാക്കുന  പലനിശ  നനിരക്കട്ട്  3%
ആണട്ട്.  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളനില്നനിനട്ട് ഈടഭാകക്കണ്ടെ പലനിശ നനിരക്കട്ട്
5% ആണട്ട്.

(8) തുകേ  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയഭാല്  കേരഭാര്  ലലാംഘനമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി
കേരഭാര് വവവസകേള പ്രകേഭാരലാം  3%  പലനിശ കൂടഭാലത 12%  അധനികേ
പലനിശ ഈടഭാക്കനി, തുകേ തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(9) തനിരനിചടവട്ട് കേഭാലഭാവധനി 36 മഭാസലാം.

886/2017
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ശതീനഭാരഭായണ  ധര്മ്മേ  പരനിപഭാലന  കയഭാഗലാം  (SNDP)  എന  സലാംഘടന
നനിബനന ലലാംഘനിചനിരുനലവനട്ട് കബഭാധവലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(സനി)  ക്രമകക്കടട്ട്  നടനതഭായുള്ള  ആകക്ഷപലത്തക്കുറനിചട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്
തലത്തനില്  അകനസഷണവലാം  പരനികശഭാധനയുലാം  നടത്തുകേയുലാം,  എസട്ട്.എന്.ഡനി.പനി.
കയഭാഗലാം സമര്പനിച വഭായഭാ വനിനനികയഭാഗ പടനികേയനില് ഉള ലപടനവര്ക്കട്ട് വനിനനികയഭാഗ
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള  വഭായഭാ  തുകേ  ലഭനിചനിടനിലഭാലയനലാം  ചേനിലരനില്നനിനലാം
കൂടതല്   പലനിശ  ഈടഭാക്കനി  എനലാം  കേലണ്ടെത്തനി.  വഭായഭാ  തുകേ  ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം
ലചേയതട്ട്  കബഭാധവലപട  സഭാഹചേരവത്തനില്  3%  പലനിശയുലാം,  12%  പനിഴപലനിശയുലാം
കചേര്ത്തട്ട്  ലമഭാത്തലാം  15%  പലനിശയട്ട്  മുഴുവന്  തുകേയുലാം  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുവഭാന്  റവനത്യു
റനിക്കവറനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ഡനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് വനിജനിലന് സട്ട് അകനസഷണലാം നടനവരുന. 

മുഖഭാരനി-മൂവഭാരനി സമുദഭായലത്ത ഒ.ബനി.സനി. പടനികേയനില് ഉളലപടത്തഭാന് നടപടനി 

39  (516)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേനസര്ക്കഭാര് ഒ.ബനി.സനി.  പടനികേയനില് ഉളലപടത്തനിയ മുഖഭാരനി-മൂവഭാരനി
സമുദഭായലാം  സലാംസഭാന  ഒ.ബനി.സനി.  പടനികേയനില്  ഉളലപടനിടനില  എനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ ;

(ബനി)  മുഖഭാരനി-മൂവഭാരനി സമുദഭായലത്തക്കുറനിചട്ട് കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട് വനിവരകശഖരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുലാം അനനിമ റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കഭാന് വവകുനതട്ട് ഒഴനിവഭാക്കഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ഇതുവലര  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ഉണ്ടെട്ട്. 

(ബനി)  പ്രഭാകദശനികേതല  വനിവരകശഖരണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന
പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗ കേമ്മേതീഷന് പരനികശഭാധനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് ശനിപഭാര്ശ ലചേയഭാല്
മഭാത്രകമ സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഈ വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുവഭാന് കേഴനിയ.
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വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല പടനികേ  ജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ 
കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം

40(517) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  എത്ര  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ
കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  2011  മുതല്  നഭാളനിതു  വലര  വതീടട്ട്  വചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുലണ്ടെനള്ള
പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിച്ചുള്ളതുലാം എസട്ട്.  സനി./  എസട്ട്.  റനി.  ഇനലാം തനിരനിച്ചുളളതുമഭായ പടനികേ
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതീടട്ട്  ഇനനിയുലാം എത്ര പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ കുടലാംബങ്ങളക്കഭാണട്ട്
ലഭനിക്കഭാനുളളലതനളള പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ  കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വചട്ട്  നല്കുനതനിനുലാം
ഭൂമനിയനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട് ഭൂമനി നല്കേനി വതീടട്ട് വചട്ട് ലകേഭാടക്കുനതനിനുലാം സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  2011  മുതല്  നഭാളനിതുവലര  വതീടട്ട്  വചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുലണ്ടെനള്ള
പഞഭായത്തട്ട്  തനിരനിച്ചുള്ളതുലാം എസട്ട്  സനി./എസട്ട്  റനി.  ഇനലാം  തനിരനിച്ചുള്ളതുമഭായ  പടനികേ
അനുബനലാം -I *ആയനി കചേര്ക്കുന. 

(ബനി) ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബനലാം -II* ആയനി കചേര്ക്കുന. 

(സനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്
ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനില്  5  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനി   വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  3,75,000  രൂപയുലാം
മുന്സനിപല്  പ്രകദശത്തട്ട്  3  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  4,50,000  രൂപയുലാം
കകേഭാര്പകറഷന് പരനിധനിയനില് 6 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിക്കുന.  ഭവനരഹനിതരഭായ
പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായമഭായനി 3 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
നല്കേനിവരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടലാംബങ്ങളുലട  പഭാര്പനിട  പ്രശ  പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് നനിരവധനി ഭവന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ജനറല്
ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്  സതീലാം,  ഹഡ്കകേഭാ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ   പദതനി,  എ.റനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  എനനിവയഭാണട്ട്  ഇവയനില്  പ്രമുഖലാം.  ഭൂമനിയനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി
നല്കുനതനിനഭായനി  ആശനിക്കുലാം  ഭുമനി  ആദനിവഭാസനിക്കട്ട്  സസനലാം,  ആദനിവഭാസനി
പുനരധനിവഭാസ  വനികേസന  മനിഷന്  എനതീ  പദതനികേള   മുകഖന  ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കനി
കമല്പറഞ്ഞ പ്രകേഭാരലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന പദതനികേളുലട നടത്തനിപട്ട് ചുമതല  

41(518)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് പടനികേജഭാതനി  -പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന
വകുപ്പുകേലള മറനികേടനട്ട് പ്രസസ്തുത വകുപ്പുകേളനിലൂലട നടപനിലഭാക്കനിവന എത്ര പദതനികേള
കനരനിടട്ട്  എന്.ജനി.ഒ.-കേളക്കുലാം  മറട്ട്  ഇതര  ഏജന്സനികേളക്കുലാം  നടത്തനിപട്ട്  ചുമതല
നല്കേനി ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട് ; വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേള പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനില്  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി ഇകപഭാള ശദയനില് വനനിടനില. 

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള 

42 (519) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം കകേഭാളനനികേളനിലഭാണട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള ലമചലപടത്തു
നതനിനുകവണ്ടെനിയുള്ള വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുനതട്ട്;

(ബനി)  ഓകരഭാ കകേഭാളനനിക്കുലാം അനുവദനിച തുകേ എത്രയഭാണട്ട്;  എത്ര രൂപയുലട
പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി;  എകപഭാഴഭാണട്ട്  ഈ  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചതട്ട്;
കേഭാലഭാവധനി  എന  വലരയഭാണട്ട്;  ഇതുവലര  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിലലങനില്
കേഭാരണലമനഭാണട്ട്;

(സനി)  പ്രവൃത്തനി ഏലറടത്ത കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ സഭാപനത്തനിലന്റെ കപലരനഭാണട്ട്;
കേഭാലവനിളലാംബമുണ്ടെഭായനിട്ടുലണ്ടെങനില്  ഉത്തരവഭാദനികേളലക്കതനിലര  എന്തു  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു?
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ഉത്തരലാം  

(എ) 2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല അകമഭായട്ട് കകേഭാളനനിയനിലലാം കഗഭാളനിയടക്ക-
ബദനിയടക്ക  കകേഭാളനനിയനില്  ഗഭാനനി  ഗഭാമലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരവലാം  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളുലട  അടനിസഭാന
സഇൗകേരവലാം  ലമചലപടത്തുനതനിനുള്ള  ഹഭാലാംലലറട്ട്  വനികേസന   പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
2013-14  വര്ഷത്തനില്  കേഭാറടക്ക  പഞഭായത്തനിലല  മഭായനിലഭാലാംകകേഭാട  കകേഭാളനനിലയ
ലതരലഞ്ഞടത്തനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്  സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അകമഭായട്ട്  കകേഭാളനനിക്കുലാം  ഗഭാനനിഗഭാമലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
കഗഭാളനിയടക്ക-ബദനിയടക്ക കകേഭാളനനിക്കുലാം വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഒരു കകേഭാടനി രൂപ വതീതമഭാണട്ട് അനുവദനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഒനഭാലാം ഗഡവഭായനി അകമഭായട്ട്
കകേഭാളനനിക്കട്ട്  25  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കഗഭാളനിയടക്ക-ബദനിയടക്ക കകേഭാളനനിക്കട്ട്  25  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  ബനലപട  നനിര്വ്വഹണ  ഏജന്സനിക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2012-13
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സസയലാംപരവഭാപ്ത   ഗഭാമലാം  പദതനിക്കുലാം  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  ഗഭാനനി  ഗഭാമലാം  പദതനിക്കുമഭാണട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേരഭാര്
ഒപനിടട്ട്  6  മഭാസത്തനിനകേലാം  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ്ടെനിയനിരുന.  സസയലാംപരവഭാപ്ത
ഗഭാമലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ലതരലഞ്ഞടത്ത  സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേളുലട
കേഭാരവകശഷനിക്കുറവട്ട്,  തനതു  മനുഷവവനിഭവകശഷനിക്കുറവട്ട്,  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ഹഭാള
മുതലഭായവയട്ട്  കകേഭാളനനിയനിലല  സല  ലഭവതക്കുറവട്ട്,  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളുലട
ആവശവപ്രകേഭാരലാം  എസ്റ്റനികമറനില്  വരുന  നനിരനര  മഭാറങ്ങള  തുടങ്ങനിയ
കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണട്ട്  കകേഭാളനനികേളുലട  നവതീകേരണ  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്.  മഭായനിലഭാലാംകകേഭാട  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനിയനില്
വതീടകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പുനരുദഭാരണലാം,  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ഹഭാളനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എനനിവയഭായനി 65,50,000 രൂപ (അറുപത്തഞട്ട് ലക്ഷത്തനി അന്പതനിനഭായനിരലാം രൂപ
മഭാത്രലാം)  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ഇതനില്  28,37,500  രൂപ  നനിര്വ്വഹണ
ഏജന്സനിയഭായ  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേനത്തനിനട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  15-1-2014-നട്ട്
എഗനിലമന്റെട്ട്  വചട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചനിരുന.  31-3-2014  വലരയഭായനിരുന
കേഭാലഭാവധനി.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ഗുണകഭഭാകഭാക്കള  കനരനിടഭാണട്ട്
ലചേയ്യുനതട്ട്.  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ഹഭാളനിനട്ട് സലലാം ലഭവമഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിചനിടനില. 
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(സനി)  അകമഭായട്ട്  കകേഭാളനനി  -  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രതീസട്ട്  ട്രെെഭാവന്കൂര്  ലനിമനിറഡട്ട്
(ആലവ).

കഗഭാളനിയടക്ക-ബദനിയടക്ക കകേഭാളനനി-സനിഡ്കകേഭാ. സമയബനനിതമഭായനി പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഏജന്സനികേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല് കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലള്ള  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടത്തതട്ട്  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേനമഭാണട്ട്. സമയബനനിതമഭായനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണ്ടെട്ട്. 

സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം പദതനി 

43(520)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലകങഭാടട്ട്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ആണ്ടെനിലകേഭാളമ്പട്ട്  നഭായഭാടനി
കകേഭാളനനിയുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി നടത്തുന  'സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം പദതനി'യുലട
പ്രവര്ത്തനലാം ഏതട്ട് ഘടലാംവലരയഭായനി; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 'സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി' മണ്ഡലത്തനിലല മുഴുവന് കകേഭാളനനികേളനിലലാം
നടപഭാക്കഭാന് ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ലകേഭാലകങഭാടട്ട്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ആണ്ടെനിലകേഭാളമ്പട്ട്  നഭായഭാടനി
കകേഭാളനനിയുലട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള 48% പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

പൂര്ത്തതീകേരനിച പ്രവൃത്തനികേള. 

1. മണ്ണട്ട്  സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി - 3 എണ്ണലാം 

2. കകേഭാളനനിക്കകേത്തുള്ള കകേഭാണ് ക്രതീറട്ട് കറഭാഡട്ട് -  8 എണ്ണലാം  

3. ലപഭാതുകേനിണര് നവതീകേരണലാം - 1

4. കകേഭാളനനിക്കകേത്തുള്ള അഴുക്കുചേഭാല് നനിര്മ്മേഭാണലാം - 1

5. കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുള്ള  കുഴല്ക്കനിണര് കുഴനിച്ചു.
പമ്പട്ട് ഹഇൗസട്ട് നനിര്മ്മേനിച്ചു.

6. കപഭാസ്റ്റട്ട്  മഭാറല്,  കേണക്ഷന്  നല്കേല്  തുടങ്ങനിയ  വവദത്യുതതീകേരണ
പ്രവൃത്തനികേള പൂര് ത്തതീകേരനിച്ചു.

7. കകേഭാളനനിയുലട  വനികേസന  പ്രവര് ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  65  ലക്ഷലാം  രൂപ
കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേനലാം  എന  ഏജന്സനിക്കട്ട്  അനുവദനിചട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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(ബനി)   2008-ലല  കേനില നടത്തനിയ സര്കവ്വ റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  അമ്പകതഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ പടനികേജഭാതനിക്കഭാര് തഭാമസനിക്കുന 436 കകേഭാളനനികേലള സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
കേലണ്ടെത്തനിയനിരുന. ടനി കകേഭാളനനികേളനില്നനിനലാം എലാം.എല്.എ.-മഭാര് ലതരലഞ്ഞടക്കുന
കകേഭാളനനികേളനിലഭാണട്ട് പരമഭാവധനി ഒരു കകേഭാടനി രൂപ വലര ലചേലവഴനിചട്ട് സസയലാം പരവഭാപ്ത
ഗഭാമലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  മുഴുവന്  കകേഭാളനനികേളനിലലാം  പദതനി
നടപഭാക്കുന വനിഷയലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില. 

പനികനഭാക്കകക്ഷമ പദതനികേള 

44(521)  ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനികനഭാക്ക സമുദഭായത്തനില്ലപട പഭാവലപടവരുലട ഉനമനലാം ലക്ഷവമനിടട്ട്
പുതനിയ പദതനികേലളലനങനിലലാം ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  പനികനഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മ,  ഉനതവനിദവഭാഭവഭാസലാം,
സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള  അവസരങ്ങളുലട  കുറവട്ട്  എനനിവ
കേണക്കനിലലടത്തട്ട് കൂടതല് പദതനികേള ലകേഭാണ്ടുവരഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ;

(സനി) എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് പരനിഗണനയനിലള്ളലതനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം   

(എ)  പനികനഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  മുഖഭാനനിരലാം  വനിവനിധ
കമഖലകേളനില്  320  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വഭായഭാ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(ബനി)  പനികനഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്,  പനികനഭാക്ക
വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മ,  വനിദവഭാഭവഭാസ  പനികനഭാക്കഭാവസ  എനനിവ
കേണക്കനിലലടത്തട്ട് പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം ലചേയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടെട്ട്. 

(സനി) (i) അഭവസവനിദവരഭായ  യുവജനങ്ങളക്കുകവണ്ടെനിയുള്ള  സസയലാം  ലതഭാഴനില്
പദതനികേള

(ii) പരമ്പരഭാഗത കമഖലയനില് ലതഭാഴനിലലടക്കുനവര്ക്കട്ട് ആധുനനികേ
വല്ക്കരണത്തനിനഭായുള്ള പദതനികേള

(iii) ലതഭാഴനില്  വനപുണവ  പരനിശതീലന  പദതനി  എനനിവയഭാണട്ട്
പരനിഗണനയനിലള്ളതട്ട്. 
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ദയഭാവധലാം സലാംബനനിച കകേനനനിയമലാം

45 (522) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജവത്തട്ട്  ദയഭാവധലാം  നടപഭാക്കുനതു  സലാംബനനിച  കകേനനനിയമലാം
ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനില് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭാഞ്ഞനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അഭനിപ്രഭായമറനിയനിചനിടനിലലങനില്
അഭനിപ്രഭായലാം സസരൂപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന രതീതനി വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  വനിഷയങ്ങളനിലല  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബനനിചട്ട്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായമറനിയനിക്കുനതനിനട്ട് മുന്പട്ട് ലപഭാതുസമൂഹത്തനിലന്റെ നനിലപഭാടട്ട്
അറനിയുനതനിനട്ട്  ശമനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇലലങനില്  അതട്ട്  ആവശവമഭാലണനട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ഇല. 

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് എലാം.എ.സനി.റനി.

46 (523) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മുഖവമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് ഇകതവലര കമഭാകടഭാര് ആകനിലഡന്റെട്ട് ലക്ലയനിലാംസട്ട്
വട്രെെബവ്യൂണല് ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കമഭാകടഭാര് ആകനിഡന്റെട്ട് ലക്ലയനിലാംസട്ട് വട്രെെബവ്യൂണല് ഇലഭാത്ത മകറലതങനിലലാം
ജനിലയുകണ്ടെഭാ എനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒനനികലലറ  കമഭാകടഭാര്  ആകനിഡന്റെട്ട്  ലക്ലയനിലാംസട്ട്  വട്രെെബവ്യൂണലകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന ജനിലകേളുകണ്ടെഭാ എനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കമഭാകടഭാര്  ആകനിഡന്റെട്ട്  ലക്ലയനിലാംസട്ട്
വട്രെെബവ്യൂണല് ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശമുകണ്ടെഭാ എനലാം ഉലണ്ടെങനില് എവനിലടയഭാലണനലാം
വവകമഭാക്കുകമഭാ;
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ഉത്തരലാം  

(എ)  പ്രനിന്സനിപല്  ജനിലഭാ  കകേഭാടതനിയുലാം  ഫസ്റ്റട്ട്,  ലസക്കന്ഡട്ട്,  കതര്ഡട്ട്
അഡതീഷണല് ജനിലഭാ കകേഭാടതനികേളുലാം ഉളലപലട നഭാലട്ട് കകേഭാടതനികേള എലാം.എ.സനി.റനി.-യഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  നനിലവനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  പരനിഗണനിചട്ട്  സസതന
എലാം.എ.സനി.റനി സഭാപനിക്കുനതട്ട് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(ബനി)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  എലാം.എ.സനി.റനി.  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടെട്ട്.   എനഭാല്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  ഇടക്കനി ജനിലകേളനില് സസതന എലാം.എ.സനി.റനി.  പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില.
ഈ  ജനിലകേളനില്  പ്രനിന് സനിപല്  ജനിലഭാ  കകേഭാടതനിയുലാം  ഫസ്റ്റട്ട്  അഡതീഷണല്  ജനിലഭാ
കകേഭാടതനിയുലാം എലാം.എ.സനി.റനി. കകേഭാടതനികേളഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടെട്ട്. 

(സനി) ഉണ്ടെട്ട്. 1.  തനിരുവനനപുരലാം, 2.  ലകേഭാലലാം, 3. കകേഭാടയലാം, 4. എറണഭാകുളലാം,
5. തൃശ്ശൂര്, 6. പഭാലക്കഭാടട്ട്,  7. മലപ്പുറലാം, 8. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്, 9.  കേണ്ണൂര്

( ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

കകേഭാടതനികേളനില് ലകേടനിക്കനിടക്കുന ക്രനിമനിനല് കകേസ്സുകേള 

47(524)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  മുഖവമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശഭാസ്ത്രതീയ  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  സഭാകങതനികേ
വനിദഗ്ദ്ധരനിലലന  കേഭാരണത്തഭാല്  കകേരളത്തനിലല  കകേഭാടതനികേളനില്  എത്ര  ക്രനിമനിനല്
കകേസുകേള ലകേടനിക്കനിടക്കുനലണ്ടെനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനിന്കമല്  തതീര്പട്ട്  കേലനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  സഭാകങതനികേ
വനിദഗ്ദ്ധരുലട തസനികേകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  2015  വര്ഷലാം  വലര  വഹകക്കഭാടതനിയനിലലാം  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്
കകേഭാടതനികേളനിലമഭായനി  ആലകേ  949466  ക്രനിമനിനല്  കകേസ്സുകേള  തതീര്പഭാക്കഭാനഭായനി
ലകേടനിക്കനിടപ്പുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി)  ഒഴനിഞ  കേനിടക്കുന  തസനികേകേള  നനികേത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
വകുപ്പുതലത്തനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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ലനയഭാറനിന്കേരയനില് കുടലാംബ കകേഭാടതനി 

48 (525) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീനന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മുഖവമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലനയഭാറനിന്കേരയനില് ഒരു കുടലാംബ കകേഭാടതനി അനുവദനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
എലനങനിലലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനകണ്ടെഭാ;  അതനിലന്റെ  നനിലവനിലല  അവസ
എനഭാണട്ട്എനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ഇല. 

(ബനി)  ഉണ്ടെട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സലലാം,  ലകേടനിടലാം  മുതലഭായവയുലട  ലഭവത
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

കേലഭാഭവന് മണനിക്കട്ട് സഭാരകേലാം 

49 (526) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേലഭാഭവന്  മണനിക്കട്ട്  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  ഒരു  സഭാരകേലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപട്ട്  കനരനിടട്ട്  സഭാരകേ നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏലറടത്തട്ട്  നടത്തഭാറനില.
പ്രശസ നടന് കേലഭാഭവന് മണനിയുലട സരണഭാര്ത്ഥലാം സഭാരകേലാം നനിര്മ്മേനിക്കണലമനട്ട്
ആവശവലപടട്ട്  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനില്  നനിലവനില്  അകപക്ഷകേള  ഒനലാം
ലഭവമഭായനിടനില.  കേലഭാഭവന് മണനിയുലട  സഭാരകേലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  സലവലാം,  മറട്ട്
അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങളുലാം ഉറപ്പുവരുത്തനി വനിശദമഭായ പ്ലെെഭാനുലാം എസ്റ്റനികമറ്റുലാം സഹനിതലാം
ഏലതങനിലലാം  സലാംഘടനകയഭാ  സമനിതനികയഭാ  അകപക്ഷ  ലഭവമഭാക്കുകേയഭാലണങനില്
ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട് ഫണ്ടെനിലന്റെ ലഭവത അനുസരനിചട്ട് സഭാരകേ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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മഹഭാകേവനി കമഭായനിന്കുടനി വവദവര് മഭാപനിള കേലഭാ അക്കഭാദമനിക്കുള്ള ഗഭാന്റെട്ട് 

50 (527) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാകണ്ടെഭാടനിയനിലല മഹഭാകേവനി കമഭായനിന്കുടനി  വവദവര് സഭാരകേ മഭാപനിള
കേലഭാ  അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  പ്ലെെഭാന്,  കനഭാണ്  പ്ലെെഭാന്  ഇനങ്ങളനില്  എത്ര
രൂപയഭാണട്ട് അനുവദനിചതട്ട് എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  ഗഭാന്റെട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന  കേഭാരവലാം  പരനിഗണനയനിലകണ്ടെഭാ;
എങനില് എത്ര തുകേയഭാണട്ട് വര്ദനിപനിക്കുനലതനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ലകേഭാകണ്ടെഭാടനിയനിലല  മഹഭാകേവനി  കമഭായനിന്കുടനി  വവദവര്  സഭാരകേ
മഭാപനിളകേലഭാ  അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  പ്ലെെഭാന്  ശതീര്ഷകേത്തനില്  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിരുനനില.   എനഭാല്  കനഭാണ്  പ്ലെെഭാന്  ശതീര്ഷകേത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 50  ലക്ഷലാം രൂപ അക്കഭാദമനിക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി)  കമഭായനിന്കുടനി  വവദവര്  സഭാരകേ  മഭാപനിളകേലഭാ  അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  ഈ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കനഭാണ്  പ്ലെെഭാന്  ശതീര്ഷകേത്തനില്  60,50,000  (അറുപതട്ട്
ലക്ഷത്തനി അന്പതനിനഭായനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം) രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

വഭാദവകേല കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായുള്ള നടപടനി 

51 (528) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാദവകേല കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പലഭാവൂര് ത്രയലാം എനറനിയലപടന വഭാദവകുലപതനികേളുലട നഭാമകധയത്തനില്

ലനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പലകശനയനില്  ഒരു  കേലഭാകക്ഷത്രലാം

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ)  വഭാദവകേലയുലട കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി  നനിരവധനി പദതനികേള കകേരള
സലാംഗതീത നഭാടകേ അക്കഭാദമനി ആസൂത്രണലാം ലചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  വഭാദവകേലയുലട
പ്രചേഭാരണത്തനിനുലാം  പരനികപഭാഷണത്തനിനുമഭായനി  പ്രസ്തുത  കേലലയ  അക്കഭാദമനിയുലട
കപ്രഭാഗഭാമുകേളനില് ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ആചേഭാരവ സഭാനത്തുള്ള കേലഭാകേഭാരന്മഭാരുലട
കമളഭാവനിഷ്കഭാരങ്ങള അക്കഭാദമനി  പല കകേനങ്ങളനിലലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കമളകേലയനില്
പുതുതലമുറയട്ട് മനികേച  അവസരങ്ങള നല്കുനതനിനുലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി
മുറലത്ത മുല,  തഭാളകമളലാം എന കപരനില് വഭാകദവഭാതവലാം അക്കഭാദമനി  സലാംഘടനിപനിച്ചു
വരുന.  കൂടഭാലത വഭാദവകേലഭാരലാംഗത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന കേലഭാകേഭാരന്മഭാലര അക്കഭാദമനി
പുരസഭാരങ്ങളക്കഭായനി പരനിഗണനിച്ചു വരുനണ്ടെട്ട്. അക്കഭാദമനി സര്ക്കഭാരുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട്
നവ്യൂ ഇനവ അഷസറന്സട്ട് കേമ്പനനി മുകഖന 196 വഭാദവകേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പരനിരക്ഷ, ലമഡനിലക്ലയനിലാം എനനിവ ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

കേണ്ണപുരലാം കേലഭാഗഭാമലാം 

52 (529) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേണ്ണപുരത്തട്ട് കകേരള കഫഭാകേട്ട്  കലഭാര് അക്കഭാദമനിക്കട്ട്
അനുവദനിച സലത്തട്ട് കേലഭാഗഭാമലാം സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേനിതനി  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിച  കപ്രഭാജകനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുനതനിനുലാം  കേലഭാഗഭാമത്തനിനട്ട്  കൂടതല്  ഫണ്ടെട്ട്  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  2009-10  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കേണ്ണപുരലാം  കേലഭാഗഭാമലാം

പദതനിക്കഭായനി  കകേരള  കഫഭാകേട്ട് കലഭാര്  അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  10,00,000  രൂപ

അനുവദനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  ടനി  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സലലാം  ചുറ്റുമതനില്  ലകേട്ടുനതനിനട്ട്

നനിര്മ്മേനിതനി കകേനത്തനിലന ഏല്പനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ എണ്പതട്ട്
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ശതമഭാനലാം  പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്

ശതീ.  റനി.  വനി.  രഭാകജഷട്ട്  എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസനി  വനികേസന  ഫണ്ടെനില്നനിനലാം

കേലഭാഗഭാമത്തനിനഭാവശവമഭായ  കസ്റ്റജനിലന്റെയുലാം  ഗതീന്  റൂമനിലന്റെയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  50  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയുലാം

ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി) കേലഭാഗഭാമലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് അധനികേതുകേ അനുവദനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലഭവമഭാകുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കുഞന് സഭാരകേത്തനിലന്റെ നവതീകേരണലാം 

53 (530)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി

കേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാപനമഭായ കുഞന് സഭാരകേത്തനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി

എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലക്കനിടനി കുഞന് സഭാരകേത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1-7-2006

മുതല്  31-3-2011  വലര  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച്ചു  എനലാം  എലനലഭാലാം  വനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി എനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ:

(സനി)  1-7-2011  മുതല്  31-3-2016  വലര  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച്ചു  എനലാം

എലനലഭാലാം വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി എനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ലക്കനിടനി  കുഞന്  സഭാരകേലാം  ഭരണ  സമനിതനിയനില്നനിനലാം

സഭാരകേലാം  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അഭവര്ത്ഥനിചട്ട്  സര് ക്കഭാരനില്

ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭവമഭായനിടനില.  കുഞന്  സഭാരകേത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്

വനിശദമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭവമഭാക്കുകേയഭാലണങനില് ഫണ്ടെനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചട്ട്

ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന  കേഭാരവലാം  പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കുഞന്

സഭാരകേത്തനില് ക്ലഭാസട്ട് മുറനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്

വനകശഷലാം 24.95 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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(ബനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  കുഞന്  നമ്പവഭാര്  സഭാരകേത്തനിനട്ട്  1-7-2006  മുതല്
31-3-2011 വലര 39.25 ലക്ഷലാം രൂപ സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കുഞന് നമ്പവഭാര്
സഭാരകേത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണവലാം  വനികേസനവലാം  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  തുള്ളല്  കേലയട്ട്
പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടെട്ട്  കേലഭാമണ്ഡലലാം  കേല്പനിത  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുമഭായുള്ള
ധഭാരണയനുസരനിചട്ട്  2008-ല്  കേലഭാപതീഠലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനി.  തുള്ളലനിലന്റെ
അനുബന വനിഷയങ്ങളഭായ മൃദലാംഗലാം, കേര്ണ്ണഭാടകേ സലാംഗതീതലാം, കമഭാഹനിനനിയഭാടലാം എനതീ
കേലഭാവനിഷയങ്ങളനില്  ത്രനിവതര  പഭാര്ടട്ട്-വടലാം  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിചട്ട്  കകേരള
കേലഭാമണ്ഡലലാം  കേല്പനിത  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  സഭാക്ഷവപത്രലാം  നല്കേനിവരുന.
കുഞന്  നമ്പവഭാലരക്കുറനിച്ചുലാം  തുള്ളലനിലനക്കുറനിച്ചുലാം  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന  'ത്രനിദളലാം'
 ഡനി.വനി.ഡനി.  തയഭാറഭാക്കനി.  കുഞന്  സഭാരകേത്തനില്  നഭാടവശഭാല  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം
സഭാരകേത്തനിലന്റെ ലവബ്വസറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം കുഞന് അവഭാര്ഡട്ട്  കജതഭാക്കളുലട
ജതീവചേരനിത്രലാം അടങ്ങനിയ നടനവകേരളനി പുസകേലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ. 

(സനി) പഭാലക്കഭാടട്ട് കുഞന് നമ്പവഭാര് സഭാരകേത്തനിനട്ട് 1-7-2011 മുതല് 31-3-2016
വലര  ശമ്പള  ലചേലവളലപലട  71.56  ലക്ഷലാം  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
കുഞന് നമ്പവഭാര് സഭാരകേത്തനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനുലാം വദനലാംദനിന ലചേലവകേളക്കുമഭായനി
അനുവദനിച  തുകേയനില്നനിനലാം  മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഴനിചട്ട്  സഭാരകേത്തനിലന്റെ
ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേനിച്ചു. 10  ലക്ഷലാം രൂപ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ക്ലഭാസട്ട് മുറനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തനിവരുന.   കുഞന്  അവഭാര്ഡട്ട്  തുകേ  5000  രൂപയനില്നനിനലാം
10,000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിച്ചു.  കൂടഭാലത  സഭാരകേലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം
അദവഭാപകേരുലടയുലാം ശമ്പളലാം, കുഞന് ദനിനലാം, തുള്ളല് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്, മറട്ട് വദനലാംദനിന
ലചേലവകേള എനനിവയ്ക്കുലാം തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

കേഭായലാംകുളലത്ത മളടനിപ്ലെെകട്ട് തനികയററനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം 

54  (531)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളത്തട്ട്  അനുവദനിച  നനിര്ദ്ദേനിഷ  മളടനിപ്ലെെകട്ട്  തകയററനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപട നടപടനിക്രമങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം എന്തുലകേഭാലണ്ടെനട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എകനക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം എനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം  നഗരസഭ പ്രകദശത്തട്ട്  തനികയറര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്

ആവശവമഭായ സലലാം നഭാളനിതുവലര ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഡനി.സനി.-ക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കനിയനിടനില.

സലലാം  ലഭവമഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനു

കവണ്ടെ  വനിശദമഭായ  പദതനി  രൂപതീകേരണലാം,  മൂലധനസമഭാഹരണലാം,  പദതനി

നനിര്വ്വഹണലാം എനനിവയഭായുള്ള നടപടനികേളക്കട്ട് തുടക്കമനിടഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  

പയന്നൂര് പൂരക്കളനി അക്കഭാദമനി 

55 (532) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പയന്നൂര്  കകേനമഭാക്കനി  അനുവദനിച

പൂരക്കളനി  അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  ഫണ്ടെട്ട്  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  ഫണ്ടെട്ട്

വനിനനികയഭാഗത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പൂരക്കളനി അക്കഭാദമനി എകപഭാള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുലമനട്ട്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  91/2016/സനിഎല്എ ഡനി  തതീയതനി

27-2-2016  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  5,00,000  (അഞട്ട്  ലക്ഷലാം)  രൂപ  പൂരക്കളനി

അക്കഭാദമനിയുലട  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സമനിതനിയനിലല  ലസക്രടറനിയഭായ  കഫഭാകേട്ട് കലഭാര്

അക്കഭാദമനി  ലസക്രടറനിക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ടനി  തുകേ  അക്കഭാദമനിയുലട  ടനി.പനി.എ.

1369  ട്രെെഷറനി  അക്കഇൗണ്ടെനില്  നനികക്ഷപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതനില്നനിനലാം

നഭാളനിതുവലര തുകേ ഒനലാം ലചേലവഴനിചനിടനില. 

(ബനി)  പൂരക്കളനി  അക്കഭാദമനിയുലട  കേമ്മേനിറനി  വനിളനിച്ചു  കചേര്ത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ഉടന് സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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ലകേഭാടഭാരക്കര തമ്പുരഭാന് ക്ലഭാസനിക്കല് കേലഭാമവ്യൂസനിയലാം 

56 (533) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  തുറമുഖവലാം  മവ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തുവലാം  പുരഭാകരഖയുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  ഏകേ  സര്ക്കഭാര്  മവ്യൂസനിയമഭായ  ലകേഭാടഭാരക്കര
തമ്പുരഭാന് ക്ലഭാസനിക്കല് കേലഭാമവ്യൂസനിയത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം തുടരുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത മവ്യൂസനിയത്തനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനുലാം വനിപുലതീകേരണത്തനിനുമഭായനി
എലനലഭാലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)  ലകേഭാടഭാരക്കര  തമ്പുരഭാന്  സഭാരകേ  ക്ലഭാസനിക്കല്  കേലഭാ
മവ്യൂസനിയത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണ  തുടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  13,73,124  രൂപ
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  മവ്യൂസനിയലാം  സനിതനി ലചേയ്യുന  ലകേടനിടലാം  കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അധതീനതയനിലഭായതനിനഭാല് മവ്യൂസനിയത്തനിലന്റെ വനിപുലമഭായ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
പരനിധനിയുണ്ടെട്ട്.  എനഭാല് പ്രസ്തുത മവ്യൂസനിയലാം  ഉളലപടന സലലാം  1968-ലല  കകേരള
പ്രഭാചേതീന  സഭാരകേ  പുരഭാവസ്തു  സകങത  പുരഭാവശനിഷ  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംരക്ഷനിത
സഭാരകേമഭായനി ഏലറടക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ഇതനിനഭായനി പ്രസ്തുത
സലത്തനിലന്റെ  റവനത്യു  വനിശദ  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

ലപഭാരനിങ്ങല്കുത്തട്ട് ഡഭാമനിലല കബഭാടനിലാംഗട്ട് 

57 (534) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലപഭാരനിങ്ങല്കുത്തട്ട്  ഡഭാമനില്  വഹഡല്
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആരലാംഭനിച  കബഭാടനിലാംഗനിനട്ട്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനി
നല്കുനതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

കകേന  വന  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  അനുമതനി
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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വനലാം വകുപട്ട് സര്കവ്വ

58 (535) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  സര്കവ്വ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  നനിശ്ചനിത  സമയത്തട്ട്

ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  ടനി  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപട  വനിവനിധ  കകേഭാടതനികേളനിലള്ള

കകേസുകേലള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന സഭാഹചേരവമുകണ്ടെഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതു  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  വനലാം  വകുപനിനട്ട്  സസനമഭായനി

സര്കവ്വ ഉകദവഭാഗസന്മഭാലര നനിയമനിക്കുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലകണ്ടെഭാ;

(സനി)  ഉലണ്ടെങനില്  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  കേഭാരവങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതു

ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  സര്കവ്വ റനികപഭാര്ട്ടുകേള നനിശ്ചനിത സമയത്തട്ട് ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം വനിവനിധ

കകേഭാടതനികേളനിലള്ള കകേസ്സുകേലള  പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന സഭാഹചേരവമനില. 

(ബനി)  ഉണ്ടെട്ട്. 

(സനി)  സര്കവ്വയര്മഭാരുലട  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  30  കപര്

ഉളലക്കഭാള്ളുന  നഭാല  ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി  വനലാം  വകുപനിലല  ബതീറട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്

ഓഫതീസര്/ലസക്ഷന്  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  സര്കവ്വ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്

സര്ലവ്വ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിച്ചു.  ഈ

ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം,  2  ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി  60  കപരുലട  ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട്

പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ടനി  പരനിശതീലനത്തനില്  ലചേയനിന്  സര്ലവ്വ,  ഹയര്  സര്കവ്വ,

കമഭാകഡണ് സര്ലവ്വ എനനിവയനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  വനിജയകേരമഭായനി

ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവലര  വനഭാതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനട്ട്

നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. മൂനഭാമതട്ട് ബഭാചനിലന്റെ പരനിശതീലനലാം ഇകപഭാള നടന വരനികേയഭാണട്ട്.

കകേരള  സര്കവ്വ  &  ബഇൗണ്ടെറതീസട്ട്  റൂളസട്ട്  -1964-റൂള  -101  ലഷഡവ്യൂളനില്  ലചേയനിന്

സര്കവ്വ,  ഹയര് സര്കവ്വ പഭാസഭായ ബതീറട്ട് കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഓഫതീസര്/ലസക്ഷന് കഫഭാറസ്റ്റട്ട്

ഓഫതീസര്മഭാലര കൂടനി ഉളലപടത്തനി വനിജഭാപനലാം പുറലപടവനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
886/2017
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വനലാം കേകയറങ്ങള തടയുനതനിനുള്ള നടപടനികേള 

59 (536) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനില്  വനലാം  ലലകേകയറങ്ങള

കേലണ്ടെത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനധനികൃത  വനലാം  ലലകേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുനതനിനുലാം  വനഭൂമനി

ലലകേകയറുനതട്ട്  തടയുനതനിനുമഭായനി  എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേവശനിക്കുനലതനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  1-7-2011  മുതല്  31-3-2016  വലര  എത്ര  വനലാം  ലലകേകയറങ്ങള

കേണ്ടുപനിടക്കലപട്ടു; അതനില് എഎ്രത ഒഴനിപനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനകമഖലയനില്  2011  വലര  7289.3377  ലഹകര്

വനഭൂമനി അനധനികൃതമഭായനി കേകയറലാം നടത്തനിയതഭായനി കേലണ്ടെത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അതനിലന്റെ

ജനിലഭാ സര്ക്കനിള തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം അനുബനലാം I ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി)  വനലാം കേകയറങ്ങള തടയുനതനിനഭായനി വനഭാതനിര്ത്തനികേളനില് ജണ്ടെകേളുലാം,

കേയഭാലകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം,  ഫതീല്ഡട്ട്  പകട്രെെഭാളനിലാംഗുകേള  യഥഭാസമയലാം  നടത്തനിയുലാം

വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേള  മുകഖന  കബഭാധവത്ക്കരണലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം

നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കനചര് ലകവഴട്ട് ല്ല്  മൂവ്ലമന്റെട്ട്  ഫയല് ലചേയ ഒ.പനി.

18467/02,  ഒണ്  എര്ത്തട്ട്   ഒണ്  വലഫട്ട്  ലസഭാവസറനി  ഫയല്  ലചേയ  ഒ.പനി.

1947/2003  എനതീ   കകേസ്സുകേളനിലല  4-9-2015-ലല  ബഹു.  വഹകക്കഭാടതനിയുലട

വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  അനധനികൃത വനലാം  കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി)   1-7-2011  മുതല്  31-3-2016  വലര  1371.4237  ലഹകര്  വനലാം

കേകയറങ്ങള കേണ്ടുപനിടനിക്കലപട്ടു.   അതനില്  859.6731  ലഹകര് വനഭൂമനി ഒഴനിപനിച്ചു.

സര്ക്കനിള തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 131

വനവമൃഗങ്ങള മൂലമുണ്ടെഭാകുന നഭാശനഷലാം 

60 (537) ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനകമഖലയനിലലാം  വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലലാം  വസനിക്കുനവര് വനവമൃഗങ്ങളുലട
ആക്രമണത്തനിനനിരയഭാകുനതട്ട് വര്ദനിച്ചു വരുനതഭായനി ശദനിയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  വനവമൃഗങ്ങളഭാല്  വഴനിയഭാത്രക്കഭാര്  കപഭാലലാം  അപകേടങ്ങളനില്ലപടട്ട്
മരണമടയുന  സലാംഭവങ്ങള  ഉണ്ടെഭാക്കുന  ഭതീതനി  ഇലഭാതഭാക്കഭാന്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(സനി)  വനവമൃഗങ്ങളമൂലലാം  കേഭാര്ഷനികേനഷലാം  അനുഭവനിക്കുന  കേര്ഷകേലര
രക്ഷനിക്കഭാന്  എലനഭാലക്ക  പദതനികേളക്കഭാണട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനകമഖലയനിലലാം  വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലലാം  തഭാമസനിക്കുനവര്  വനവമൃഗങ്ങളുലട
ആക്രമണത്തനിനട്ട് ഇരയഭാകുനതട്ട് വര്ദനിച്ചുവരുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി)  വനവമൃഗങ്ങളഭാല്  വഴനിയഭാത്രക്കഭാര്കപഭാലലാം  അപകേടങ്ങളനില്ലപടട്ട്
മരണമടയുന  സലാംഭവങ്ങള  ഉണ്ടെഭാക്കുന  ഭതീതനി  ഇലഭാതഭാക്കഭാന്  തഭാലഴ  പറയുന
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

1. സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  കേമ്പനികവലനി നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള പ്രതനികരഭാധലാം

2. ആനപ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. ആനപ്രതനികരഭാധ മതനിലകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. റഭാപനിഡട്ട് ലറകസഭാണ്സട്ട് ടതീമുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് വനത്തനിനു

ലവളനിയനില്  വരുന  മൃഗങ്ങലള  തനിരനിചട്ട്  വനത്തനിനുള്ളനികലക്കട്ട്
ലതളനിച്ചുവനിടനതനിനുള്ള നടപടനികേള
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5. പ്രശക്കഭാരഭായ  ആനകേലള  തനിരനിലകേ  കേഭാടനികലക്കട്ട്  അയയ്ക്കുനതനിനട്ട്
എലനിഫന്റെട്ട് സസഭാ ഡകേളുലട പ്രവര് ത്തനലാം

6. ആനത്തഭാരകേളുലട  കക്രഭാഡതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സസകേഭാരവ
സലങ്ങള ഏലറടക്കുന നടപടനികേള

7. വനത്തനിനകേത്തട്ട് വനവമൃഗങ്ങളക്കട്ട് ജലവലാം ഭക്ഷണവലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ജലസലാംഭരണനികേളുലാം  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം
വനവത്കേരണലാം നടത്തുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള

8. വനത്തനിനകേത്തട്ട്  വനവമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷണ  ലഭവത  ഉറപ്പു
വരുത്തുനതനിനഭായനി ഫലവൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുവളര്ത്തുകേയുലാം  ജലലഭവത
ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ലചേയവരുന.

കമല്പറഞ്ഞ സലാംവനിധഭാനങ്ങള കേഭാരവക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടെട്ട്. സലലാം
എലാം.എല്.എ.,  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്,  വനിവനിധ  സനദ  സലാംഘടനകേളുലട
പ്രതനിനനിധനികേള  (എന്.ജനി.ഒ.)  എനനിവര്  ഉളലപടന  ഒരു  കമല്കനഭാട  സമനിതനി,
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  നടത്തുന  വനിവനിധ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
വനിലയനിരുത്തനിവരുന. 

(സനി)  വനവജതീവനികേളുലട ആക്രമണത്തനില് കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിക്കുനവര്ക്കട്ട്
1980-ലല കകേരളഭാ  റൂളസട്ട്  കഫഭാര് കപലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  കകേഭാമ്പന്കസഷന് ട വനികനിലാംഗട്ട്
ഓഫട്ട്  അറഭാക്കട്ട്  വബ  വവല്ഡട്ട്  ആനനിമല്സട്ട്  എന  ചേടപ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില്
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിവരുനണ്ടെട്ട്. 

വനശതീ യണനിറ്റുകേളുലട നവതീകേരണലാം

61 (538) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വനശതീ യണനിറ്റുകേലള നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം,
ശകനിലപടത്തഭാനുലാം  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയതട്ട്  ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതു സലാംബനനിചട്ട് വകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;

(ഡനി) പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് എലനലഭാലാം കനടങ്ങള വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വന വനികേഭാസ ഏജന്സനികേളുലട കമല്കനഭാടത്തനില്  വനവനിഭവകശഖരണലാം,

മൂലവവര്ദന  വനിപണനലാം എനതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വന സലാംരക്ഷണ സമനിതനികേള,

ഇകക്കഭാലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള  എനനിവയനിലല  എലഭാ  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം

പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കത്തക്കവനിധത്തനില് നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനട്ട്   വനശതീ യണനിറ്റുകേള

പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകേയഭായനിരുന  പ്രധഭാന  പരനിപഭാടനി.  വനകമഖലകേളനില്നനിനലാം

കശഖരനിച ത ടനികയതര വന വനിഭവങ്ങള സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള കശഖരണ കകേനങ്ങള,

സലാംസരനിചട്ട്  മൂലവവര്ദനവട്ട്  നടത്തുനതനിനുള്ള  യന  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടകൂടനിയ

കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട്  കകേനങ്ങള,  ഉല്പന  വനിപണന  കകേനങ്ങള  എനനിവ

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ഏര്ലപടത്തുനതനിനഭായനി  കദശതീയ

ഔഷധസസവ കബഭാര്ഡനിലന്റെ ധനസഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കഭാന് നടപടനി എടത്തു. 

(ബനി)  വന കമഖലകേളനില് നനിനലാം കശഖരനിച  ത ടനികയതര വന വനിഭവങ്ങള

ദതീര്ഘകേഭാലലാം  കകേടകൂടഭാലത  സൂക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം,  യനങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാടകൂടനി

കൂടതല്  കേഭാരവക്ഷമതകയഭാലട  വനിപണനിയനിലല  ആവശവഭാനുസരണലാം  മൂലവവര്ദനവട്ട്

നടത്തനി വനിപണനത്തനിനട്ട് സജ്ജമഭാക്കുവഭാനുലാം അതുവഴനി ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് കൂടതല്

ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളുലാം  വരുമഭാനവലാം  ഉണ്ടെഭാക്കുകേയുമഭാണട്ട്  കമല്  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി

ലക്ഷവമനിടതട്ട്. 

(സനി) (1) വനശതീ  യണനിറ്റുകേളുലട  കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി,  വന  വനികേഭാസ  

ഏജന്സനികേളനില് പ്രകതവകേ കേമ്മേനിറനികേലള ചുമതലലപടത്തനി. 

(2) സലാംസഭാന വന വനികേഭാസ ഏജന്സനിയുലട  കേതീഴനില്  "വനശതീ  

ലസലനിലന്റെ" പ്രവര്ത്തനലാം ഊര്ജ്ജനിതലപടത്തനി.

(3) പ്രവര്ത്തന  ഫണ്ടെട്ട്  സമയത്തനിനട്ട്  ലഭവമഭാക്കുവഭാനഭായനി  വന

വനികേഭാസ ഏജന്സനിയനില് "റനികവഭാളവനിലാംഗട്ട് ഫണ്ടെട്ട്" രൂപതീകേരനിച്ചു.
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(4) കശഖരണലാം, മൂലവവര്ദനവട്ട്, വനിപണനലാം എനനിവയ്ക്കുള്ള അടനിസഭാന

സഇൗകേരവങ്ങള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്

ഏര്ലപടത്തുവഭാന്  കദശതീയ  ഔഷധസസവ  കബഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം

മറട്ട് വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ഏജന്സനികേളനില്നനിനലാം ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി

പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിച്ചു.

(5) വനശതീ  വനിഭവങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം

പഭായ്ക്കുനിലാംഗട്ട്  ലമചലപടത്തുനതനിനുലാം  മറട്ട്  വനിപണന  തനങ്ങള

ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുലാം വനിദഗ്ദ്ധ പഠനലാം നടത്തുനതനിനുലാം നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചു.

(6) വന  വനിഭവ  കശഖരത്തനികലര്ലപടന  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്

വനിപണനി  വനിലയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  പ്രതനിഫലലാം  ഉടനടനി

നല്കുവഭാന് നടപടനിലയടത്തു.

(7) വനശതീയുമഭായനി  ബനലപട  യണനിറ്റുകേളുലട  കേണക്കുകേള

സമയബനനിതമഭായനി ഓഡനിറട്ട് ലചേയ്യുവഭാന് നടപടനിലയടത്തു.

(8) വനശതീ വനിഭവങ്ങള ഓണ്വലനഭായനി വനില്ക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

ആരലാംഭനിച്ചു. 

(ഡനി)  വന വനികേഭാസ ഏജന്സനി തലത്തനില് കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചതനിലൂലട

വനശതീ  സലാംബനമഭായ പ്രവര്ത്തന കേഭാരവങ്ങളനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന്

സഭാധനിച്ചു.  റനികവഭാളവനിലാംഗട്ട് ഫണ്ടെനിലന്റെ രൂപതീകേരണത്തനിലൂലട വന  വനിഭവ കശഖരണ,

സലാംസരണ,  മൂലവവര്ദന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ലപടനവര്ക്കട്ട്  കവതനലാം

ഉളലപലടയുള്ള  കേഭാരവങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  ലകേഭാടക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുന.

മറട്ട്  ഏജന്സനികേളനിലൂലട  ഫണ്ടെട്ട്  ലഭവമഭാക്കുകേ  വഴനി  കശഖരണ,  സലാംസരണ,

മൂലവവര്ദന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ  സഭാമഗനികേള  ഉള ലപലടയുള്ള

സഇൗകേരവങ്ങള ഏര്ലപടത്തുവഭാന് കദശതീയ ഔഷധസസവ കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  364

ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനി  അനുവദനിച്ചു  കേനിടനി.  ഓണ്വലന്  വഴനിയനിലൂലടയുള്ള

മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് കസവനങ്ങള ഏര്ലപടത്തുന നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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ഇടക്കനി ജനിലയനില് പടയലാം ലഭനിച ഭൂമനി 

62 (539) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടക്കനി ജനിലയനില് പടയലാം ലഭനിച ഭൂമനിയനില് കേര്ഷകേര് നട്ടുവളര്ത്തനിയ
മരങ്ങള  മുറനിചട്ട്  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  തടസലാം  കനരനിടന  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
ഇതുമഭായനി ബനലപട പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  പ്രശ പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി ഇതുവലര എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
എനതു സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)ഇടക്കനി ജനിലയനില് പടയലാം  ലഭനിച ഭൂമനിയനില് കേര്ഷകേര് നട്ടുവളര്ത്തനിയ
മരങ്ങള  മുറനിചട്ട്  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  തടസലാം  കനരനിടന  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ഇതുമഭായനി  ബനലപട പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി) 1964-ലല ഭൂപതനിവട്ട് ചേടങ്ങള, 1993-ലല പ്രകതവകേ ചേടങ്ങള എനനിവ
പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന  ഭൂപതനിവട്ട്  പടയങ്ങളനിലല  ചേനില  വവവസകേള
പടയഭൂമനിയനില്  നട്ടുവളര് ത്തനിയ  മരങ്ങള  മുറനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രതനിബനമഭാകുനണ്ടെട്ട്.
ഇടക്കനി  ജനിലയനില്  മനിക്കവഭാറുലാം  വനികലജകേള  1986-ലല  വൃക്ഷ  സലാംരക്ഷണ
നനിയമത്തനിലല  5-ാം  വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരകമഭാ,  2006-ലല  വൃക്ഷലാം  വളര്ത്തല്
കപ്രഭാതഭാഹന നനിയമ പ്രകേഭാരകമഭാ വനിജഭാപനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളവയഭാണട്ട്. 

ഇവനിടങ്ങളനില് മരങ്ങള മുറനിക്കുനതനിനട്ട് നനിയനണങ്ങള നനിലവനിലള്ളതഭാണട്ട്. 

വനഭൂമനിയനില് നനിലവനില് പടയലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള സലങ്ങളനില് പടയക്കഭാര്ക്കുലാം,
ഗനിരനിജന് ലസറനില്ലമന്റുകേളനില് വസനിക്കുന ഗനിരനിജനങ്ങളക്കുലാം  11  ഇനങ്ങളനില്ലപട
(മഭാവട്ട്,  അമ്പഴലാം,  പുളനി,  ലനലനി,  കുടലാംപുളനി,  മടനി,  മുരനിക്കട്ട്,  അല്ബതീസനിയ,  സനില്വര്
ഓക്കട്ട്,  പ്ലെെഭാവട്ട്,  ആഞ്ഞനിലനി)  മരങ്ങള മുറനിലചടത്തട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  15-3-1993-ലല
സ.ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  23/93/വനലാം  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  അനുവഭാദലാം
നല്കേനിയനിരുന.  ഇതനില്  പ്ലെെഭാവലാം  ആഞ്ഞനിലനിയുലാം  മുറനിക്കുനതനിനുള്ള  അനുമതനി
19-5-1993-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  36/93/വനലാം നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
നനിര്ത്തലഭാക്കനി. എനഭാല് 27-5-2015-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.) നമ്പര് 40/2015/വനലാം
നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരവലാം  9-7-2015-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  49/15/വനലാം
നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്   പ്രകേഭാരവലാം  പ്ലെെഭാവട്ട്,  ആഞ്ഞനിലനി മരങ്ങള പടയ ഭൂമനിയനില്നനിനലാം
മുറനിക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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അമ്പൂരനി പഞഭായത്തനിലല ആദനിവഭാസനികേളുലട വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം 

63(540) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീനന് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അമ്പൂരനി  പഞഭായത്തനിലല  പുരവനിമല,  ചേഭാക്കപഭാറ  കമഖലകേളനിലല
ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് വകേവശ ഭൂമനിയനില് നനിനലാം തടനികേള മുറനിചട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്
അനുമതനി  നല്കേഭാത്തതു  കേഭാരണലാം  വതീട  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാവഭാലത
അവരനുഭവനിക്കുന  വനിഷമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് ഏലതങനിലലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നനിലവനിലകണ്ടെഭാ
എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുന്പട്ട്  ഏലതങനിലലാം  കമഖലയനിലല  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
ഇത്തരത്തനില് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ എനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  അമ്പൂരനി  പഞഭായത്തനിലല  പുരവനിമല,  ചേഭാക്കപഭാറ  ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം
ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് വതീടട്ട് വയ്ക്കുനതനിനഭായനി വകേവശ  ഭൂമനിയനില് നനിനനിരുന 5 ഇനലാം
മരങ്ങളനില്  (പ്ലെെഭാവട്ട്,  ആഞ്ഞനിലനി,  മരുതനി,  ചേടചനി,  ഇരുള)  നനിനട്ട്  1.5  കേത്യു.  മതീ.  തടനി
മുറനിച്ചുപകയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പുരവനിമല,  ചേഭാക്കപഭാറ
കമഖലകേളനില്നനിനലാം  ടനി  ആവശവത്തനികലക്കഭായനി  17  അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  ലനയഭാര്
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  വവല്ഡട്ട്  വലഫട്ട്  വഭാര്ഡലന്റെ  കേഭാരവഭാലയത്തനില്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
അതനില്  9  അകപക്ഷകേളനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്  മരലാം  മുറനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ബഭാക്കനി  അകപക്ഷകേളനില്  നവ്യൂനതകേള  ഉള്ളതനിനഭാല്  അവ
പരനിഹരനിക്കുവഭാനഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി)  ഉണ്ടെട്ട്.  6-6-2015-ലല  സ.ഉ.  (എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  42/2015/വനലാം
(അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*) 

(സനി)  ഉണ്ടെട്ട്.  മുമ്പുലാം സ.ഉ. (വകേ) 52/2009/വനലാം.  തതീയതനി, 26-11-2009,
സ.ഉ.(വകേ) 6/07/  വനലാം.  തതീയതനി,  12-2-2007  എനതീ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള
പ്രകേഭാരവലാം  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  തടനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട് 
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വൃക്ഷവത്ത വനിതരണലാം 

64 (541) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :

ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  വൃക്ഷവത്തകേള

വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയതട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതു സലാംബനനിചട്ട് വകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;

(ഡനി) പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് എലനലഭാലാം കനടങ്ങള വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  വൃക്ഷവത്തകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുലാം

വൃക്ഷവത്തകേള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിനുലാം  വൃക്ഷഭാവരണലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാംകവണ്ടെനി

വനലാം വകുപട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന സുപ്രധഭാന പദതനിയഭാണട്ട്  "ഹരനിത

കകേരളലാം  പദതനി".  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേള ,  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള,  യുവജന

സലാംഘടനകേള,  മത സഭാപനങ്ങള ,  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേള,  വഭാര്ത്തഭാ മഭാധവമങ്ങള

എനനിവയുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള്ള  പരനിപഭാടനിയഭാണനിതട്ട്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട

കുടക്കതീഴനില്  1  മുതല്  9  വലര  ക്ലഭാസ്സുകേളനിലള്ള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള  ഉളലപടത്തനി

"എലന്റെ  മരലാം"  പദതനിയുലാം,  +2  തലലാം  മുതല്  കകേഭാകളജട്ട്  തലലാം  വലരയുള്ള

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള ഉളലപടത്തനി "നമ്മുലട മരലാം"  പദതനിയുലാം,  ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട

പങഭാളനിത്തകത്തഭാടലാം  സഹകേരണകത്തഭാടലാംകൂടനി  "വഴനികയഭാരത്തണല്"  പദതനിയുലാം

നടപനിലഭാക്കനി.  "എലന്റെ  മരലാം",  "നമ്മുലട  മരലാം"  എനതീ  പദതനിയനിന്  കേതീഴനില്

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  സഇൗജനവ  നനിരക്കനില്  വൃക്ഷവത്തകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ.

വഴനികയഭാരത്തണല്  പദതനിയനിന്  കേതീഴനില്  ഒരു  വര്ഷലാം  പ്രഭായമഭായ  വനിവനിധയനിനലാം

തകദ്ദേശതീയ വൃക്ഷവത്തകേള പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് നട്ടുപനിടനിപനിചട്ട് സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന. 
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(ബനി)  വൃക്ഷഭാവരണലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്  ആകഗഭാള  തഭാപനലത്തയുലാം,  കേഭാലഭാവസഭാ
വവതനിയഭാനലത്തയുലാം,  വഭായു  മലനിനതീകേരണലത്തയുലാം  ലചേറുക്കുകേ,  മണ്ണട്ട്-ജല
സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ , സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശവമുള്ള തടനി, വനിറകേട്ട്,
കേഭാലനിത്തതീറ എനനിവ ലഭവമഭാക്കുകേ, സസകേഭാരവ വകേവശ സലങ്ങളനിലല തടനി ലഭവത
വര്ദനിപനിക്കുകേ,  വൃക്ഷവത്കേരണലാം,  വനവജതീവനി  സലാംരക്ഷണലാം,  വജവവവവനിധവ
സലാംരക്ഷണലാം,  ഹരനിതവത്ക്കരണലാം  മുകഖന  ലഭവമഭാകുന  പഭാരനിസനിതനികേ
കസവനങ്ങള  എനനിവലയ  സലാംബനനിച  അവകബഭാധലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളനിലലാം
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനിലലാം  സൃഷനിചട്ട്  പ്രകൃതനി  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കുകേ  എനനിവ
ലക്ഷവമഭാക്കനിയഭാണട്ട് ഹരനിതകകേരളലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്. 

(സനി)  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ജൂണ്  മഭാസത്തനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാനുള്ള
വതകേളുലട  ഉത്പഭാദനലാം  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  മുന് വര്ഷലാം  നവലാംബര്,   ഡനിസലാംബര്
മഭാസങ്ങളനില്  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ജനുവരനി  മുതല്  കമയട്ട്  മഭാസലാം  വലര  വതകേളുലട
പരനിചേരണ പരനിപഭാലന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി മതനിയഭായ വളര്ചലയത്തനിയതുലാം
വനിതരണത്തനിനട്ട്  ആവശവമഭായതുമഭായ  എണ്ണലാം  വതകേള  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്. ഇപ്രകേഭാരലാം ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന വതകേള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സഇൗജനവമഭായുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം മറട്ട് സനദ സലാംഘടനകേളക്കുലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് സര്ക്കഭാര്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള സഇൗജനവ നനിരക്കനിലമഭാണട്ട് വനിതരണലാം ലചേയവരുനതട്ട്. 

(ഡനി)   ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയനിലൂലട  കേഴനിഞ്ഞ അഞട്ട്   വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി
ആലകേ 388.61 ലക്ഷലാം വതകേള വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ക്രമ നമ്പര് വര്ഷലാം 
വനിതരണലാം ലചേയ വതകേളുലട 

എണ്ണലാം (ലക്ഷത്തനില്) 

1 2011-12 70.72

 2 2012-13 88.16

3 2013-14 83.83

4 2014-15 73.14

5 2015-16 72.76 

ടനി പദതനിയനിലൂലട സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ഹരനിതഭാഭ വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം ലപഭാതു
ജനങ്ങളനിലലാം വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനിലലാം പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ പ്രഭാധഭാനവലത്തക്കുറനിചട്ട്
അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കഭാനുലാം കേഴനിയുനണ്ടെട്ട്. 
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കകേരളത്തനിലല വനവനിസ്തൃതനി 

65 (542)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വനവനിസ്തൃതനിലയ  സലാംബനനിച  കേഴനി ഞ്ഞ  പത്തു
ലകേഭാലലത്ത വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേരളത്തനില് ഇകപഭാള എത്ര വനഭൂമനിയഭാണുള്ളലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില്  എത്ര  വനലാം  കേകയറങ്ങള  നടനനിട്ടുണ്ടെട്ട്;
എത്ര ലഹകര് വനമഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനില് കേകയറനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; ഇവ തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുനതനിനുലാം
കേകയറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആധുനനികേ സകങതങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത വനഭൂമനിയുലട
കൃതവമഭായ വനിസ്തൃതനി കേലണ്ടെത്തുനതനിനുലാം അതട്ട് നഷലപടഭാലത പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുലാം
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരളത്തനിലല വനവനിസ്തൃതനിലയ സലാംബനനിച കേഴനിഞ്ഞ  10  ലകേഭാലലത്ത
വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  കകേരളത്തനില് ഇകപഭാള  11309.48  ചേതുരശ കേനികലഭാ മതീറര്  (1130948
ലഹകര്) വനഭൂമനിയഭാണുള്ളതട്ട്. 

(സനി)  2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില്  1371.4237  ലഹകര്  വനഭൂമനി
കേകയറനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അതനില്  859.6731  ലഹകര്  വനഭൂമനി  ഒഴനിപനിച്ചു.
കേകയറക്കഭാര്ലക്കതനിലര ഒ.ആര്.  കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയട്ട്,  കകേഭാടതനിയനില് കകേസട്ട്
ചേഭാര്ജട്ട് ലചേയട്ട് നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  വനഭൂമനിയുലട  കൃതവമഭായ  വനിസ്തൃതനി  കേലണ്ടെത്തുനതനിനട്ട്  ജനി.പനി.എസട്ട്.,
ജനി.ഐ.എസട്ട്.  മഭാപനിലാംഗട്ട്  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  എനതീ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
വരുനണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത വനഭാതനിര്ത്തനി  സര്കവ്വ ലചേയട്ട്  ജണ്ടെയനിടട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
ബതീറട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഓഫതീസര്,  ലസക്ഷന് കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഓഫതീസര് എനനിവര്ക്കട്ട് സര്കവ്വ
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി അവരുലട കസവനവലാം കൂടനി ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനഭൂമനി  നഷലപടഭാലത പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനഭായനി  വനസലാംരക്ഷണ
ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  തകദ്ദേശതീയരഭായ  വഭാചര്മഭാരുലടയുലാം  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലചേയവരുന. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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വനവജതീവനികേളമൂലമുള്ള കൃഷനിനഭാശലാം

66 (543) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീനന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനത്തനിനട്ട്  സമതീപകമഖലകേളനിലള്ള  കേര്ഷകേരുലട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്
വനവജതീവനികേള  വരുത്തുന  കൃഷനിനഭാശലാം  തടയുനതനിനട്ട്  എന്തു  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനവജതീവനികേളഭാല്  കൃഷനിനഭാശലാം  കനരനിടവര്ക്കട്ട്  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കുനതനിനുള്ള പദതനിലയക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണ്ടെഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനത്തനിനട്ട്  സമതീപ  കമഖലകേളനിലള്ള  കേര്ഷകേരുലട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്
വനവജതീവനികേള വരുത്തുന കൃഷനിനഭാശലാം തടയുനതനിനട്ട് വനലാം വകുപട്ട് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലഭായനി
വനിവനിധ  തരത്തനിലള്ള  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുനണ്ടെട്ട്.
സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  കേമ്പനികവലനി,  ആനപ്രതനികരഭാധ  കേനിടങ്ങട്ട്,  കേരനിങല്  ഭനിത്തനി,
ലലജവകവലനി  എനനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിവരുനണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  വനവജതീവനികേളുലട  ആക്രമണത്തനില്  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുനവര്ക്കട്ട്
1980-ലല കകേരള  റൂളസട്ട്  കഫഭാര്  കപലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  കകേഭാമ്പന്കസഷന് ട  വനികനിലാംസട്ട്
ഓഫട്ട്  അറഭാക്കട്ട്   ലലബ  ലലവല്ഡട്ട്  ആനനിമല്സട്ട്  എന  ചേടപ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില്
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിവരുനണ്ടെട്ട്.

വനവമൃഗങ്ങള നഭാടനികലക്കട്ട് ഇറങ്ങനി മനുഷവലന്റെ ജതീവനുലാം സസത്തനിനുമുള്ള
ഭതീഷണനി 

67 (544) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനവമൃഗങ്ങള  നഭാടനികലയട്ട്  ഇറങ്ങനി  മനുഷവലന്റെ  ജതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം
ഭതീക്ഷണനിയഭാകുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനവമൃഗങ്ങള ഇറങ്ങനി കൃഷനി നശനിപനിചതുലാം മനുഷവലരയുലാം മൃഗങ്ങലളയുലാം
ആക്രമനിചതുമഭായ  എത്ര  പരഭാതനികേള  2016-ല്  ലഭനിച്ചുലവനട്ട്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;
പരഭാതനികേളുലട വനിവരങ്ങള ജനില തനിരനിചട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആയതനികന്മല്  വനലാംവകുപട്ട്  നഷ്ടുപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
ഉലണ്ടെങനില് ഇതനിലന്റ ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  വനവജതീവനി ആക്രമണങ്ങളനില്നനിനലാം മനുഷവലന്റെ
ജതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  ജനവഭാസ  കകേനങ്ങകളഭാടട്ട്
കചേര്നള്ള  വനഭാതനിര്ത്തനിയനില്  എലനിഫന്റെട്ട്  പ്രൂഫട്ട്  ലട്രെെഞട്ട്,  സഇൗകരഭാര്ജ്ജകവലനി,
എലനിഫന്റെട്ട്  പ്രൂഫട്ട്  വഭാള  എനനിവ  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  പരനിപഭാലനിച്ചുകപഭാരുന.  കൂടഭാലത
വനവമൃഗങ്ങള  കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി  ജനവഭാസ  കകേനങ്ങളനികലക്കട്ട്  വരുനതട്ട്
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  വനത്തനിനകേത്തട്ട്  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ലചേക്കട്ട്   ഡഭാമുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം കൂടതല് കേഭാലകത്തയട്ട്  ജലലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  മണ്ണട്ട്,
ജലസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.  വനജഭാഗതഭാ
സമനിതനിയുലട കനതൃതസത്തനില് വനത്തനിനട്ട്  സമതീപ പ്രകദശങ്ങളനില് തഭാമസനിക്കുനവര്ക്കട്ട്
കബഭാധവത്ക്കരണലാം,  ജഭാഗതഭാ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  മുതലഭായവ  നല്കുനതനിനഭായനി
കേവഭാമ്പുകേള നടത്തഭാറുണ്ടെട്ട്.  നഭാടനിലനിറങ്ങുന കേഭാടഭാനകേകളയുലാം മറട്ട്  വനവമൃഗങ്ങകളയുലാം
വനത്തനികലയട്ട്  തലന കേയറനിവനിടനതനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  റഭാപനിഡട്ട്  ലറകസഭാണ്സട്ട്  ടതീലാം,
ആദനിവഭാസനി വഭാചര്മഭാര് എനനിവരുലട കസവനലാം ഉപകയഭാഗലപടത്തനിവരുന.  

(ബനി)  വനവമൃഗങ്ങള  ഇറങ്ങനി  കൃഷനി  നശനിപനിചതനിനുലാം  മനുഷവലരയുലാം
മൃഗങ്ങകളയുലാം ആക്രമനിചതനിനുലാം  2016-ല്  3352  പരഭാതനികേള ലഭനിച്ചു.  പരഭാതനികേളുലട
എണ്ണലാം ജനില തനിരനിചട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

ജനില ലഭനിച പരഭാതനികേളുലട എണ്ണലാം 

തനിരുവനനപുരലാം               112

ലകേഭാലലാം               120

പത്തനലാംതനിട                20

കകേഭാടയലാം                  7

ഇടക്കനി               156

എറണഭാകുളലാം                61

തൃശ്ശൂര്               131

പഭാലക്കഭാടട്ട്              294
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മലപ്പുറലാം              188

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്              118

വയനഭാടട്ട്            1708

കേണ്ണൂര്              177

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്              260

(സനി)  വനവജതീവനികേള  ഇറങ്ങനി  കൃഷനി  നശനിപനിചതനിനുലാം  മനുഷവകരയുലാം

മൃഗങ്ങകളയുലാം ആക്രമനിചതനിനുലാം 2016-ല്  വനിതരണലാം ലചേയ നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ ജനില

തനിരനിചട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില വനിതരണലാം ലചേയ നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  

തനിരുവനനപുരലാം    13,18,033

ലകേഭാലലാം    22,39,162      

പത്തനലാംതനിട     2,48,245

കകേഭാടയലാം         ഇല 

ഇടക്കനി     4,61,035      

എറണഭാകുളലാം      1,92,293

തൃശ്ശൂര്         64,033

പഭാലക്കഭാടട്ട്     14,68,770

മലപ്പുറലാം       5,75,913

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്        ഇല 

വയനഭാടട്ട്     23,60,580

കേണ്ണൂര്       2,85,636

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്        1,20,346
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വനവമൃഗങ്ങള കൃഷനി നശനിപനിക്കുനതുമൂലമുള്ള നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ 

68 (545) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനവമൃഗങ്ങള  കൃഷനിനശനിപനിക്കുനതട്ട്  മൂലമുള്ള  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ
കൃതവമഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന്  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  മുന്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലനലഭാലാം ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതു സലാംബനനിചട്ട് വകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;

(ഡനി) പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് എലനലഭാലാം കനടങ്ങള വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്?
ഉത്തരലാം 

(എ)  വനവമൃഗങ്ങള  കൃഷനിനശനിപനിക്കുനതട്ട്   മൂലമുള്ള  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ
കൃതവമഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനലവനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി,  ആയതനിലന
കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമത്തനില്  ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനഭായുള്ള
അകപക്ഷകേള ഓണ്വലനഭായനി സസതീകേരനിചട്ട് നടപടനി എടക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനില് വന.  വനവമൃഗങ്ങള കൃഷനി നശനിപനിക്കുനതുമൂലലാം നഷലാം  സലാംഭവനിക്കുന
കേര് ഷകേര്ക്കട്ട് 1980-ലല കകേരളഭാ റൂളസട്ട് കഫഭാര് കപലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് കകേഭാമ്പന്കസഷന് ട
വനികനിലാംസട്ട്  ഓഫട്ട്  അറഭാക്കട്ട്  വബ  വവല്ഡട്ട്  ആനനിമല്സട്ട്  എന  ചേടപ്രകേഭാരലാം
നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  ഫണ്ടെട്ട്  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിചനിരുന. 

(ബനി)  വനവജതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ആശസഭാസമഭായനി  നല്കുന  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  കേഭാലതഭാമസമനിലഭാലത  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേലയന ലക്ഷവമഭാണട്ട് വകേവരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്. 

(സനി)  വനവജതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
നല്കുന  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  കേഭാലതഭാമസമനിലഭാലത  നല്കുനതനിനഭായഭാണട്ട്
കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമത്തനില് ഉള ലപടത്തനി അകപക്ഷകേളനില്  30  ദനിവസത്തനിനകേലാം
തതീരുമഭാനലാം  എടക്കുവഭാന് നടപടനി  എടത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടഭാലത ഇതുമഭായനി  ബനലപട
കേഭാരവങ്ങള  സുതഭാരവമഭാക്കുവഭാന്  24-2-2016-നട്ട്  ഓണ്വലന്  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനില്വന. 
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(ഡനി)  പദതനികേളനിലൂലട  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  നല്കുനതനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം
പരമഭാവധനി ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15
എനതീ  വര്ഷങ്ങളനില്  വനവജതീവനി  ആക്രമണത്തനില്  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ചുവലട പറയുന പ്രകേഭാരലാം നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്:

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിയ തുകേ    (  രൂപ  )

 2011-12   2,71,91,059

 2012-13   2,73,75,594

 2013-14   4,25,10,199

 2014-15   3,92,09,607

 2015-16   4,42,70,509

 മണനിയഭാറന്കുടനി-ഉടമ്പന്നൂര് കറഭാഡനിലന്റെ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള 

69 (546) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടക്കനിയനില്  വനകമഖലയനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന  മണനിയഭാറന്കുടനി-
ഉടമ്പന്നൂര് കറഭാഡനിലന്റെ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് LAC-ADS-ല് ഉളലപടത്തനി
എത്ര തുകേ അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുലണ്ടെനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏതു
ഘടത്തനിലലത്തനിലയനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  യഥഭാകേഭാലലാം  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള  നടക്കഭാതനിരുനതുമൂലമുള്ള
കറഭാഡനിലന്റെ  ദുര്ഘടഭാവസ  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് അടനിയനരമഭായനി കറഭാഡപണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) മണനിയഭാറന്കുടനി-ഉടമ്പന്നൂര് കറഭാഡനിലന്റെ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
LAC-ADS -ല് ഉളലപടത്തനി 100 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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(ബനി&സനി)  സര് ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി  കറഭാഡനിലന്റെ
പണനികേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  1980-ലല  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  കേണ്സര്കവഷന്  ആകട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  കകേന വനലാം-പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെ അനുമതനി  ലഭവമഭാകക്കണ്ടെതഭാണട്ട്.
ടനി  അനുമതനി  ലഭവമഭായനിടനില.  അതട്ട്  ലഭവമഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  കറഭാഡട്ട്  പണനി
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളു. 

വനവമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണത്തനിനട്ട് വനികധയരഭാകുനവര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം 

70 (547) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനവമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണത്തനിനട്ട്  വനികധയരഭാകുന  ജനങ്ങളക്കട്ട്
നല്കേനിവരുന  സഹഭായലാം  എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;  ജതീവഹഭാനനി  വരുനവരുലട
ആശനിതര്ക്കട്ട് എത്ര രൂപയുലട ധനസഹഭായമഭാണട്ട് നല്കേനിവരുനതട്ട്;

(ബനി)  വനവമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രണത്തനില്  ജതീവന്  നഷലപട  ആശനിതര്ക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  ഇടക്കനി  ജനിലയനില്  എത്ര  അകപക്ഷകേളനികന്മല്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കഭാനുണ്ടെട്ട് എനതു സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനവമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  പരനിക്കട്ട്  പറ്റുകേയുലാം
കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനവര്ക്കട്ട്  22-3-2013-ലല ജനി.ഒ.  (എലാംഎസട്ട്.)
നമ്പര്  32/13/F&WLD  പ്രകേഭാരലാം  പരമഭാവധനി  75,000  രൂപ വലരയുലാം,  വനവജതീവനി
ആക്രമണലാം മൂലലാം മരണലപടന വവകനിയുലട ആശനിതര്ക്കട്ട്  17-11-2014-ലല ജനി.ഒ.
(എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  96/14/വനലാം  പ്രകേഭാരലാം  5,00,000  രൂപ  വലരയുലാം  കേഭാടനിനു
പുറത്തുവചട്ട്  പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട്  മരണലപടനവരുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  1,00,000  രൂപ
വലരയുലാം നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിവരുന. 

(ബനി)  വനവജതീവനി  ആക്രമണലാം  മൂലമുണ്ടെഭാകുന  ജതീവഹഭാനനിക്കട്ട്,  മതനിയഭായ
കരഖകേള  അകപക്ഷകേന്  യഥഭാസമയലാം  ഹഭാജരഭാക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരവത്തനിലലാം,
മതനിയഭായ  ഫണ്ടെട്ട്  ലഭവമഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചേരവത്തനിലലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  കേഭാലതഭാമസ
മുണ്ടെഭാകുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്. 
886/2017
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(സനി)  ഇടക്കനി  ജനിലയനില്  വനവമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണത്തനില്  മരണലപട  5
കപരു ലട ആശനിതര്ക്കുലാം പരനികക്കറ  3  കപര്ക്കുലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാനുണ്ടെട്ട്.
ഇതനില് മരണലാം സലാംഭവനിച 4  കപരുലട ആശനിതര് ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള അകപക്ഷ
നഭാളനിതുവലര സമര്പനിചനിടനില. ആയതട്ട് അടനിയനനിരമഭായനി സമര്പനിക്കഭാന് ആവശവലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
പഭാമ്പുകേടനിമൂലലാം  ജതീവഹഭാനനി  സലാംഭവനിച  അഞഭാമലത്ത  ആളുലട  അകപക്ഷ
21-6-2016-ല്  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ആയതനികന്മല്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്.  വനവജതീവനി ആക്രമണത്തനില് പരനികക്കറ
3  കപരുലട  അകപക്ഷകേളനില്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

'വനദതീപ്തനി' പദതനി വവഭാപനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

71 (548) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുനലൂരനിലല പത്തുപറലയ മഭാതൃകേയഭാക്കനി 'വനദതീപ്തനി'  പദതനി സലാംസഭാനത്തട്ട്
സഭാദവതയുള്ളയനിടങ്ങളനില്  വവഭാപനിപനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനിക്കുനകണ്ടെഭാ;
ഉലണ്ടെങനില് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മനുഷവരുലാം  വനവമൃഗങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലള്ള  ഏറ്റുമുടലലാം,  വനവമൃഗങ്ങള
മൂലമുള്ള  കൃഷനിനഭാശവലാം  നനിയനനിക്കഭാന്  ഫലപ്രദമഭാലണനട്ട്  ലതളനിയനിക്കലപടതുലാം
വനത്തനിനുള്ളനില് നനിര്മ്മേനിക്കുനതുമഭായ  'തടയണകേള'  കൂടതല് വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി പരനിഗണനയനിലകണ്ടെഭാ; ഉലണ്ടെങനില് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  23-6-2012-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  314/12/വനലാം  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  പുനലൂര്  ഡനിവനിഷലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  പത്തുപറയനില്  5  ലഹകര്
വനപ്രകദശത്തട്ട്  വനദതീപ്തനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഏകേവനിളകത്തഭാടങ്ങള
മൂലമുണ്ടെഭാകുന ദൂഷവഫലങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി തകദ്ദേശതീയ വൃക്ഷവത്തകേള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സസഭാഭഭാവനികേ വനലാം പുനര്ജനനിപനിക്കുകേ, ടനി പ്രകദശത്തട്ട് വജവവവവനിദവ
സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കുകേ,  ചുറ്റുപഭാടമുള്ള  പ്രകദശലത്ത  മണ്ണട്ട് -ജല  സലാംരക്ഷണ
പ്രക്രനിയയട്ട്  സഹഭായകേരമഭാവകേ,  വനവജതീവനികേളക്കട്ട്  കയഭാജനിച  ആവഭാസ  വവവസ
ഒരുക്കുകേ,  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്,  വനിശനിഷവഭാ  തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കട്ട് വനലത്ത കനരനിടട്ട്
അറനിയുവഭാനുലാം പ്രകൃതനി പഠനത്തനിനുമുള്ള അവസരലാം ഒരുക്കുകേ,  ഭഭാവനിയനില് ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം ലസന്റെറഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ എനനിവയഭാണട്ട് വനദതീപ്തനി പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള. 

പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  പഭാരനിസനിതനികേ  കനടങ്ങള  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്
സലലഭവതയുലാം  ഫണ്ടെനിലന്റെ  ലഭവതയുലാം  അനുസരനിചട്ട്  ടനി  പദതനി  സഭാദവതയുള്ള
ഇടങ്ങളനില് വവഭാപനിപനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  ഉണ്ടെട്ട്.  സലാംരക്ഷനിത വന കമഖലകേളനിലല വഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേ പദതനിയനില്
ഉളലപടത്തനി കൂടതല് തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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കേഭാടഭാനശലവലാം കേഭാരണലാം കേര്ഷകേര്ക്കുണ്ടെഭായ നഷലാം

72 (549)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കേഭാടഭാനകേളുലട ശലവലാം കേഭാരണലാം
കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുണ്ടെഭായ  നഷലാം  എത്രയഭാലണനട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നഷപരനിഹഭാരമഭായനി എന്തു തുകേ നല്കേനിലയനലാം ഇനനിയുലാം
നല്കേഭാനുള്ള തുകേ എത്രലയനലാം പ്രസസ്തുത തുകേ എനട്ട് നല്കുലമനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാടഭാനകേളുലട  ശലവലാം  നനിയനനിക്കഭാന്  എന്തു  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഡനിവനിഷന്  നനിലവനില്  വന  7-6-2012  മുതല്
കേഭാടഭാനശലവലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിചതനിനട്ട്  131  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
അവയനില്  ഏകേകദശലാം  20  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  രൂപയുലട  നഷലാം  സലാംഭവനിചതഭായനി
കേണക്കഭാക്കുന.

(ബനി)  116  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  18,16,558  രൂപ  (പതനിലനടട്ട്  ലക്ഷത്തനി
പതനിനഭാറഭായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറനി  അന്പത്തനിലയടട്ട്  രൂപ)  നഷപരനിഹഭാരമഭായനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  15  അകപക്ഷകേര്ക്കഭായനി  1,83,442  രൂപ  (ഒരു  ലക്ഷത്തനി
എണ്പത്തനി  മൂവഭായനിരത്തനി  നഭാന്നൂറനി  നഭാലത്തനിരണ്ടെട്ട്  രൂപ)  ഇനനി  നല്കേഭാനുണ്ടെട്ട്.
ഫണ്ടെനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയുലട  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  49.50  കേനി.മതീറര്
കസഭാളഭാര്  ലഫന്സനിലാംഗട്ട്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത  കേയഭാല,  കേനിടങ്ങട്ട്  എനനിവയുലാം
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ജനിലയനില് ഒരു റഭാപനിഡട്ട് ലറകസഭാണ്സട്ട് ടതീലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുനണ്ടെട്ട്.
5  കേനി.  മതീറര്  ദൂരലാം  6.8  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ആന  പ്രതനികരഭാധ  മതനില്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

പൂത്തൂര് സുകവഭാളജനിക്കല് പഭാര്ക്കട്ട്

73  (550)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല പൂത്തൂര് സുകവഭാളജനിക്കല് പഭാര്ക്കനിനട്ട് കേഴനിഞ്ഞ അഞട്ട്
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണ്ടെനതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ വഭാര്ഷനികേ ബഡ്ജറനില് പൂത്തൂര് സുകവഭാളജനിക്കല് പഭാര്ക്കനിനട്ട്
എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണ്ടെനലാം അതനില് എത്ര തുകേ ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണ്ടെനലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം 

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് പൂത്തൂരനില് സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന സുകവഭാളജനിക്കല്
പഭാര്ക്കനിനട്ട് കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് ലചേലവഴനിച തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) 2016-17  വഭാര്ഷനികേ ബഡ്ജറനില് 2406-02-110-48-Zoological Park,
Wildlife Protection and Research Centre  എന ശതീര്ഷകേത്തനില്  400  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  (നഭാന്നൂറട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ), 4406-02-110-97-Zoological Park, Wildlife
Protection  and  Research  Centre  (NABARD RIDF)  എന ശതീര്ഷകേത്തനില്
800  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  (എണ്ണൂറട്ട്  ലക്ഷലാം രൂപ)  തൃശ്ശൂര് സുകവഭാളജനിക്കല് പഭാര്ക്കനിനട്ട്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  (ആലകേ  1200  ലക്ഷലാം  രൂപ).  ഇതനില്  54,639  രൂപ
(അന്പത്തനി  നഭാലഭായനിരത്തനി  അറുന്നൂറനി  മുപത്തനിലയഭാന്പതട്ട്  രൂപ)  ഇതുവലര
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

വനവജതീവനികേളുലട ആക്രമണലാംമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച 
കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ

74 (551) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനവജതീവനികേളുലട ആക്രമണലാംമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
അനുവദനിക്കുന നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ അപരവഭാപ്തമഭാലണനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  ആവശവമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനവജതീവനികേളുലട ആക്രമണലാംമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
അനുവദനിക്കുന നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  8-1-2015-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (എഎസട്ട്.)
നമ്പര്  2/2015/വനലാം-വനവജതീവനി-വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ അപരവഭാപ്തമഭാണട്ട് എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ഉത്തരലാം  (എ)യുലട ലവളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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പഭാല്, മുട, മഭാലാംസലാം എനനിവയുലട ഉലഭാദനത്തനില് സസയലാംപരവഭാപ്തത

75 (552) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൃഗ സലാംരക്ഷണ രലാംഗത്തട്ട് കൂടതല് ലതഭാഴനില് അവസരങ്ങള, പ്രകതവകേനിചട്ട്
സ്ത്രതീകേളക്കട്ട്,  സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ ; എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാലണനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പഭാല്,  മുട,  മഭാലാംസലാം  എനനിവയുലട  ഉല്പഭാദനത്തനില്
സസയലാംപരവഭാപ്തത  കനടനതനിനട്ട്  സഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ,  ഇലലങനില്  സസയലാംപരവഭാപ്തത
കനടനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ കമഖലയനില് സ്ത്രതീകേളക്കട്ട് കൂടതല് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടെട്ട്.

മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപട്ട്   :

1.  ഫഭാമുകേളനില് യനവത്കേരണലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായലാം നല്കുന
പദതനി   : - 2016-17-ല് നടപനിലഭാക്കുന ഇഇൗ പദതനിയനില് വനനിതഭാ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്
പ്രഭാമുഖവലാം നല്കുലാം.

2. കഗഭാടട്ട് സഭാറവലറട്ട് യണനിറട്ട് പദതനി   :

3.  എഗ്ഗര്  നഴറനി    : -  സര്ക്കഭാര്  ഫഭാമുകേളനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന ഒരു ദനിവസലാം
പ്രഭായമഭായ  കകേഭാഴനിക്കുഞങ്ങലള  പരനിപഭാലനിചട്ട്  2  മഭാസലാം  പ്രഭായമഭാകുകമ്പഭാള
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന. ഭൂരനിഭഭാഗലാം ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലാം സ്ത്രതീകേളഭാണട്ട്.

4.  കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ ആര്  .  ലകേ  .  വനി  .  വവ  .    പദതനി    :-  സ്ത്രതീകേളക്കുകൂടനി
ലതഭാഴനില് അവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനണ്ടെട്ട്.

കകേരള കസ്റ്ററട്ട് പഇൗളട്രെെനി ലഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന്   :

1.  ലകേപ്കകേഭാ  ആശയ  :–  സലാംസഭാനത്തനിലല  ലതരലഞ്ഞടക്കലപടന
പഞഭായത്തുകേളനിലല മുഴുവന്  വനിധവകേളക്കുലാം  10  കകേഭാഴനി,  10  കേനികലഭാ  തതീറ,
50 രൂപയുലട മരുനട്ട് എനനിവ സഇൗജനവമഭായനി നല്കുന പദതനി.
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2. പനിനഭാമ്പുറ കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് പദതനി :- ഒരു പ്രകദശത്തട്ട് ലതരലഞ്ഞടക്കലപടന
ദഭാരനിദ്രകരഖയട്ട്  തഭാലഴയുള്ള  500  വനനിതഭാ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  3  ഘടമഭായനി
ഗുണകഭഭാക്തൃ വനിഹനിതമഭായനി 35 രൂപ നനിരക്കനില് 45 കകേഭാഴനികേലള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന
പദതനി.

3.  കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് ഗഭാമങ്ങള  :-  ലതരലഞ്ഞടക്കലപടന  25  പഞഭായത്തുകേളനില്
പഞഭായലത്തഭാനനിനട്ട് 660 വനനിതഭാ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് 5 കകേഭാഴനി, 2 കേനികലഭാ തതീറ,
50  രൂപയുലട മരുനട്ട് എനനിവ നല്കുന പദതനി.  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിഹനിതമഭായനി  150
രൂപ അടയ്കക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.

4.  കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് ഗഭാമങ്ങള    -    മഭാനനവഭാടനി  ,    വയനഭാടട്ട്  :-  മഭാനനവഭാടനിയനിലല
7  പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ഒരു  പഞഭായത്തനിലല
650  വനനിതകേളക്കട്ട്  8  കകേഭാഴനി,  10  കേനികലഭാ  തതീറ,  50  രൂപയുലട  മരുനട്ട്  എനനിവ
സഇൗജനവമഭായനി നല്കുന.

5.  ലകേപ്കകേഭാ  നഗരപ്രനിയ  :-  ലതരലഞ്ഞടക്കലപടന  നഗരസഭകേളനിലല
വനനിതഭാ ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  5  കകേഭാഴനി,  5  കേനികലഭാ തതീറ,  30  രൂപയുലട മരുനട്ട്,
ആധുനനികേരതീതനിയനിലള്ള  ഒരു  കൂടട്ട്  എനനിവ  നല്കുന  പദതനി.   ഗുണകഭഭാക്തൃ
വനിഹനിതമഭായനി ഒരു നനിശ്ചനിത തുകേ അടയ്കക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.

6.  കുഞവകേകേളനില്  കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞട്ട്  പദതനി  :-  സലാംസഭാനലത്ത
ലതരലഞ്ഞടക്കലപടന  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
5 കകേഭാഴനി, 3 കേനികലഭാ തതീറ, 50 രൂപയുലട മരുനട്ട് എനനിവ നല്കുന  പദതനി.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പഭാല്,  മുട,  മഭാലാംസലാം  എനനിവയുലട  ഉലഭാദനത്തനില്
സലാംസഭാനലാം  സസയലാംപരവഭാപ്തത  കനടനിയനിടനില.  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  സസയലാംപരവഭാപ്തത
കനടനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിരവധനി പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(1) ശഭാസ്ത്രതീയരതീതനിയനില് കേനകുടനി പരനിപഭാലന പദതനികേള

(2) കഗഭാവര്ദനിനനി

(3) 13 -ാം ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷന്

(4) സഇൗജനവ നനിരക്കനില് കൃത്രനിമ ബതീജധഭാനലാം

(5) കേറവപശുക്കളക്കട്ട് വനിരമരുനട്ട് നല്കേല്
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(6) സഇൗജനവ നനിരക്കനില് ധഭാതുലവണ മനിശനിതലാം

(7) എരുമ വളര്ത്തല് കപ്രഭാതഭാഹന പദതനികേള

(8) അകേനിടകരഭാഗ നനിയനണ പദതനികേള

(9) മൃഗഭാകരഭാഗവ കേവഭാമ്പുകേള

(10) രഭാത്രനികേഭാല അടനിയനര മൃഗചേനികേനിതഭാ കസവനലാം

(11) പ്രധഭാന കരഭാഗങ്ങളലക്കതനിലരയുള്ള പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിലവയട്ട്

(12) സഭാറവലറട്ട് ബതീഡനിലാംഗട്ട് യണനിറ്റുകേള

(13) പനിനഭാമ്പുറ തഭാറഭാവ വളര്ത്തല്

(14) സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട് കകേഭാഴനികേലള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന പദതനി

(15) മതീറട്ട്  കപ്രഭാഡകട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്ഡവ,  കകേരള  ഫതീഡ്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്

എനനിവയനിലൂലട  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  കേഭാലനിത്തതീറ  നനിര്മ്മേഭാണ

ഫഭാകറനികേള സഭാപനിക്കല്

(16) കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  പഇൗളട്രെെനി  ലഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖന

പനിനഭാമ്പുറ  കകേഭാഴനിവളര്ത്തല്,  നഗരങ്ങളനില്  കൂടകേളനില്

കകേഭാഴനിവളര്ത്തല്

(17) ബഹ്മഗനിരനി  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ലസഭാവസറനിയുലട  കേതീഴനില്

സുല്ത്തഭാന് ബകത്തരനിയനില് ആധുനനികേ അറവശഭാല

(18) മഭാലാംകസഭാത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് വഭാണനിജവഭാടനിസഭാനത്തനില്

പരനിശതീലനലാം

(19) പടനികേജഭാതനി  വകുപനിലൂലട  പടനികേജഭാതനി  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്

പശുവനിലന നല്കുന പദതനി

(20) ആര്.ലകേ.വനി.വവ പദതനി

(21) ഇടക്കനി പഭാകക്കജട്ട്, കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജട്ട്.
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ഏറനഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല എടവണ്ണയനിലല ഹഭാചറനി

76 (553)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഏറനഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല എടവണ്ണയനില് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി
നലനിയ എടവണ്ണ ഹഭാചറനിയുലട ഒനഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇകപഭാള
ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒനഭാലാം  ഘടപ്രവര്ത്തനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  എലനലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്
ലചേയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എടവണ്ണ  ഹഭാചറനിയുലട  രണ്ടെഭാലാംഘട  പ്രവര്ത്തനികേള  എകപഭാള
ആരലാംഭനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഹഭാചറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുകവണ്ടെനിയുള്ള  വനിവനിധ  ലകേടനിടങ്ങളുലട
സനിവനില്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  വര്ക്കുകേള  കകേരള  ലഭാന്റെട്ട്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്
മുകഖന നടനലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഹഭാചറനിയുലട  ആവശവത്തനിനഭായുള്ള  25000
ലനിറര് കശഷനിയുള്ള വഭാടര് ടഭാങനിലന്റെ പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  ഹഭാചറനിക്കുകവണ്ടെ  ബ്രൂഡര്,  കഗഭാവര്,  കലയര്  ലഷഡ്ഡുകേള,  ഹഭാചറനി
ലകേടനിടലാം,  ഓഫതീസട്ട്  ലകേടനിടലാം,  ലകബഭാറടറനി,  മഭാലനിനവ  സലാംസരണ ടഭാങ്കുകേള,  വഭാടര്
ടഭാങട്ട് തുടങ്ങനിയ വര്ക്കുകേളഭാണട്ട് ഒനഭാലാം ഘടത്തനില് നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  ഒനഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷലാം  ആര്.ലകേ.വനി.വവ.
ഫണ്ടെനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചട്ട്  രണ്ടെഭാലാംഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എത്രയുലാം  കവഗലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കഗഭാവര്ദനിനനി

77 (554) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കഗഭാവര്ദനിനനി പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന്
എലനലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേൾ ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുലണ്ടെന വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതു സലാംബനനിചട്ട്  വകേവരനിക്കഭാനു
കദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട്; വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതട്ട് നടപഭാക്കഭാൻ ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങള  ഇതുവലര
വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  കഗഭാവര്ദനിനനി
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  24  കകേഭാടനി  രൂപ
കഗഭാവര്ദനിനനി  പദതനിക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  38160  കേനകുടനികേലള  ഇഇൗ
പദതനിയനിലൂലട എന്കറഭാള ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  30
കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എന്കറഭാള ലചേയ
38160  കേനകുടനികേളുലട  പരനിരക്ഷയ്ക്കുലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
എന്കറഭാള  ലചേയ  9840  കേനകുടനികേളുലട  പരനിരക്ഷയലാം  കവണ്ടെനി  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിച്ചു.

(ബനി) 1. കേനകുടനികേളക്കട്ട് സമഗ ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണലാം നല്കുകേ.

2. ആകരഭാഗവമുള്ള  ഒരു  കേനകുടനി  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകുനതട്ട്  15
മഭാസത്തനില് കേവനിയഭാതനിരനിക്കുകേ.

3. ആദവ പ്രസവലാം  24  മഭാസത്തനിനുലാം  26  മഭാസത്തനിനുമനിടയട്ട് തലന
നടക്കുകേ.

4. രണ്ടു പ്രസവങ്ങള തമ്മേനിലള്ള ഇടകവള കുറയ്ക്കുകേ അതഭായതട്ട്  13
മഭാസത്തനില് കേവനിയഭാതനിരനിക്കുകേ.

5. സങരയനിനലാം കേനകേഭാലനികേളുലട ഒരു പ്രസവത്തനിലല പഭാലലഭാദന
കശഷനി മുഴുവനുലാം പ്രകയഭാജനലപടത്തുകേ.

6. ഇകപഭാള നനിലവനിലള്ള ഉത്പഭാദനകശഷനി കുറഞ്ഞ പശുക്കളക്കട്ട്
പകേരലാം  അതത്യുലഭാദനകശഷനിയുള്ള  പശുക്കളുലട  ഒരു  തലമുറ
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം നനിലനനിര്ത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

7. കകേരളത്തനിലന്റെ ആലകേ പഭാലലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ.
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(സനി)  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  24  കകേഭാടനി  രൂപ  കഗഭാവര്ദനിനനി

പദതനിക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  38160  കേനകുടനികേലള  ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂലട

എന്കറഭാള  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  30  കകേഭാടനി  രൂപ

വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എന്കറഭാള  ലചേയ  38160

കേനകുടനികേളുലട പരനിരക്ഷയ്ക്കുലാം 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് എന്കറഭാള ലചേയ

9840 കേനകുടനികേളുലട പരനിരക്ഷയലാം കവണ്ടെനി തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിച്ചു.

(ഡനി) 2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയ  24  കകേഭാടനി രൂപയനില്

38160 കേനകുടനികേലളയുലാം 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയ 30 കകേഭാടനി

രൂപയനില്  9840  കേനകുടനികേലളയുലാം  എന്കറഭാള  ലചേയ്യുവഭാന്  സഭാധനിച്ചു.  ഇഇൗ

പദതനിയനിലൂലട  48000  കേനകുടനികേളക്കട്ട്  ശഭാസ്ത്രതീയ  പരനിചേരണമുറകേള

ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുലാം  അതുവഴനി  അവയുലട  ജനനിതകേകമന്മയുലാം  ഉത്പഭാദനക്ഷമതയുലാം

പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജനലപടന വനിധത്തനില് വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിച്ചു.

മൃഗഭാശുപത്രനികേള ലവററനിനറനി കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കുകേളഭായനി 

ഉയര്ത്തുവഭാന്  നടപടനി

78  (555)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്   കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര മൃഗഭാശുപത്രനികേള ലവററനിനറനി കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കുകേളഭായനി

ഉയര്ത്തുവഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കുകേളക്കട്ട്  അനുമതനി  നല്കുവഭാന്  അടനിയനര

നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത

ബഡ്ജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിരുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  പ്രസ്തുത  തുകേ

പൂര്ണ്ണമഭായുലാം വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കുകേള  സലാംബനനിചട്ട്  പുതനിയ  ലപ്രഭാകപഭാസല്

ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  കേടത്തുരുത്തനി  മൃഗഭാശുപത്രനി  കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കഭായനി  ഉയര്ത്തുനതട്ട്

സലാംബനനിച ഫയല് നടപടനികേളുലട നനിലവനിലള്ള സനിതനി വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ&ബനി)  ഇഇൗ  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  തതീരുമഭാനലാം  ആയനിടനില.
2015-16-ലല ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില് ക്രമനമ്പര്  81 (മൃഗസലാംരക്ഷണലാം)  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത  ലവററനിനറനി  കസവനലാം  ശകനിലപടത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
7  കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കുകേള അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  1.70  കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.
ഇതുപ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  കേഭാടഭാക്കട  തഭാലൂക്കനിലല  മഭാറനല്ലൂര്
ലവററനിനറനി  ഡനിലസന്സറനി,  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല  വവക്കലാം  തഭാലൂക്കനിലല
കേടത്തുരുത്തനി  ലവററനിനറനി  ഡനിലസന്സറനി,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  മൂവഭാറ്റുപുഴ
തഭാലൂക്കനിലല  കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം  ലവററനിനറനി  കഹഭാസനിറല്,  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല
തനിരൂരങ്ങഭാടനി തഭാലൂക്കനിലല തനിരൂരങ്ങഭാടനി ലവററനിനറനി ഡനിലസന്സറനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിലല  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കനിലല  കുനമലാംഗലലാം  ലവററനിനറനി  കഹഭാസനിറല്,
കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല തലകശരനി തഭാലൂക്കനിലല ലചേറുവഭാകഞരനി ലവററനിനറനി കഹഭാസനിറല്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  കഹഭാസ്ദുര്ഗട്ട്  തഭാലൂക്കനിലല  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  ലവററനിനറനി
കഹഭാസനിറല്  എനതീ  ലവററനിനറനി  ഡനിലസന്സറനി/ലവററനിനറനി  കഹഭാസനിറലകേലള
കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കുകേള ആക്കനി ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിരുന.  എനഭാല്
ലതരലഞ്ഞടപട്ട് ലപരുമഭാറചടലാം നനിലവനില് വനതനിനഭാലലാം നനിലവനിലള്ള സഭാമ്പത്തനികേ
നനിയനണ ഉത്തരവകേളുലട അടനിസഭാനത്തനിലലാം ടനി ശനിപഭാര്ശ പരനിഗണനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനില.
ഇഇൗ വനിഷയത്തനില് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലമഭാനലാം എടത്തനിടനില.

(സനി)  ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 7  ലവററനിനറനി ഡനിലസന്സറനി/ലവററനിനറനി
കഹഭാസനിറലകേള  എനനിവലയ  കപഭാളനിക്ലനിനനിക്കുകേള  ആക്കനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള
ശനിപഭാര്ശയനില്  കേടത്തുരുത്തനി  മൃഗഭാശുപത്രനിയുലാം  ഉളലപടനിരുന.  എനഭാല്
സഭാമ്പത്തനികേ  നനിയനണ  ഉത്തരവകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ
പരനിഗണനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനില.  നനിലവനില്  അത്തരലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.

മൃഗസലാംരക്ഷണ പദതനികേള

79 (556)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  മൃഗസലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്
ഏലതഭാലക്ക പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി; വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പുതനിയ പദതനികേള പരനിഗണനയനിലകണ്ടെഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  മൃഗസലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്
തഭാലഴപറയുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി:

1. കഗഭാരക്ഷഭാ പദതനി (എ.ഡനി.സനി.പനി.)

2. ബകയഭാളജനിക്കല് ലപ്രഭാഡക്ഷന് കകേഭാലാംപ്ലെെകനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം

3. മൃഗഭാശുപത്രനികേളുലട വനികേസനവലാം പുനനഃസലാംഘഭാടനവലാം

4. ഉഇൗര്ജ്ജനിത കേനകേഭാലനി വനികേസനലാം

5. കേനകേഭാലനി വളര്ത്തല് കകേനങ്ങള ശകനിലപടത്തല്

6. കകേഭാഴനി വളര്ത്തല് കകേനങ്ങളുലാം കകേഭാഴനി ഉത്പഭാദനവലാം

7. തഭാറഭാവട്ട്/കേഭാട വളര്ത്തലലാം ഉത്പഭാദനവലാം

8. ആട വളര്ത്തല് കകേനങ്ങളുലട വനികേസനലാം

9. ഉഇൗര്ജ്ജനിത പനനിവളര്ത്തല് വനികേസന പരനിപഭാടനി

10. വനികേസനവലാം പരനിശതീലനവലാം പദതനി

11. സസയലാംലതഭാഴനില് കേലണ്ടെത്തുനതനിനട്ട് വനപുണവ വനികേസന പദതനി

12. വനിവര സഭാകങതനികേവനിദവ ലമചലപടത്തലലാം ആധുനനികേവത്കേരണവലാം

13. കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  പഇൗളട്രെെനി  ലഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില് പഇൗളട്രെെനി വനികേസനലാം

14. കേനകുടനി പരനിപഭാലന പദതനി (എസട്ട്.എല്.ബനി.പനി. പദതനി)

15. ഗകവഷണ വനികേസനലാം

16. മുയല് പ്രജനന പദതനികേള

17. ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ  പദതനിയനിന്കേതീഴനില്  മുടയുലാം  പഭാലലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള പദതനി

18. കേനകേഭാലനി ഇന്ഷസറന്സട്ട്

19. കേണ്ണൂര് മരയഭാര്കേണ്ടെനിയനില് ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള്ള അറവശഭാല
സഭാപനിക്കല്
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20. മൃഗസലാംരക്ഷണ  സനിതനിവനിവരക്കണക്കുലാം  സഭാമ്പനിള  സര്കവ്വയുലാം
50% കകേന സഹഭായലാം

21. സലാംസഭാന ലവററനിനറനി കേഇൗണ്സനില് - 50 % കകേന സഹഭായലാം

22. കേനകേഭാലനി കരഭാഗങ്ങലള നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള
ധനസഹഭായലാം - 75% കകേനസഹഭായലാം

23. കകേഭാഴനി-തഭാറഭാവട്ട് വളര്ത്തല് കകേനങ്ങള  - 80 % കകേന സഹഭായലാം

24. കദശതീയ തതീറപ്പുല് വനികേസന പദതനി - 75 % കകേന സഹഭായലാം

25. നനിലവനിലള്ള  മൃഗഭാശുപത്രനികേളുലടയുലാം  ഡനിലസന്സറനികേളുലടയുലാം
വനികേസനലാം - 25 % കകേന സഹഭായലാം

26. ലവഞസര് കേവഭാപനിറല് ഫണ്ടെട്ട്

27. ജതീവകനഭാപഭാധനിക്കഭായനി കേനകേഭാലനി വളര്ത്തല്

28. വതീട്ടുപടനിക്കല് മൃഗചേനികേനിതഭാ കസവനലാം

29. പനിനഭാമ്പുറ കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് പദതനികേള

30. സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പദതനി

31. വവദഗ്ദ്ധവവനികേസന പദതനി - 50 % കകേന സഹഭായലാം

32. ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് ഫഭാമുകേള ശകനിലപടത്തല്

33. കേര്ഷകേ രജനികസ്ട്രഷന്

34. കഗഭാവര്ദനിനനി

35. കേനകേഭാലനി ലസന്സസട്ട്  (100 % കകേന സഹഭായലാം)

36. നഭാഷണല് വലവട്ട് കസ്റ്റഭാക്കട്ട് മനിഷന്  (60 % കകേന സഹഭായലാം)

37. കകേരള ലപര്ലസകതീവട്ട് പ്ലെെഭാന്-2030.

കകേരള ഫതീഡ്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്   :

1. ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില് പ്രതനിദനിനലാം  300  ലമട്രെെനികേട്ട് ടണ്
ഉലഭാദനകശഷനിയുള്ള  ആധുനനികേ  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാകറനി  2012
ഒകകഭാബറനില് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.
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2. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല തനിരനിവഭാങ്ങൂരനില് പ്രതനിദനിനലാം 300 ലമട്രെെനികേട്ട് ടണ്
ഉലഭാദനകശഷനിയുള്ള  ആധുനനികേ  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാകറനി  2016  ജനുവരനി
മഭാസകത്തഭാലട പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.

3. പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  മുതലമടയനില്  പ്രതനിദനിനലാം  30  ടണ്
ഉലഭാദനകശഷനിയുള്ള  സമ്പുഷതീകേരനിച  വവകക്കഭാല്  കേട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ആരലാംഭനിച്ചു.  2016-17-ല്
വവഭാവസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.

മതീറട്ട് കപ്രഭാഡകട്ട്സട്ട് ഓഫട്ട് ഇനവ   :

2011-16 കേഭാലയളവനില് തഭാലഴപറയുന പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു:

1. ഗഭാഢശതീതതീകേരണനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. കകേഭാഴനി സലാംസരണ പ്ലെെഭാന്റെട്ട്

3. ആധുനനികേ കകേഭാഴനി ഫഭാലാം

4. ആധുനനികേ പനനി ഫഭാലാം

5. ഫതീഡട്ട് ഉലഭാദന പ്ലെെഭാന്റെട്ട്

6. ബകയഭാഗവഭാസട്ട് പ്ലെെഭാന്റെട്ട്.

കകേരള കസ്റ്ററട്ട് പഇൗളട്രെെനി ലഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന്   :

1. ലകേപ്കകേഭാ ആശയ പദതനി

2. റൂറല് ബഭാക്കവഭാര്ഡട്ട് പഇൗളട്രെെനി ലപ്രഭാഡക്ഷന്

3. കകേഭാള നനിലങ്ങളനിലല കകേഭാഴനിവളര്ത്തല്

4. കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് ഗഭാമങ്ങള, മഭാനനവഭാടനി, വയനഭാടട്ട്

5. ലകേപ്കകേഭാ വനനിതഭാ മനിത്രലാം പദതനി

6. നഗരപ്രനിയ

7. പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട് കവണ്ടെനിയുള്ള കകേഭാഴനി വളര്ത്തല് പദതനി

8. ലകേപ്കകേഭാ ഗഭാമങ്ങള പദതനി

9. ഗഭാമലാം നനിറലയ കകേഭാഴനികേള പദതനി

10. കുഞവകേകേളനില് കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞട്ട് പദതനി

11. വതീടമ്മേയുലട അരുമകക്കഭാഴനികേള.
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കകേരള വലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്

1. നഭാഷണല്  കപ്രഭാജകട്ട്  കഫഭാര്  കേഭാറനില്  ആന്റെട്ട്  ബഫകലഭാ  ബതീഡനിലാംഗട്ട്  
(NPCBB)

2. കഗഭാസുരക്ഷ കേനകേഭാലനി ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി

3. ഇടക്കനി പഭാകക്കജട്ട്   - വനിവനിധ പദതനികേള

4. തതീറപ്പുല്കമടട്ട് വനികേസന പദതനി

5. വസകലജട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള പദതനി

6. വകേലകേഭാണ്ടെട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ചേഭാഫട്ട് കേടര് വനിതരണ പദതനി

7. രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസട്ട് കയഭാജന

8. 13-ാം ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷന് ഗഭാന്റെട്ട് മുകഖനയുള്ള പദതനി

9. നഭാഷണല് കപ്രഭാഗഭാലാം കഫഭാര് ലബഭാവവന്  ബതീഡനിലാംഗട്ട് (NPBB)

10. കഹര്ഡട്ട് ബുക്കട്ട് സതീലാം

11. മലബഭാറനി ആടകേളുലട സലാംരക്ഷണവലാം ലമചലപടത്തലലാം

12.തതീറപ്പുലനിലന്റെയുലാം  പുല്വനിത്തുകേളുലടയുലാം  ഗകവഷണവലാം  വനികേസനവലാം  
നടത്തുനതനിനുകവണ്ടെനിയുള്ള സഹഭായലാം

13. മൃഗസലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനുള്ള 
സഹഭായലാം

14.കേനകേഭാലനി പ്രജനനലാം ശകനിലപടത്തുനതനിനുള്ള അടനിസഭാന സഇൗകേരവ  
വനികേസനലാം

15. ആടകേളുലട  കൃത്രനിമ  ബതീജധഭാനത്തനിനഭായനി  ഗഭാഢശതീതതീകേരനിച  
ബതീജമഭാത്രകേളുലട ഉല്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം

16.പനനിവളര്ത്തല് കമഖലയുലട വനികേസനലാം

17.കുടലാംബശതീ യണനിറ്റുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് തതീറപ്പുല് ഉല്പഭാദന കകേനങ്ങള
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി

18. ഇടക്കനി  ജനിലയനിലല  കകേഭാലഭാഹലകമടനിലലാം  മഭാട്ടുലപടനിയനിലലാം  ലകേഭാലലാം  
ജനിലയനിലല  കുളത്തൂപ്പുഴയനിലമുള്ള  വഹലടകേട്ട്  ഡയറനി  ഫഭാമുകേളക്കട്ട്  
സഹഭായലാം
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19.ഫതീല്ഡട്ട്  ലപര്കഫഭാമന്സട്ട്  റനികക്കഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്  വഴനി  കേനകേഭാലനികേളുലട  
ജനനിതകേ ഗുണകമന്മ വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായുള്ള പദതനികേള

20. കകേരളത്തനിലന്റെ തനതുജനുസ്സുകേളഭായ ലവച്ചൂര് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഡസഭാര്ഫട്ട്, മറട്ട് 
 നഭാടന് ജനുസ്സുകേളുലടയുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം വവഭാപനത്തനിനുമുള്ള പദതനി

21.വനിത്തുകേഭാളകേളുലട  ജതീകനഭാമനികേട്ട്  ലതരലഞ്ഞടപനിനഭായനി  ജതീകനഭാമനികേട്ട്  
ലകബഭാറടറനി

22. തതീറപ്പുല് വനിത്തുലഭാദനവലാം വനിപണനവലാം.

(ബനി)  പരനിഗണനയനിലണ്ടെട്ട്.  നനിലവനിലള്ള പദതനികേള കൂടതല് കേഭാരവക്ഷമമഭായുലാം
ഫലപ്രദമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനകതഭാലടഭാപലാം സലാംസഭാനലത്ത
ലതരലഞ്ഞടക്കലപടനിട്ടുള്ള  45  കബഭാക്കുകേളനില്  നടനവരുന  രഭാത്രനികേഭാല
മൃഗചേനികേനിതഭാ  കസവനലാം  20  പുതനിയ  കബഭാക്കുകേളനില്കൂടനി  2016-17  വര്ഷലാം
ഏര്ലപടത്തുവഭാന്  ലക്ഷവമനിടന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപനിലന്റെ ഫഭാമുകേളുലട ശഭാകതീകേരണലാം എന പദതനിയുലട കേതീഴനില്  5-ല് കൂടതല്
പശുക്കളുള്ള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കേറവയനലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  25000  രൂപയുലട
ധനസഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കുലാം.

കകേരള ഫതീഡ്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്   :

1. ഇടക്കനി  ജനിലയനിലല  അരതീക്കുഴയനില്  പ്രതനിദനിനലാം  500  ലമട്രെെനികേട്ട്  ടണ്
ഉലഭാദന കശഷനിയുള്ള ആധുനനികേ കേഭാലനിത്തതീറ ഫഭാകറനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഭാവസഭാനലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.

2. മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല ആതവനഭാടനില് നനിലവനിലള്ള പ്രതനിദനിനലാം 4 ലമട്രെെനികേട്ട്
ടണ് ഉലഭാദനകശഷനിയുള്ള ധഭാതുലവണ മനിശനിത ഫഭാകറനി വനിപുലതീകേരനിചട്ട്
പ്രതനിദനിനലാം  10  ലമട്രെെനികേട്ട് ടണ് ഉലഭാദനകശഷനിയുള്ള ധഭാതുലവണ മനിശനിത
ഫഭാകറനിയഭാക്കനി 2016 ആഗസ്റ്റട്ട് മഭാസകത്തഭാലട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.

3. തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  കേകലറ്റുലാംകേരയനില്  പ്രതനിദനിനലാം  50  ലമട്രെെനികേട്ട്  ടണ്
ഉലഭാദനകശഷനിയുള്ള  വബപഭാസട്ട്  കപ്രഭാടതീന്  ഫഭാകറനി  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഭാവസഭാനകത്തഭാലട പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.

കകേരള വലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്   :

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  കുളത്തൂപ്പുഴ,
ഏരൂര്  പഞഭായത്തുകേളനില്  ലകേ.എല്.ഡനി.  കബഭാര്ഡട്ട്  നടപഭാക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
"Establishment of Satellite Dairy Units Around Modern Bull Mother Farm,
Kulathupuzha”എന പദതനി.
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ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലതഭാഴനിലറപട്ട്

80 (557) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര  ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലതഭാഴനിലറപട്ട്  പദതനി  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭാണട്ട്.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര,
ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട  മൃഗപരനിപഭാലനവമഭായനി ബനലപടട്ട് ലതഭാഴനിലറപട്ട് പദതനിയനില്
ഉളലപടത്തുനതനിനട്ട് കകേന സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭവര്ത്ഥനിചനിരുനലവങനിലലാം ഇതുവലര
ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  ലഭനിചനിടനില.  എനഭാല്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കമഖലയനിലല
കേനകേഭാലനി  ലതഭാഴുത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  പുല്ക്കൃഷനി  പദതനിയുലാം  ലതഭാഴനിലറപട്ട്
പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

പഭാല് ഉലഭാദനവലാം ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനവലാം ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള
ലപന്ഷനുലാം

81 (558) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേനന് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാല്  ഉലഭാദനത്തനില്  സലാംസഭാനലാം  സസയലാംപരവഭാപ്തത  വകേവരനിക്കഭാന്
പുതനിയ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ,  ഉലണ്ടെങനില്
അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടതല്  ലമചലപടത്തഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാല്  വനില  ചേഭാര്ടട്ട്  പരനിഷ്കരണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എത്ര  പഠന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള നനിലവനിലലണ്ടെനലാം ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  പരനിഷ്കരണവമഭായനി ബനലപടട്ട് പുതനിയ
വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനലാം  ഉലണ്ടെങനില്  ഈ  സമനിതനിയുലട
റനികപഭാര്ടട്ട് എകപഭാള ലഭനിക്കുലമനലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?
886/2017
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(ഡനി) ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള ലപന്ഷന്, കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി തുടങ്ങനിയവ
ലകേഭാടത്തു  തതീര്ക്കഭാനുകണ്ടെഭാ;  ഉലണ്ടെങനില്  എകപഭാള  ലകേഭാടത്തു  തതീര്ക്കുലമനട്ട്
വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടെട്ട്.  പഭാല്  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സലാംസഭാനലാം  സസയലാംപരവഭാപ്തത
വകേവരനിക്കഭാന്  വകുപട്ട്  പുതനിയ  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
തതീറപ്പുലനിലന്റെ ലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി ലതരലഞ്ഞടക്കലപട പഞഭായത്തുകേള
കകേനതീകേരനിചട്ട്  ഒരു സമഗ തതീറപ്പുല് കൃഷനി വനികേസന പദതനി ആസൂത്രണലാം ലചേയട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത,  നനിലവനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന
മനില്ക്കട്ട് ലഷഡട്ട് വനികേസന പദതനി, കേഭാലനിത്തതീറ വനിതരണ സബ്സനിഡനി പദതനി, മറട്ട്
വനിജഭാപന  വവഭാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള
ധനസഹഭായ പദതനികേള എനനിവ മുനനിയ പ്രഭാധഭാനവലാം നലനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

മനില്മയുലാം  കമഖലഭാ  യണനിയനുകേളുലാം  പഭാല്  ഉലഭാദനത്തനില്  സസയലാംപരവഭാപ്തത
വകേവരനിക്കഭാന് സസനലാം  ഫണ്ടെട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കകേന/സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട
ധനസഹഭായകത്തഭാടകൂടനിയുലാം വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. പഭാലലഭാദന
വര്ദനവനിനുകവണ്ടെനി മനില്മയുലട മലബഭാര്, എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനനപുരലാം കമഖലഭാ
യണനിയനുകേള,  മനിനനി ഡയറനി പദതനി,  പശുക്കലളയുലാം കേനിടഭാരനികേലളയുലാം വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള
സഹഭായലാം,  ലതഭാഴുത്തട്ട്  പണനിയുനതനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം,  കേറവയനലാം
വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം,  പഭാലലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
കേവഭാമ്പുകേള,  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  കേറവക്കഭാര്ക്കുലാം   ലസഭാവസറനി  സ്റ്റഭാഫുകേളക്കുമുള്ള
ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട്,  ഉലഭാദന വര്ദനവനിനുലാം  കേഭാലനികേളുലട  ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
കവണ്ടെ  വനിരമരുനലാം  മറ്റു  ഉലനങ്ങളുലാം  നല്കുകേ,  കേഭാലനിത്തതീറയ്ക്കുള്ള  സബ്സനിഡനി,
എറണഭാകുളലാം  കമഖലഭാ  യണനിയന്  കേഭാലനിത്തതീറ  ഇന്ലസന്റെതീവട്ട്,  പശുക്കലളയുലാം
കേനിടഭാരനികേലളയുലാം  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  സഹഭായലാം,  ഫഭാമുകേളക്കട്ട്  ട്രെെഭാന്കസഭാര്കടഷന്
സബ്സനിഡനി,  റബര്മഭാറട്ട് വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് സബ്സനിഡനി,  പ്രഷര്വഭാഷര് വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്
സബ്സനിഡനി,  മലബഭാര്  കമഖലഭാ  യണനിയന് സമതീകൃത കേഭാലനിത്തതീറ,  വവകക്കഭാല്,
പചപ്പുല്,  ബദല് തതീറ  വനിതരണലാം,  ഫഭാലാം  സകപഭാര്ടട്ട്  പദതനിയനില് സബ്സനിഡനികയഭാലട
ഫഭാലാം ഉപകേരണങ്ങള,  കേനിടഭാരനി പരനിപഭാലന പരനിപഭാടനി,  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് കൃത്രനിമ
ബതീജധഭാന  സലാംവനിധഭാനലാം,  പശുക്കലള വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള ബഭാങട്ട്  വഭായഭാ  സഇൗകേരവലാം
തുടങ്ങനിയവ  പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കേനി  നടപനിലഭാക്കുന.  കൂടഭാലത  എന്.ഡനി.പനി.,
എന്.പനി.ഡനി.ഡനി.,  ആര്.ലകേ.വനി.വവ.  മുതലഭായ  പദതനികേള  വഴനി  ക്ഷതീകരഭാലഭാദന
വര്ദനവനിനുള്ള നടപടനികേള മനില്മ സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  1969-ലല  കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  നനിയമവലാം  ചേടങ്ങളുലാം
പ്രകേഭാരലാം സലാംഘലാം പരനികശഭാധനയുളലപലടയുള്ള പരനിപഭാടനികേള കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേയുലാം
കൃതവമഭായ  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനി  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടത്തു
നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  മുന്വര്ഷലാം സലാംഘങ്ങളുലട
അടനിസഭാന സഇൗകേരവവനികേസനലാം,  ഓകടഭാകമഷന് എനനിവ നടപനിലഭാക്കനി സലാംഘങ്ങളുലട
കേര്ഷകേരുലട  ഇടപഭാടകേള  കൂടതല്  സുതഭാരവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(സനി)  പഭാല്വനില  ചേഭാര്ടട്ട്  പരനിഷ്കരണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  നനിലവനില്  കകേരള
ലവററനിനറനി സര്വ്വകേലഭാശഭാല നടത്തനിയ ഒരു പഠനത്തനിലന്റെ ഇടക്കഭാല റനികപഭാര്ടഭാണട്ട്
ഉള്ളതട്ട്. ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് നനിലവനില് വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിചനിടനില.

(ഡനി) ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനി മുഖഭാനനിരലാം ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള ലപന്ഷന്
നഭാളനിതുവലര  കുടനിശനികേ  കൂടഭാലത  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2015-16  വര്ഷലാം  കേഭാലനിത്തതീറ
സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില്  ലഭനിച  1350  ലക്ഷലാം  രൂപ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. കുടനിശനികേ ഇല.

ജലനനിധനി പദതനി

82 (559) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി : 
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'ജലനനിധനി'  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിലല  അലലാംഭഭാവലാം,  പദതനി
ലക്ഷവപ്രഭാപ്തനിയനിലലത്തനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  അവസ  സലാംസഭാനത്തട്ട്
സലാംജഭാതമഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുലട  ഓകരഭാ  ഘടത്തനിലന്റെയുലാം  ആസൂത്രണവലാം,  നനിര്മ്മേഭാണവലാം,
വനിതരണവലാം സമയബനനിതമഭായനി നടത്തഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിരുകനഭാ ; വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  'ജലനനിധനി'  പദതനി  സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനലപടത്തക്കവനിധലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി നടപഭാക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാലട  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ഇതനിലന്റെ
പ്രകയഭാജനലാം ലഭവമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എലനങനിലലാം
ആകരഭാപണങ്ങള ഉയര്നവനനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉള്ളതഭായനി കേലണ്ടെത്തനിയനിടനില.

(ബനി) പദതനി നടത്തനിപനിലല വനിവനിധ ഘടങ്ങള  (ആസൂത്രണലാം, നനിര്വ്വഹണലാം,
വനിതരണലാം  ഇവ)  സമയബനനിതമഭായനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജലനനിധനി  പദതനി
രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  എനഭാല്  മണ്സൂണ്  ആരലാംഭനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞഭാല്
പ്രധഭാന ഘടകേമഭായ കസഭാതസനിലന്റെ പ്രവൃത്തനികേള അടത്ത വര്ക്കനിലാംഗട്ട് സതീസണനില്
മഭാത്രകമ  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  ഇതുമൂലലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണ്ടെഭാകേഭാറുണ്ടെട്ട്.
കൂടഭാലത,  കേരഭാറുകേഭാലര  കേലണ്ടെത്തുനതനിനുലാം  വനലാം  വകുപട്ട്  കപഭാലലയുള്ള
അനുബന  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം  ആവശവമഭായ  ക്ലനിയറന്സട്ട്  ലഭനികക്കണ്ടെതനിനുലാം
ഉണ്ടെഭാകുന  കേഭാലതഭാമസലാം,  കറഭാഡട്ട്  കേടനിലാംഗനിനട്ട്  അനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്  നനിനലാം  ഇലകനിസനിറനി  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കുനതനിനുലാം
ഉണ്ടെഭാകുന  കേഭാലതഭാമസലാം  എനനിവ  സമയബനനിതമഭായനി  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം
നടത്തുനതനിനട്ട് തടസമഭാകേഭാറുണ്ടെട്ട്.

(സനി)  ജലനനിധനി  പദതനിയുലട  നനിര്വ്വഹണവലാം  നടത്തനിപ്പുലാം  സലാംബനനിച
പ്രഭാകയഭാഗനികേതകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് സഭാധഭാരണജനങ്ങളക്കട്ട് പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന
രതീതനിയനിലഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

(ഡനി) 11.5 ലക്ഷകത്തഭാളലാം കപര്ക്കട്ട് ശുദമഭായ കുടനിലവള്ളലാം നല്കുനതനിനുലാം 6.9
ലക്ഷകത്തഭാളലാം  കപര്ക്കട്ട് ശുചേനിതസ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനുമഭാണട്ട്  ജലനനിധനി
രണ്ടെഭാലാംഘട പദതനിലകേഭാണ്ടെട്ട് ലക്ഷവമനിടനതട്ട്.

(ഇ)  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപട  ആകരഭാപണങ്ങള  ഇതുവലരയുലാം
ശദയനില്ലപടനിടനില.

ചേതീകക്കഭാടട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി

83 (560) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാകണ്ടെഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ചേതീകക്കഭാടട്ട്  കുടനിലവള്ള
പദതനിയുലട നനിലവനിലള്ള അവസ വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  എത്ര  കേഭാലലാം
എടക്കുലമനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  കേഭാരവങ്ങള
ഏലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?
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(എ)  ചേതീകക്കഭാടട്ട്  കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനി ഭഭാഗനികേമഭായനി  27-2-2016-നട്ട്
കേമ്മേതീഷന് ലചേയ. വനിതരണ ശലാംഖലയുലട പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്. 116 കേനി.മതീ.
വനിതരണ ശലാംഖലയുലട  80%  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  എസട്ട്.എല്.എസട്ട്.എസട്ട്.സനി.-2014-ല്
ലഭനിച 110 എലാം.എലാം. പനി.വനി.സനി./90 എലാം.എലാം. പനി.വനി.സനി. ഉളലപടന 80 കേനി. മതീ.
വനിതരണ ശലാംഖല സഭാപനിക്കുനതനിലന്റെ സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്
നല്കേനി ലടണ്ടെര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പദതനിയുലട വനിതരണ ശലാംഖലകേള
സഭാപനിചട്ട്  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന  പ്രവൃത്തനി  ജലനനിധനി  ഏലറടത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന.  ഇതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  സര്കവ്വ നടത്തനി  ഡനി.പനി.ആര്.  (Detailed
Project  Report)  ലഭവമഭാക്കുവഭാന്  കേനിറട്ട്കകേഭാലയ  ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ലകേഭാകണ്ടെഭാടനി,  രഭാമനഭാട്ടുകേര  എനതീ  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില്  നനിലവനിലള്ള  ഡഭാനനിഡ
പദതനിയുമഭായനി ഇഇൗ പദതനി ബനനിപനിചട്ട് ജലവനിതരണലാം നടത്തുനണ്ടെട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഇഇൗ പദതനിയുലട  രൂപകരഖയനില് നനിര്കദ്ദേശനിച രതീതനിയനില്  400
കേനി.മതീ.  വനിതരണ  ശലാംഖല  സഭാപനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതനില്  196  കേനി.മതീ.
സഭാപനിക്കഭാനുള്ള ഫണ്ടെട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ഇഇൗ പ്രവൃത്തനി പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ജൂണ് 2017-നകേലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാലത  ജലനനിധനി
മുകഖനയുള്ള  വനിതരണശലാംഖല  ജലസലാംഭരണനിയുമഭായനി  ബനനിപനിചട്ട്  ശുദജല
വനിതരണലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുനണ്ടെട്ട്.

പ്രഭാകദശനികേ ജലഭാശയങ്ങള നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

84  (561)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രഭാകദശനികേ  ജലഭാശയങ്ങളുലട  സര്കവ്വ  സലാംബനനിച
നടപടനികേള ഏതുഘടത്തനിലഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേന സര്ക്കഭാര് പദതനിയഭായ 'ആര്. ആര്. ആര്. ഓഫട്ട് കപഭാണ്ടെട്ട്സട്ട് ' -ല്
ഉളലപടത്തനി  പ്രഭാകദശനികേ  ജലഭാശയങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  എലഭാ  പഭാരമ്പരവ  ജലകസഭാതസുകേലളയുലാം  നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു
സമഗ പദതനി ആസൂത്രണലാം ലചേയ നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രഭാകദശനികേ  ജലഭാശയങ്ങളുലട  (ലപഭാതു  ഉടമസത
യനിലള്ളവ)  കേണലക്കടപട്ട്,  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്,  ഇന്ലവസ്റ്റനികഗഷന്  ആന്റെട്ട്
ഡനിവസന്സട്ട്, വനികേഭാസട്ട് ഭവന്, തനിരുവനനപുരലാം ആഫതീസട്ട് മുകഖന നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് 40000-ത്തനിലധനികേലാം ജലകസഭാതസ്സുകേള (കുളങ്ങള)
ഉള്ളതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  പൂമല  ലചേറുകേനിട  ജലകസചേന  കപ്രഭാജകനിനട്ട്
ആര്.ആര്.ആര്.  പദതനിയനിലളലപടത്തനി  25%  കകേന ധനസഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള
പ്രഭാഥമനികേ അലാംഗതീകേഭാരലാം കകേന ജലകേമ്മേതീഷലന്റെ കകേഭായമ്പത്തൂര് ഓഫതീസനില് നനിനലാം
ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  എനഭാല് പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനി പ്രഭാകദശനികേ ജലഭാശയങ്ങള
നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  തടസമഭായനി  നനില്ക്കുനതട്ട്  പദതനിയുലട  വഗഡ് വലനഭാണട്ട്.
2013-ല് പ്രസനിദതീകേരനിച വഗഡ് വലന് പ്രകേഭാരലാം 5  ലഹകര് എങനിലലാം വലനിപമുള്ള
ജലഭാശയങ്ങള/കുളങ്ങള  (ഗഭാമ  പ്രകദശങ്ങളനില്)  മഭാത്രകമ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
ഏലറടക്കഭാന് കേഴനിയ.  ഇക്കഭാരണത്തഭാലഭാണട്ട് കുളങ്ങള വളലരകയലറയുള്ള കകേരളലത്ത ഇഇൗ
പദതനിയനിലളലപടത്തനി പ്രഭാകദശനികേ ജലഭാശയങ്ങള നവതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്തതട്ട്.

(സനി) വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

മതീനഭാടട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി

85 (562)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജപഭാന്  സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള  മതീനഭാടട്ട്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചതട്ട് എനഭാലണനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള മുടങ്ങനിയനിടട്ട് എത്ര കേഭാലമഭായനി;

(സനി)  പദതനിയനില് അവകശഷനിക്കുന പ്രവര്ത്തനികേള എലനലഭാമഭാണട്ട്;  അവ
എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട്;

(ഡനി)  കശഷനിക്കുന  പണനികേള  അടനിയനരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പദതനി  എനകത്തയട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) 2006 ഏപ്രനില് മഭാസലാം.

(ബനി)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വനിതരണശലാംഖലകേളുലട  പണനികേള  ആദവലാം
ഏലറടത്തനിരുന  കേരഭാറുകേഭാരന്  M/s.  K.  Ramakrishna  Contractors  Pvt.  Ltd.,
Hyderabad  ആയനിരുന.  പ്രസ്തുത കേരഭാറുകേഭാരന് പണനി ഉകപക്ഷനിച്ചു കപഭായതനിനഭാല്
M/s. TECPRO Infra Structure Ltd., Kochi  എന കേമ്പനനിക്കട്ട്  2012  ജൂണനില്
ബഭാക്കനി  പണനികേളക്കട്ട്  കേരഭാര്  നല്കേനിയനിരുന.  2012  ആഗസ്റ്റനില്  പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിച്ചു.  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  2013  ഡനിസലാംബര്  വലര  ആയനിരുനലവങനിലലാം
160  കേനി.മതീ.  വനിതരണശലാംഖലയുലട  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത
കനരലത്ത  പൂര്ത്തതീകേരനിച  വപപട്ട്  വലനനില്  ഗവഭാപട്ട്  കക്ലഭാസനിലാംഗട്ട്  കജഭാലനികേള
ലചേയട്ട്  പൂര്ത്തനികേരനിക്കഭാനുണ്ടെട്ട്.  M/s.  TECPRO-യുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രശങ്ങളഭാല്
പണനി  മനഗതനിയനിലഭായതനിനഭാല്  അവരുലട  കസവനലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിരുലനങനിലലാം  2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനില്  വനിതരണശലാംഖലയുലട
പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലമനള്ള  അവരുലട  ഉറപനികന്മല്  പണനി  2016  ലഫബ്രുവരനി
മഭാസലാം പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(സനി)  പദതനിയനില്  അവകശഷനിക്കുനതട്ട്  വനിതരണശലാംഖലയുലട  പണനികേള
മഭാത്രമഭാണട്ട്.  അവ  പദതനിയനിലല  പതനിലനടട്ട്  വനികലജകേളനിലഭായനി  നടനവരുന.
പ്രസ്തുത പണനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം അനുബനലാം -1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ഡനി&ഇ) കശഷനിക്കുന വനിതരണശലാംഖലയുലട പണനികേള  M/s. TECPRO
എന  കേമ്പനനി  2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലമനള്ള
അവരുലട ഉറപനികന്മല് പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 2016  ഡനിസലാംബര് അവസഭാനകത്തഭാലട
പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

ജലകസചേന വകുപനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

86  (563)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കഭാലലാം  ജലകസചേന  വകുപനില്  എത്ര  ലറഗുകലറര്  കേലാം
ബനിഡ്ജട്ട്,  തടയണകേള  എനനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്;  അവ
ഏലതലഭാലാം;  ഈ ഇനത്തനില് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം എത്ര തുകേയ്ക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇവയനില്  എത്രലയണ്ണലാം  പുര്ത്തനിയഭായനി;  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുള്ളതനിലന്റെ
ഇകപഭാഴലത്ത അവസ വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്
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ഉത്തരലാം

കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്(ജലകസചേനവലാം ഭരണവലാം)-യുലട
കേതീഴനില്  480  ലചേക്കട്ട് ഡഭാലാം, 22  ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജട്ട് എനനിവ നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇവയനില്  315  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള,  6  ലറഗുകലറര്  കേലാം
ബനിഡ്ജട്ട്  എനനിവ  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  7  പ്രവൃത്തനികേള  വനിവനിധ  സഭാകങതനികേ
കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ഉകപക്ഷനിച്ചു.  മറ്റുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ തുകേ അനുബനലാം  -I
ആയനി കചേര്ക്കുന.* പ്രവൃത്തനികേളുലട പടനികേ അനുബനലാം  - II  ആയനി കചേര്ക്കുന.*
ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  പദതനി  വനിഭഭാഗലാം  II-ലന്റെ  കേതീഴനില്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചു
വര്ഷക്കഭാലമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ലറഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജട്ട്,
തടയണകേള എനനിവ സലാംബനനിച വനിവരലാം അനുബനലാം-III ആയനി കചേര്ക്കുന.*

പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനിലല കുളങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണലാം

87  (564)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീനന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനിലള്ള ലചേറുതുലാം വലതുമഭായുള്ള ആയനിരത്തനികലലറ
കുളങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  അവ  ജലകസചേന
ആവശവങ്ങളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുലാം ഏലതങനിലലാം തരത്തനിലള്ള നടപടനികേള
വകേലക്കഭാള്ളുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുനകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ജലകസഭാതസുകേള  സലാംരക്ഷനികക്കണ്ടെതനിലന്റെ  ആവശവകേതലയ
സലാംബനനിചട്ട് സ്കൂളതലലാം മുതല് അവകബഭാധലാം വളര്കത്തണ്ടെതനിലന്റെ ആവശവകേതയുലട
അടനിസഭാനത്തനില് ഇലക്കഭാലലാം ഏലതങനിലലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ
എനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജലകസചേന വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില് നനിലവനിലള്ള ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു
കുളലാം പദതനി/13th FC  എനതീ പദതനികേളനില് ഉളലപടത്തനി പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനില്
5 കുളങ്ങള നവതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. കൂടഭാലത സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം ഒരു
പഞഭായത്തനില് ഒരു കുളലാം പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനി 3 കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര് സമര്പനിചനിരുനലവങനിലലാം ഫണ്ടെനിലന്റെ അപരവഭാപ്തത
കേഭാരണലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കുവഭാന് സഭാധനിചനില.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്
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കേരതീമ്പ, കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് എനതീ പഞഭായത്തുകേളനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം

88 (565)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല കേരതീമ്പ,  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  എനതീ പഞഭായത്തുകേളനിലല
രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  അടനിയനരനടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  എലാം.ഡനി.-ക്കട്ട്  നല്കേനിയ കേത്തനികന്മല്
സതസര  നടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  കേരതീമ്പ,  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  എനതീ  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  കവണ്ടെനി  കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴ  ഡഭാലാം  കസഭാതസഭാക്കനി  ഒരു  സമഗ
ശുദജല  വനിതരണ  പദതനിയുലട  സഭാധവതഭാപഠനലാം  നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.
പദതനിയുലട വനിവനിധ ഘടകേങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് അനുകയഭാജവമഭായ സലങ്ങള
ബനലപട  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള   ലഭവമഭാക്കുന  മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ  പദതനിക്കഭായനി
വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

ചേനിറക്കര ലനിഫ ട്ട്  ഇറനികഗഷന് പദതനി പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കഭാന് നടപടനി

89(566)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലട  ജലകസചേന  പദതനിയനിന്കേതീഴനില്  ചേനിറക്കര  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്
പ്രകദശത്തട്ട് സഭാപനിതമഭായനിട്ടുള്ള ചേനിറക്കര ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന് പദതനി പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കുനതനിനഭായനി ഇനനി എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുള്ളലതനട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് ആയതട്ട്
എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരവൂര്  നഗരസഭ,  പൂതക്കുളലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്,  ചേനിറക്കര
ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് എനതീ പ്രകദശങ്ങളനില് കേനഭാല് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന്
എത്ര രൂപ കവണ്ടെനിവരുലമനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന്  പദതനി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുവഭാന്
ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  പരവൂര് ഡനിസ്ട്രനിബവ്യൂടറനിയുലട  23
കേനി.മതീ.  വലരയുള്ള  കേനഭാലനിലന്റെയുലാം  ലനിഫനിലന്റെയുലാം  അറകുറപണനികേള,  പരവൂര്
ഡനിസ്ട്രനിബവ്യൂടറനിയുലട  23  കേനി.മതീ.  മുതല്  32.3  കേനി.മതീ.  വലരയുള്ള  കേനഭാലനിലന്റെ
അറകുറപണനികേള  എനനിവയഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുകവണ്ടെനിയുള്ള  ഒരു  പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
കൂടഭാലത  ലനിഫനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനക്ഷമതലയ  സലാംബനനിച  ഒരു  പഠനവലാം
നടകത്തണ്ടെതുണ്ടെട്ട്. 

(സനി)  ഉണ്ടെട്ട്.  പരവൂര്  ഡനിസ്ട്രനിബവ്യൂടറനിയുലട  ലചേ.  0  മുതല്  23000  മതീറര്
വലരയുള്ള കേനഭാലനിലന്റെയുലാം ലനിഫനിലന്റെയുലാം അറകുറപണനി, 23000 മുതല് 32330 മതീറര്
വലരയുള്ള  കേനഭാലനിലന്റെ  അറകുറപണനി,  പണനി  തതീരഭാനുള്ള  കകേഭാടപ്പുറലാം  വമനര്
ഡനിസ്ട്രനിബവ്യൂടറനി എനനിവ ഉളലപടത്തനി 10  കകേഭാടനി രൂപയുലട ഒരു പദതനി റനികപഭാര്ടട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

ടനി  പദതനി  PMKSY-ല്  ഉളലപടത്തനിയനിരുനലവങനിലലാം  ഫണ്ടെനിലന്റെ
അപരവഭാപ്തതമൂലലാം ഇഇൗ പ്രവൃത്തനിലയ പുതനിയ ലനിസ്റ്റനില് ഉളലപടത്തനിയനിരുനനില.

തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല കേകനഭാലനി കേനഭാലനിലല ജലപഭാതകേള

90  (567)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മുഖവമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര്  ജനിലയനിലല  കേകനഭാലനി  കേനഭാലനില്  നനിലവനില്  ജലപഭാതകേള
ഉലണ്ടെങനിൽ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേനഭാലനിൽ  പുതനിയ  ജലപഭാതകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  പദതനികേള
ഉലണ്ടെങനിൽ ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗുരുവഭായര്  കക്ഷത്രലാം,  പഭാലയര്,  പഭാവരടനിപള്ളനികേള,  തൃപ്രയഭാര്,
ലകേഭാടങ്ങല്ലൂര്  കക്ഷത്രങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  തതീര്ത്ഥഭാടകേരുലട  സഇൗകേരവഭാര്ത്ഥവമുള്ള
ജലപഭാത നനിര്മ്മേഭാണലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല കേകനഭാലനി കേനഭാലനില് നനിലവനിലള്ള ജലപഭാത പനി.സനി.
കേനഭാല്  (ലപഭാനഭാനനി-ലകേഭാചനിന് കേനഭാല്)  എന കപരനില്  68  കേനി.മതീ.  നതീളത്തനില്
ഉണ്ടെട്ട്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 171

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ  ജലപഭാത  ഇകപഭാള  കദശതീയ  ജലപഭാതയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
വനിജഭാപനലാം  ലചേയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  പുതനിയ  പദതനികേലള
സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  കദശതീയ  ജലപഭാതയുലട  നനിയമങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
മഭാത്രകമ  ലചേയഭാന്  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  ഇഇൗ  പദതനികേള  കദശതീയ  ജലപഭാതയുലട
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന  കകേന  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനമഭായ ഇന്ലഭാന്റെട്ട് വഭാടര്ലവയ്സട്ട് അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇനവ (IWAI)-യഭാണട്ട്
ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുനതട്ട്.

(സനി) സഭാധവതഭാപഠനലാം  നടത്തനിയകശഷലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

കേവ്വഭായനി കേഭായലനിലലയുലാം കേഭാരവകങഭാടട്ട് നദനിയനിലലയുലാം കേരയനിടനിചനില്
തടയുനതനിനട്ട് നടപടനി

91  (568)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല തൃക്കരനിപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല തതീരപ്രകദശങ്ങളഭായ
കേവ്വഭായനി  കേഭായലനിലലയുലാം  കേഭാരവകങഭാടട്ട്  നദനിയനിലലയുലാം  വവഭാപകേമഭായ  കേരയനിടനിചനില്
തടയുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത പ്രകദശങ്ങളനില് കേരലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം അനനിയനനിതമഭായ
മണലലടപട്ട് തടയഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ എനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഫണ്ടെട്ട് ലഭവതയനുസൃതമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളനില്  കേരലകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  മുന്ഗണനഭാ
ക്രമത്തനില്  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനമുറയട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  മണലലടപട്ട്  തടയുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  റവനവ്യൂ,
കപഭാലതീസട്ട്,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവയുലട  കൂടഭായ  നനിയനണത്തനില്
നടപനിലഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനില് തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

92  (569)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന  ഇനനിയുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  തടയണകേള  ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട്  വവകമഭാക്കുകമഭാ;  അവ
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ലചേറുതുരുത്തനി തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനില് കുറകേരമഭായ

അലലാംഭഭാവലാം  കേഭാണനിചതഭായനി  കേലാംപ് കട്രെെഭാളര്  &  ആഡനിറര്  ജനറല്  റനികപഭാര്ടനില്

പരഭാമര്ശമുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇതട്ട്  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണ്ടെ  തടയണകേളുലട  പദതനിയനില്

ഉളലപടത്തനി പ്രസ്തുത തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന  ഇനനിയുലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  തടയണകേളുലട  കപരുലാം  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  അനുബനമഭായനി

കചേര്ക്കുന.* 

(ബനി) ഉണ്ടെട്ട്. പണനി പൂര്ത്തഭായഭാകേഭാത്തതുമൂലലാം ഇതനിനഭായനി ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള

2.80 കകേഭാടനി രൂപ ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ഉപകേഭാരപ്രദമഭായനിടനില എനലാം മൂനട്ട് വര്ഷകത്തഭാളലാം

ടനി  പ്രവൃത്തനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാന്  നടപടനിലയഭാനലാം  സസതീകേരനിചനിടനിലലനലാം

അക്കഇൗണ്ടെന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ ഇന്ലസക്ഷന് റനികപഭാര്ടനില് പരഭാമര്ശമുണ്ടെട്ട്.

(സനി)  ടനി  തടയണയുലട  ബഭാക്കനിയുള്ള  പണനികേളുലട  15  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള

എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര് (ജലകസചേനവലാം

ഭരണവലാം) സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനിലല ജലകസചേന പദതനികേള 

93  (570)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനില്  2014-15,  2015-16  കേഭാലഘടത്തനില്,

കമജര്/വമനര് ഇറനികഗഷന് വകുപ്പു വഴനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിരുന പ്രവൃത്തനികേള

ഏലതഭാലക്കലയനലാം,  പദതനികേള,  അനുവദനിച  തുകേ,  പ്രവൃത്തനികേളുലട  നനിലവനിലള്ള

പുകരഭാഗതനി എനനിവയുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്
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ഉത്തരലാം

കമജര് വനിഭഭാഗലാം   :

2014-15-ല്  കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കൃഷ്ണപുരലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  വഭാര്ഡട്ട്  നമ്പര്  16-10  എനനിവലയ  ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്
ആമകേടമ്പ കതഭാടനിനു  കുറുലകേ ഒരു ആലാംബുലന്സട്ട്  ബനിഡ്ജനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം-തുകേ
25.00  ലക്ഷലാം-പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  2014-15 -ല്  കേഭായലാംകുളലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്
വഭാര്ഡട്ട്  31-ല്  ചേനിറയനില്പടനി  ഭഭാഗത്തട്ട്  മലയന്  കേനഭാലനിലന്റെ  ഇടതുകേരയുലട
സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള-തുകേ 15.00 ലക്ഷലാം-പ്രവൃത്തനി ലടണ്ടെര് നടപടനികേളനിലഭാണട്ട്.

വമനര് വനിഭഭാഗലാം   :

2014-15-ല് ലചേടനികുളങ്ങര പഞഭായത്തനിലല പുഞക്കഭാല തടഭാവഴനി കതഭാടനില്
ലറയനില്ലവ വലനനിനു സമതീപലാം സലാംരക്ഷണ പണനികേള-തുകേ  25.00  ലക്ഷലാം-90%
പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  2014-15-ല്  മുതുകുളലാം  പഞഭായത്തനില്  ചേക്കകുളങ്ങര
പഭാടകശഖര  കതഭാടനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണ  പണനികേള-തുകേ  8.40  ലക്ഷലാം  മൂനട്ട്  തവണ
ലടണ്ടെര് ലചേയ്ലതങനിലലാം പ്രതനികേരണമനില. 2015-16  വര്ഷത്തനില് പ്രവൃത്തനികേളലക്കഭാനലാം
തലന ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള

94 (571)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ഇറനികഗഷന്,  ലലമനര് ഇറനികഗഷന്
വകുപ്പുകേളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളുലട  നനിലവനിലള്ള  അവസ
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  എകപഭാള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലമനട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ജലകസചേന വകുപനിനുകേതീഴനില് വനിവനിധ
സതീമുകേളനിലഭായനി  കമജര്  ഇറനികഗഷന്  വനിഭഭാഗത്തനില്  1333  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളനില്  161  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണ്ടെട്ട്. വമനര് ഇറനികഗഷന് വനിഭഭാഗത്തനില് വനിവനിധ സതീമുകേളനിലഭായനി
2360  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതനില്  623  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ്ടെതഭായുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  ടനി  പ്രവൃത്തനികേള  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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പുത്തൂര് കുടനിലവള്ള പദതനി

95 (572)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പയനന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ആസനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം
കേരനിലവള്ളൂര്-ലപരളലാം  പഞഭായത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന  പുത്തൂര്  കുടനിലവള്ള
പദതനിയുലട നനിലവനിലള്ള അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കുടനിലവള്ളലാം  എകപഭാള
വനിതരണലാം ലചേയഭാന് സഭാധനിക്കുലമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  കേനിണര്,  ടഭാങട്ട്,  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ലമയനിന്,
വനിതരണശലാംഖല എനനിവ പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. വവദത്യുതനി കേണക്ഷന് ലഭനികക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  വവദത്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭവമഭായഭാല്  2016  ആഗസ്റ്റട്ട്  മഭാസകത്തഭാലട
പദതനി കേമ്മേതീഷന് ലചേയഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.

ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ കുടനിലവള്ള പദതനികേള

96 (573) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിടനി

മുകഖന പരനിപഭാലനിക്കലപടനതുലാം മറട്ട്  വകുപ്പുകേളുലട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം കകേരള വഭാടര്

അകതഭാറനിടനി  ഏലറടത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനനിരനിക്കുനതുമഭായ

വനിവനിധ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  ഏലതലഭാലാം;  ഓകരഭാ  പദതനിയുലടയുലാം  വനിശദമഭായ

വനിവരലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനികേളനില് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്തതഭായനി മഭാറനിയ പദതനികേള

ഏലതലഭാലാം  ;  ഇത്തരത്തനിലള്ള  പദതനികേലള  പ്രവര്ത്തനകയഭാഗവമഭാക്കഭാന്  കകേരള

വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തനതഭായുലാം മറട്ട്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി കചേര്നലാം എനട്ട് നടപടനി ഉടന്

സസതീകേരനിക്കുലാം എനതട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി  നഗരത്തനില്  ചേനിറഭാറനികേടവട്ട്  ലറഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജട്ട്
കേമ്മേതീഷന്  ലചേയ്യുനകതഭാലട  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചട്ട്  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിടനി മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് സമര്പനിച കപ്രഭാജകനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ; ഈ കപ്രഭാജകനിലന്റെ സമ്പൂര്ണ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ; സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിച  ഈ  പദതനിക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനട്ട്  അനലത്ത  സര്ക്കഭാര്
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിരുനകവഭാ;  ഈ പദതനി  ഇകപഭാള പരനിഗണനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
മുകഖന പരനിപഭാലനിക്കലപടന പദതനികേള തഭാലഴ കചേര്ക്കുന:

• കകേഭാമത്തുകേര ശുദജല വനിതരണ പദതനി (1, 2 & 3)

• ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി ശുദജല വനിതരണ പദതനി 

• വരകുനട്ട് ശുദജല വനിതരണ പദതനി 

• കേക്രഭാടട്ട് കുനട്ട് ശുദജല വനിതരണ പദതനി 

• ലകേഭാലലാം ശുദജല വനിതരണ പദതനി 

• മൂഴനിക്കല് മതീത്തല്  ശുദജല വനിതരണ പദതനി (1&2)

• കകേഭാടക്കുനട്ട് ശുദജല വനിതരണ പദതനി 

• കകേഭാടത്തുരുത്തനി  ശുദജല വനിതരണ പദതനി 

• പകയഭാളനി   ശുദജല വനിതരണ പദതനി (1&2)

• ഇരനിങ്ങളമുരഭാടട്ട് ശുദജല വനിതരണ പദതനി (പമ്പട്ട് ഹഇൗസട്ട് ഇല)

• പുകതരനിപഭാറ ശുദജല വനിതരണ പദതനി 

• ലമഭായനിലൂര്കുനട്ട് ശുദജല വനിതരണ പദതനി

• വതീരവകഞരനി  ശുദജല വനിതരണ പദതനി  

• തനികക്കഭാടനി ശുദജല വനിതരണ പദതനി 

• കേനിടഞ്ഞനിക്കുനട്ട് ശുദജല വനിതരണ പദതനി 
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മറ്റു വകുപ്പുകേളുലട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനതുലാം നടപനിലഭാക്കഭാനനിരനിക്കുനതുമഭായ പദതനികേള തഭാലഴ കചേര്ക്കുന :

ലഡകപഭാസനിറട്ട് വര്ക്കട്ട്  :

നടപനിലഭാക്കഭാനനിരനിക്കുന പദതനികേള   :

ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല ചുണ്ടെയനില് കുടനിലവള്ള പദതനി - 29.50
ലക്ഷലാം രൂപ

നടപനിലഭാക്കനിവരുന പദതനികേള   :

1. മുടഭാടനി  പഞഭായത്തനിലല  കേഭാനത്തനില്  തഭാലഴ   കുടനിലവള്ള പദതനി-
14.40  ലക്ഷലാം രൂപ

2.  ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല  പഴങഭാവനില്  കകേഭാളനനി
കുടനിലവള്ള പദതനി - 33.10 ലക്ഷലാം രൂപ

ലകേ  .  എസട്ട്  .  സനി  .  എ  .  ഡനി  .  സനി  .   വര്ക്കട്ട്   :

1. ലകേ.എസട്ട്.സനി.എ.ഡനി.സനി.-ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  വനികലജട്ട്,
ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി   120 ലക്ഷലാം രൂപ

  ഒരു  കേനിണറുലാം  ടഭാങ്കുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഒഴനിലകേയുള്ള  അനുബന
പ്രവൃത്തനികേള  മുഴുവന്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  അറുപതട്ട്
ലപഭാതുടഭാപ്പുകേളനിലൂലട ജലവനിതരണലാം നടത്തുനമുണ്ടെട്ട്.

2. ലകേ.എസട്ട്.സനി.എ.ഡനി.സനി. പകയഭാളനി -  86 ലക്ഷലാം രൂപ

വപപട്ട്  വലന്  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  പദതനി
കേമ്മേതീഷന് ലചേയഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില.

(ബനി) പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാതഭായ പദതനികേള തഭാലഴ കചേര്ക്കുന :

1. ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി ശുദജല വനിതരണ പദതനി   :

പുതുതഭായനി  ഒരു കമഭാകടഭാര്  സഭാപനിചട്ട്  ഒ.എചട്ട്.  ടഭാങട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്
വപപട്ട് വലന്  സഭാപനിചട്ട്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം
നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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2. ഇരനിങ്ങല്   -   മൂരഭാടട്ട് ശുദജല വനിതരണ പദതനി   :

പുതുതഭായനി  അഞഭാലാം  വഭാര്ഡനില്  ഒരു  കേനിണര്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്

നനിലവനിലള്ള  10,000  ലനിററനിലന്റെ  ടഭാങനികലക്കട്ട്  പമ്പട്ട്  ലചേയട്ട്

നനിലവനിലള്ള വനിതരണശലാംഖല വഴനി ജലവനിതരണലാം നടത്തുനതനിനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  എസ്റ്റനികമറട്ട്  സര്ക്കഭാരനില് ലഭവമഭാക്കനിയനിടനില.  വനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കുമഭാത്രകമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

നഭായര്കുഴനി ലനിഫ ട്ട്  ഇറനികഗഷന് പദതനി

97 (574) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നബഭാര്ഡട്ട് സഹഭായകത്തഭാലട ലടണ്ടെര് ലചേയ കുനമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല

നഭായര്കുഴനി ലനിഫട്ട് ഇറനികഗഷന് പദതനി കേരഭാര് എടക്കഭാന് ആരുലാം സനദമഭാവഭാത്തതട്ട്

കേഭാരണലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തുകേയനില് സനിലാംഹഭഭാഗവലാം വപപട്ട് വഭാങ്ങുനതനിനഭായതനിനഭാലഭാണട്ട്

കേരഭാര്  ഏലറടക്കഭാന്  ആരുലാം  മുകമ്പഭാട്ടുവരഭാതനിരുനലതനതട്ട്  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്

വപപനിനുലാം  സനിവനില്  വര്ക്കനിനുലാം  പ്രകതവകേലാം  പ്രകതവകേലാം  ലടണ്ടെര്  ക്ഷണനിക്കഭാന്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണ്ടെട്ട്.  നഭായര്കുഴനി ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന് പ്രവൃത്തനി പമ്പട്ട് ഹഇൗസനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണവലാം  വപപട്ട് വലന്  പ്രവൃത്തനിയുലാം  ഉളലപടതഭാണട്ട്.  ഇവ  രണ്ടുലാം  ഒരുമനിചട്ട്

ലചേയ്ലതങനില്  മഭാത്രകമ  പ്രവൃത്തനി  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

ആയതനിനഭാല് ഒരുമനിചട്ട് ലടണ്ടെര് നല്കുനതഭാണട്ട് ഗുണകേരലാം. ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ

എസ്റ്റനികമറട്ട് 2012 ലഷഡവ്യൂള നനിരക്കനിലഭാണട്ട്. കേരഭാറുകേഭാര് ആരുലാം വരഭാതനിരനിക്കുനതനിനഭാല്

എസ്റ്റനികമറട്ട്  ഇകപഭാഴലത്ത  നനിരക്കനില്  പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്  വതീണ്ടുലാം  ലടണ്ടെര്  ലചേയഭാന്

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

886/2017
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മയനിച-ലവങ്ങഭാടട്ട് പഭാലകത്തരയനില് കേഭാര്ഷനികേ പഭാകക്കജനില്
ഉളലപടത്തനി പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്

98  (575)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  മയനിച-ലവങ്ങഭാടട്ട്  പഭാലകത്തര  പുഴയട്ട്  കുറുലകേ
കേഭാര്ഷനികേ  പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടത്തനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  കനരലത്ത
സസതീകേരനിച  നടപടനി  ഇകപഭാള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനി എനഭാരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുലമനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനിക്കട്ട് കേഭാര്ഷനികേ പഭാകക്കജനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിടനില.

കുറവഭാടനി ഇറനികഗഷന് കപ്രഭാജകനിലന്റെ കേനഭാലകേള ബലലപടത്തുനതനിനുലാം
ലമയനിന്റെനന്സനിനുമഭായനി സമഗമഭായ ഒരു പഭാകക്കജട്ട് 

നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി

99 (576)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറവഭാടനി  ഇറനികഗഷന്  കപ്രഭാജകട്ട്  നനിലവനില്  വനതട്ട്  എനഭാണട്ട്;
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ കപ്രഭാജകനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  ലമയനിന്  കേനഭാല്,  ബഭാഞട്ട്  കേനഭാല്,
ഡനിസ്ട്രനിബവ്യൂടറനി  എനനിവ  ഏലതലഭാമഭാണട്ട്;  ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി  മണ്ഡലത്തനിലൂലട  കേടനട്ട്
കപഭാവനതട്ട് ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുറവഭാടനി  ഇറനികഗഷന്  കപ്രഭാജകട്ട്  കേനഭാലനിലന്റെ  പല  ഭഭാഗങ്ങളുലാം
നഭാശഭാവസയനിലഭാലണനലാം  ഇതുകേഭാരണലാം  കവനല്  കേഭാലത്തട്ട്  ലവള്ളലമത്തഭാത്ത
അവസ ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനിയനിലല മനിക്ക പഞഭായത്തുകേളനിലലാം ഉണ്ടെഭാലയനതുലാം പ്രസ്തുത
പ്രശവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി  തഹസനില്ദഭാരുലട  ഓഫതീസട്ട്
ജനപ്രതനിനനിധനികേള ലഖരഭാകവഭാ ലചേയ എനതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഡനി)  കുറവഭാടനി ഇറനികഗഷന് കപ്രഭാജകനിലന്റെ വനിവനിധ കേനഭാലകേള ബലലപടത്തു
നതനിനുലാം  ലമയനിന്റെനന്സനിനുമഭായനി  സമഗമഭായ  ഒരു  പഭാകക്കജട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനട്ട്  കുടലാംബങ്ങളുലട  കുടനിലവള്ള  ആവശവലമന
നനിലയനില് ഇതനിനട്ട് പ്രഭാഥമനികേ പരനിഗണന നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറവഭാടനി  ഇറനികഗഷന്  കപ്രഭാജകട്ട്  1963-ല്  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  1993-ല്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.

(ബനി) ലമയനിന് കേനഭാല്, ബഭാഞട്ട് കേനഭാല്, ഡനിസ്ട്രനിബവ്യൂടറനി എനനിവയുലട കപരുലാം
വനിശദവനിവരങ്ങളുലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ഡനി & ഇ) കുറവഭാടനി  ഇറനികഗഷന്  കപ്രഭാജകനിലന്റെ  വനിവനിധ  കേനഭാലകേള
ബലലപടത്തുനതനിനുലാം  ലമയനിന്റെനന്സനിനുമഭായനി  പ്രധഭാന്മനനി  കൃഷനി  സനിന്ചേഭായനി
കയഭാജനയനിലല  (Pradhan  Mantri  Krishi  Sinchayee  Yojana  –  PMKSY)
ആകനിലകററഡട്ട് ഇറനികഗഷന് ലബനനിഫനിറട്ട്  കപ്രഭാഗഭാമനിലല  (Accelerated Irrigation
Benefit  Programme  –  AIBP)  ജനിലഭാ  ജലകസചേന  പദതനിയനില്   (District
Irrigation Plan – DIP)  ഉളലപടത്തുനതനിനു കവണ്ടെനി  209.50  കകേഭാടനി രൂപയുലട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തയഭാറഭായനിവരുന. 

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ചേഭാത്തമലാംഗലലാം എന്.ലഎ.ടനി.-യനിലല ശുദജലക്ഷഭാമലാം

100 (577) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  എന്.ലഎ.ടനി.-യനില്  ശുദജലക്ഷഭാമലാം
അനുഭവലപടനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ ;

(ബനി)  ജപഭാന്  കുടനിലവള്ള  പദതനി  എന്.ലഎ.ടനി.-യനികലക്കട്ട്  നതീട്ടുനതനിനുള്ള
അകപക്ഷ  ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  പണലാം  ലകേടനിവയണലമനഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(സനി)  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  പണലാം  ലകേടനിവചഭാല്  ജപഭാന്
കുടനിലവള്ള പദതനിയനില് നനിനലാം ജലലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ എനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  എനഭാല്  എന്.ലഎ.ടനി.  ഉളലപടന
പഞഭായത്തട്ട്  വജക്ക പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില് വരുനനില.  അതനിനഭാല് ഇതനിലന്റെ
ലചേലവട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  നനിലവനിലല  ഡനിവസന്  പ്രകേഭാരലാം  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്
ജപഭാന് കുടനിലവള്ള പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനിയനിടനില.  ഡനിവസനനില് ഉളലപടഭാത്തതു
കേഭാരണലാം ജപഭാന് കുടനിലവള്ള പദതനിയനില് നനിനലാം ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  പഞഭായത്തനികലയട്ട്
ജലലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധവത  വളലര  കുറവഭാണട്ട്.  എനഭാല്  മഭാവൂര്
ശുദതീകേരണശഭാല  ഉളലപടത്തനി  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  മഭാവൂര്  പഞഭായത്തുകേളക്കുകവണ്ടെനി
തയഭാറഭാക്കനിയ  പദതനിയനില്  നനിനലാം  എന്.ലഎ.ടനി.-യനികലക്കട്ട്  കൂടനി  ജലലാം
ലഭവമഭാക്കഭാനഭാവകമഭാ എന പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ആലപഭാടട്ട് പഞഭായത്തനിലല പുലനിമുടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

101(578) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേനന് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  ചുമതലയനില്,  ആലപഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിലല
ഏലതലഭാലാം ഭഭാഗങ്ങളനില് പുലനിമുടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനലണ്ടെനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുഴനിത്തുറ,  ശഭായനിക്കഭാടട്ട്  ഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന
പുലനിമുടനിലന്റെ നനിലവനിലല അവസ വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുലനിമുടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  തടസങ്ങള
എലനലഭാമഭാലണനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പ്രകദശലത്ത  മറട്ട്  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  നനിലവനിലല  അവസ
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അഴതീക്കല്,  പറയക്കടവട്ട്,  കുരനിക്കകശരനി  കക്ഷത്രലാം  എനതീ  ഭഭാഗങ്ങളനില്
പുലനിമുടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ബനി) നനിലവനില് ഇഇൗ ഭഭാഗങ്ങളനില് പുലനിമുടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടക്കുനനില.
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(സനി)  കുഴനിത്തുറ,  ശഭായനിക്കഭാടട്ട്  ഭഭാഗങ്ങളനിലല  പുലനിമുടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് നബഭാര്ഡനില് ഉളലപടത്തനി  2015-ല് അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിലചങനിലലാം
ഭരണഭാനുമതനി ആയനിടനില.

(ഡനി)  ലവള്ളഭാനത്തുരുത്തനില്  ലചേയനികനജട്ട്  34.000  കേനി.മതീ.-ഉലാം  35.000
കേനി.മതീ.-ററുലാം  ഇടയനില്  ഒരു  കഗഭായനിന്സട്ട്  ഫതീല്ഡനിനട്ട്  ചേവറ  ലഎ.ആര്.ഇ.-യനില്
നനിനലാം ഫണ്ടെട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കുനതനിനഭായനി എസ്റ്റനികമറട്ട്
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കേടല്കക്ഷഭാഭ പ്രകദശങ്ങളനില് കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് നടപടനി

102 (579)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി മണ്ഡലത്തനില് മഴക്കഭാലത്തട്ട് സനിരമഭായനി കേടല്കക്ഷഭാഭലാം
അനുഭവലപടന  കേഭാപഭാടട്ട്,  കകേഭാടപ്പുറലാം,  ലകേഭാളഭാവനി  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഈയടത്ത
ദനിവസങ്ങളനില്  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കേടല്കക്ഷഭാഭലാം  അനുഭവലപടട്ട്  കേടല്ഭനിത്തനി
തകേര്നതുലാം  പുതനിയതഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  തതീരകദശ  കറഭാഡട്ട്  തകേര്നതുലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി  മണ്ഡലത്തനിലല  നനിരനര  കേടല്കക്ഷഭാഭ  പ്രകദശങ്ങള
ഉളലപടത്തനി  എന്.സനി.സനി.റനി.  പഠനലാം  നടത്തനി  കേലണ്ടെത്തനിയ  പ്രകദശങ്ങളനില്
കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  നനിലവനിലള്ളവ  ശകനിലപടത്തുനതനിനുലാം  മുന്
സര്ക്കഭാര് എലനങനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിരുനകവഭാ;

(സനി)  കേടല്കക്ഷഭാഭ പ്രകദശങ്ങളനില് കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എന്.സനി.സനി.റനി.  പഠനലാം
നടത്തനിയനിടനില.  എനഭാല്  200  dm3  കേരനിങലട്ട് ല്ല്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  1687  മതീറര്  നതീളലാം
വരുന കേടല്ഭനിത്തനി ശകനിലപടത്തുനതനിനട്ട്  17  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  518  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയുലാം കേരനിങലട്ട് ല്ല്  കകേഭാര്വഭാള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  280  മതീറര്  നതീളലാം
വരുന കേടല്ഭനിത്തനി  അടനിയനരമഭായനി   മഴക്കഭാലത്തട്ട്   സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്   22
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി 72 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(സനി) ഫണ്ടെട്ട് ലഭവമഭാകുന മുറയട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
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മലപ്പുറലത്ത കുടനിലവള്ള പദതനികേള

103(580) ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ആസനിവനികേസന  ഫണ്ടെനില്
ഉളലപടത്തനി  നടപഭാക്കുന  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചവ
എത്രലയനലാം അവ ഓകരഭാനലാം ഇകപഭാള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം വനിശദഭാമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാത്ത പദതനികേളക്കട്ട് അടനിയനര ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം നല്കേഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മലപ്പുറലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ആസനിവനികേസന  ഫണ്ടെനില്
ഉളലപടത്തനി  നടപഭാക്കുന  പദതനികേളനില്  ആറട്ട്  പദതനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പദതനികേളുലട  നനിലവനിലല  അവസ  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സലാംസഭാനലത്ത കുടനിലവള്ള പദതനികേള

104(581) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇകപഭാള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  എത്ര
കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട പണനികേള നടനവരുന; അവ ഏലതലഭാലാം;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം ലഭനിചട്ട്  എത്ര പദതനികേളുലട
പണനി ആരലാംഭനിക്കഭാനുണ്ടെട്ട്; അവ ഏലതലഭാലാം;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കഭാലലാം  എന്.ആര്.ഡനി.ഡബവ്യൂ.പനി.-യുലട  കേതീഴനില്
എത്ര തുകേയ്ക്കുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനികേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്;  വര്ഷലാം
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് നബഭാര്ഡനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട എത്ര
തുകേയ്ക്കുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്;  വര്ഷലാം
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കകേരള  ജലഅകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴനില്  നനിലവനില്  213
വന്കേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  പണനികേള  നടനവരുന.  ഇവയുലട  വനിവരലാം
അനുബനലാം - 1 ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടെട്ട്.* 

ഇതനിനു പുറലമ നവ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപനിലന്റെയുലാം കകേരള തതീരകദശ വനിതരണ
കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  വനിതരണ  ശലാംഖല
ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതുളലപലടയുള്ള  ലചേറുകേനിട  പദതനികേളുലാം  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേഭാളനനികേളനികലക്കുള്ള  ലചേറുകേനിട  പദതനികേളുലാം  എലാം.എല്.എ./എലാം.പനി.  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്
നടപഭാക്കുന  ലചേറുകേനിട  പദതനികേളുലാം  പഴകേനിയതുലാം  കകേടഭായതുമഭായ  വനിതരണ
വപപ്പുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പ ദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം ലഭനിച പദതനികേളനില് പണനി
ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള  37  വന്കേനിട  പദതനികേള  നനിലവനിലണ്ടെട്ട്.  അവയുലട  വനിവരലാം
അനുബനലാം-2 ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടെട്ട്.* 

(സനി) മറുപടനി  അനുബനലാം - 3 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ഡനി) മറുപടനി  അനുബനലാം - 4 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ലനടമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല അര്ബന് വഭാടര് സലലപ്ലെെ സതീലാം

105(582) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനടമങ്ങഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  നനിലവനിലള്ള  പദതനിയഭായ
അര്ബന്  വഭാടര്  സവപ്ലെെ  സതീലാം  വനിപുലതീകേരനിചട്ട്  പത്തട്ട്  ദശലക്ഷലാം  യണനിറഭായനി
ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഭാല്പതട്ട്  വര്ഷലാം  മുമ്പട്ട്  സഭാപനിച  എ.സനി.  വപപട്ട്  മഭാറനി  പുതനിയ
വപപട്ട് സഭാപനിക്കുവഭാന് പദതനിയുകണ്ടെഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലനടമങ്ങഭാടട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിലവനിലള്ള  13.70  ദശലക്ഷലാം
ലനിറര്  കശഷനിയുള്ള  അര്ബന്  വഭാടര്  സവപ്ലെെ  സതീലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
പദതനിയുലട  വനിശദമഭായ എന്ജതീനനിയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.



184 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 30, 2016

(ബനി) നഭാലതട്ട് വര്ഷലാം മുമ്പട്ട് സഭാപനിച എ.സനി. വപപ്പുകേളനില് 3464 മതീറര് 150
എലാം.എലാം.  എ.സനി.  വപപ്പുലാം 4696  മതീറര്  100  എലാം.എലാം.  എ.സനി.  വപപ്പുലാം കചേര്ത്തട്ട്
ആലകേ  8160  മതീറര്  എ.സനി.  വപപ്പുകേള  ഇതുവലര മഭാറനിസഭാപനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  3450
മതീറര് എ.സനി.  വപപ്പുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് മൂനട്ട് വര്ക്കുകേളനിലഭായനി  24.40
ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ബഭാക്കനിവരുന ഏകേകദശലാം 25 കേനി. മതീ.
വദര്ഘവത്തനിലള്ള വപപ്പുകേള മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള എസ്റ്റനികമറട്ട് കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല ലചേറുകേനിട ജലകസചേന 
പുഴ സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള

106(583)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചതുലാം  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിചതുലാം  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചതുമഭായ  ലചേറുകേനിട
ജലകസചേന  പുഴ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശവലാം  നനിലവനിലള്ള
സനിതനിയുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

മൂവഭാറ്റുപുഴ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള

107(584) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വമനര്  ഇറനികഗഷന്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  മൂവഭാറ്റുപുഴ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  നടനവരുനതുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേൾ
ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  അവയുലട  നനിലവനിലല  സനിതനി  എനഭാലണനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കമജര്  ഇറനികഗഷന്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  മൂവഭാറ്റുപുഴ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  നടനവരുനതുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേൾ
ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റനിവര്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  ഫണ്ടെട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടത്തനി  നടനവരുന
പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിവരവലാം നനിലവനിലല സനിതനിയുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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ഉത്തരലാം 

(എ) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം - I-ല് കചേര്ക്കുന.* 

(ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം   II-ല് കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  റനിവര്  മഭാകനജലമന്റെട്ട്  ഫണ്ടെട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടത്തനി  അനുമതനി
നല്കേനിയതനില്  ഒരു  പ്രവൃത്തനി  ഒഴനിലകേ  എലഭാലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  "ആയവന
പഞഭായത്തനില്  ഒനഭാലാം  വഭാര്ഡനില്  മുഹയ്ദനില്  മസ്ജനിദട്ട്  കേടവനിനട്ട്  സമതീപലാം
കേഭാളനിയഭാര്  നദനിയുലട സലാംരക്ഷണലാം”എന പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  എഗനിലമന്റെട്ട്  വച്ചുലവങനിലലാം
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിടനില.

ജലഭാശയങ്ങളനിലല വജവവവവനിധവലാം

108(585)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  മുഖവമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ജലഭാശയങ്ങളനിലല  തനതട്ട്  വജവവവവനിധവത്തനിലന്റെ
കശഭാഷണലാം സലാംബനനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വജവവവവനിധവത്തനിലന്റെ  നനിലനനില്പനിനട്ട്  ഭതീഷണനിയഭായ
ജലസസവ-ജന്തുജഭാലങ്ങലള  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  പ്രകതവകേ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  അതനിനഭായനി  ബനലപട  വകുപ്പുകേളുലാം  ത്രനിതല  പഞഭായത്തട്ട്
സലാംവനിധഭാനവലാം  കയഭാജനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനഭായുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ജലഭാശയ  വജവവവവനിധവ  കേണലക്കടപ്പുലാം  അതനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണവലാം
ലക്ഷവമഭാക്കനി  റഭാലാംസര് വസറനില് ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുള്ള ശഭാസഭാലാംകകേഭാട,  കവമ്പനഭാടട്ട്,
അഷമുടനി  എനതീ  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളനിലലയുലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ലവള്ളഭായണനി
കേഭായലനിലലയുലാം വയനഭാടനിലല പൂകക്കഭാടട്ട് തടഭാകേത്തനിലന്റെയുലാം വജവവവവനിധവ പഠനലാം
നടനവരുന.  മണ്സൂണ്  കേഭാലലത്ത  മതവങ്ങളുലട  പ്രജനനലത്തക്കുറനിച്ചുലാം
കകേരളത്തനിലല  44  നദനികേളനിലലയുലാം  മതവസമ്പത്തുകേലളക്കുറനിച്ചുമുള്ള  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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(ബനി)  പമ്പയഭാറനില്  അനനിയനനിതമഭായനി  വവഭാപനിച  കേബലാംബ  എന
കേളസസവലത്ത നനിയനനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനിയുള്ള  പഠനവലാം ശുദജല മതവങ്ങളനില്
രഭാസവസ്തുക്കളുലട  മഭാലനിനവബഭാധ  സലാംബനനിച്ചുള്ള  പഠനവലാം  സലാംസഭാന  വജവ
വവവനിധവ കബഭാര്ഡനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
തുടര്നടപടനികേള  സലാംസഭാന  വജവവവവനിധവ  കബഭാര്ഡമഭായനി  ബനലപടട്ട്
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ശഭാസഭാലാംകകേഭാട തടഭാകേത്തനിലന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി തടഭാകേപ്രകദശത്തട്ട്
ഉളലപടന ഗഭാമപഞഭായത്തുകേലള ഉളലപടത്തനി ഒരു സലാംയുക വജവവവവനിധവ
പരനിപഭാലന  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പമ്പഭാ  നദനിയുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
ഇതനിലന്റെ  സമതീപത്തുള്ള  പഞഭായത്തുകേലള  ഉളലപടത്തനി  ഒരു  സലാംയുക
വജവവവവനിധവ  പരനിപഭാലന  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  സമനിതനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാലണനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേരുനഭാഗപള്ളനി മണ്ഡലത്തനിലല ജപഭാന് കുടനിലവള്ള പദതനികേള

 109(586) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജപഭാന്  കുടനിലവള്ള  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  പഞഭായത്തുകേളനില്  കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനലവനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഏലതലഭാലാം കകേനങ്ങളനില് നനിനട്ട് കുടനിലവള്ളലാം
പമ്പട്ട് ലചേയ്യുനലവനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നഗരസഭഭാ  പ്രകദശത്തട്ട്  ജപഭാന്  കുടനിലവള്ള  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ;

(ഡനി)  കുലകശഖരപുരലാം  പഞഭായത്തനിലല  ടനി.എസട്ട്.  കേനഭാലനികനഭാടട്ട്  കചേര്ന
ഭഭാഗങ്ങള,  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടന  പ്രകദശലമന
പരനിഗണനയനില് പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടത്തുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ജപഭാന് കുടനിലവള്ള പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല പ്രകദശങ്ങളനില് കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനനില.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  ജപഭാന്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്  നനിനലാം  കുലകശഖരപുരലാം
പഞഭായത്തനില് കുടനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം നടത്തുവഭാന് സഭാധനിക്കുനതല.
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ഭഭാരതപ്പുഴയട്ട് കുറുലകേ സ്റ്റതീല് തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

110(587) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭഭാരതപ്പുഴയട്ട്  കുറുലകേ  സ്റ്റതീല്  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടക്കുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ  ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  ലചേലവട്ട്  വരുന  തുകേ
എത്രയഭാലണനലാം പദതനിയുമഭായനി ബനലപട വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്റ്റതീല്  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണലാംമൂലലാം  മുന്പട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
തടയണകേളനികലക്കട്ട്  കവണ്ടെത്ര  ജലലാം  എത്തനികചരുനനില  എന  പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  കവണ്ടെത്ര  പഠനലാം  നടത്തഭാലതയുലാം  അശഭാസ്ത്രതീയ  നനിര്മ്മേഭാണലാംമൂലവലാം
നഷമുണ്ടെഭായനി  എനട്ട്  കേരുതുനകണ്ടെഭാ;  എങനില്  ആയതനിലന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം
ആര്ക്കഭാലണനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനിക്കട്ട്  5  കകേഭാടനി  61  ലക്ഷലാം രൂപ
പൂര്ത്തതീകേരണ ഘടത്തനില് ലചേലവട്ട്  വനനിട്ടുള്ളതഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണകമലറടത്ത കകേരള
ഇറനികഗഷന്  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡട്ട്
അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  22-5-2013-ലല  G.O.(Rt)  No.  563/2013/WRD
പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  ലചേവന ലഎ.ലഎ.ടനി.-യുലട ശഭാസ്ത്രതീയ പഠനത്തനിനുലാം ഡനിവസനനിലാംഗനിനുലാം
അനുസൃതമഭായനി നനിര്മ്മേഭാണലാം നനിര്വ്വഹനിക്കഭാനഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ലകേഭാടഭാരക്കരയനിലല പുലമണ് കതഭാടനിലന്റെ സലാംരക്ഷണലാം

111(588)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കരയനിലല പുലമണ് കതഭാടനിലന്റെ സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതട്ട്  എനഭാലണനലാം  അടങല്  തുകേ  എത്രയഭാലണനലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  എഗനിലമന്റെട്ട്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായതട്ട്
എനഭാലണനറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചതട്ട്  എനഭാണട്ട്;  നഭാളനിതുവലര
എത്ര ശതമഭാനലാം പണനികേള നടന; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള തടസലപടനിരനിക്കുന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം; വവകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കരയനിലല  പുലമണ്  കതഭാടനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്
16-2-2012-ല് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട അടങല് തുകേ
225.00 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി)  എഗനിലമന്റെട്ട്  നടപടനികേള  3-12-2013-ല്  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  (എഗനിലമന്റെട്ട്
നമ്പര് 80/എസട്ട്.ഇ/എലാം.ലഎ./2013-14)

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  12-12-2013-ല്  ആരലാംഭനിച്ചു.
നഭാളനിതുവലര 45% പണനികേള നടന.

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ഇ) പ്രവൃത്തനികേള അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ എലഭാ
നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  പ്രവൃത്തനിയുലട  കപ്രഭാഗഭാലാം  ചേഭാര്ടട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി അതനിന്പ്രകേഭാരലാം പ്രവൃത്തനി അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
കേരഭാറുകേഭാരനട്ട് കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

മുലലപരനിയഭാറനില് തമനിഴട്ട് നഭാടനിലന്റെ അനധനികൃത ഷടര് കേണ്കട്രെെഭാള യണനിറ്റുകേള

112(589)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുലലപരനിയഭാര്  അണലക്കടനിനു  സമതീപലത്ത  സനില്കവയനില്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ അനുമതനിയനിലഭാലത തമനിഴ് നഭാടട്ട്  ഷടര് കേണ്കട്രെെഭാള യണനിറ്റുകേള
സഭാപനിചതഭായുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  ഇത്തരലാം  എത്ര  യണനിറ്റുകേളഭാണട്ട്  അനുമതനിയനിലഭാലത
സഭാപനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട് അണലക്കടനിലല ജലനനിരപട്ട് ഉയര്ത്തുനതനിലന്റെ മുകനഭാരുക്കമഭാലണന
നനിഗമനലാം വനിശകേലനലാം ലചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തമനിഴ് നഭാടനിലന്റെ  ഈ  നടപടനി  ഉനധഭാതനികേഭാര  സമനിതനിയുലട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കട്ട് വനിരുദമകണഭാ എനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഇ)  ഏങനില്  തമനിഴ് നഭാടനിലന്റെ  ഈ  നടപടനി  പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന്  എലനലഭാലാം
ലചേയലവന വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) മുലലപരനിയഭാര് അണലക്കടനിലല സനില് കവ ഷടറുകേളനില്, ഡഭാമനിലന്റെ
ഇന്സ്ട്രുലമകന്റെഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   ഓകരഭാ  ഷടറനിനുലാം  ഓകരഭാ  യണനിറട്ട്  യനവത്കൃത
കഗജകേള (Dial Gauges) വചട്ട് ആലകേ 13 യണനിറ്റുകേള തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട് സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(സനി) അണലക്കടനിലല  ജലനനിരപട്ട് ഉയര്ത്തുനതുമഭായനി കഗജകേള സഭാപനിചതനിനട്ട്
ബനമനില.

(ഡനി & ഇ) ഇഇൗ  നടപടനി  ഉനതഭാധനികേഭാര  സമനിതനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കട്ട്
വനിരുദമഭാലണനട്ട് കേലണ്ടെത്തനിയനിടനില.

തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം ജലഭാശയങ്ങളുലടയുലാം സലാംരക്ഷണലാം

113  (590)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  ജലഭാശയങ്ങളുലാം  ഉളലപലടയുള്ള  കകേരളത്തനിലല
ജലകസഭാതസ്സുകേള  മലനിനതീകേരണത്തനില്  നനിനലാം  കേകയറങ്ങളനില്  നനിനലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  എലനലഭാമഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  കേഭായല്  ഉളലപലടയുള്ള  കേഭായലകേളുലട  കേകയറവലാം
മലനിനതീകേരണവലാം  തടയഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) 2008  ആഗസ്റ്റട്ട് മഭാസത്തനിനട്ട് മുമ്പട്ട് നടത്തനിയ അനധനികൃത തണ്ണതീര്ത്തട
നനികേത്തലകേള  നനിയമഭാനുസൃതമഭാക്കനിയ  നടപടനി  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട
സലാംരക്ഷണലത്ത  എങ്ങലന  ബഭാധനിക്കുലമനട്ട്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  ജലഭാശയങ്ങളുലാം  ഉളലപലടയുള്ള  കകേരളത്തനിലല
ജലകസഭാതസ്സുകേള  മലനിനതീകേരണത്തനില്  നനിനലാം  കേകയറങ്ങളനില്  നനിനലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  സലാംരക്ഷണ  പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  മലനിനജലലാം  കനരനിടട്ട്  ഒഴുകേനിലയത്തഭാതനിരനിക്കുനതനിനുലാം
ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  അടനിഞകൂടനിയനിട്ടുള്ള  മഭാലനിനവമടങ്ങനിയ  ലചേളനി  നതീക്കലാം
ലചേയ്യുനതനിനുമുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  സഭാമ്പത്തനികേ  ലഭവതയനുസരനിചട്ട്  നനിര്വ്വഹനിച്ചു
വരുന.  കൂടഭാലത  ജലഭാശയങ്ങകളഭാടട്ട്  കചേര്നള്ള  കേകയറലാം  ശദയനില്ലപടഭാലടന്
റവനവ്യൂ  അധനികൃതലര  അറനിയനിക്കഭാറുണ്ടെട്ട്.  ജലകസഭാതസ്സുകേളനികലക്കട്ട്  പഭാഴ്ജലലാം
ഒഴുക്കുനതനിനട്ട്  ജല  നനിയമലാം  1974  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിയനണലാം  ഏര്ലപടത്തനിവരുന.  വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,  പഭാര്പനിട  സമുചയങ്ങള,  വലനിയ  കഹഭാടലകേള,
റനികസഭാര്ട്ടുകേള എനനിവലയ ജലനനിയമ പ്രകേഭാരമുള്ള അനുമതനി പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടു
വനട്ട്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  മലനിനജല  ശുദതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടത്തനിച്ചുലാം
അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഇടയനിലട കമഭാണനിറര് ലചേയലാം കബഭാര്ഡട്ട് ജലമലനിനതീകേരണലാം
നനിയനനിച്ചുവരുന.  ഹഇൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില്  നനിനമുള്ള  ജലമലനിനതീകേരണലാം
തടയുനതനിനഭായനി  കഫഭാര്  കസ്ട്രഭാക്കട്ട്  ഒഇൗടട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  എഞനികനഭാ  ഇന്  കബഭാര്ഡട്ട്
എഞനികനഭാ ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം സതീകവജട്ട് മഭാലനിനവലാം കേരയനിലല സസനമഭായ സതീകവജട്ട്
സലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനികയഭാ  ലപഭാതുമലനിനജല  ശുദതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനലാം
വഴനികയഭാ  സലാംസരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന  ഹഇൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  കബഭാര്ഡട്ട്
അനുമതനി പുതുക്കനി നല്കുനള്ളൂ.

(ബനി)  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  കേഭായല്  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  പദതനി
നനിലവനില്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ആസഭാനമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ലസന്റെര്  കഫഭാര്  വഭാടര്  റനികസഭാഴട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് എന
സഭാപനമഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനില് കേഭായല് മലനിനതീകേരണലാം ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം
കേകയറലാം  തടയുനതനിനുമുള്ള  പദതനികേള  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട
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തടഭാകേവലാം  പരനിസരവലാം  സലാംരക്ഷനിത  കമഖലയഭായനി  പ്രഖവഭാപനിചട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തടഭാകേത്തനിലലാം  വൃഷനി  പ്രകദശത്തട്ട്  നനിശ്ചനിത  ദൂരലാം
വലരയുലാം  മലനിനതീകേരണമുണ്ടെഭാക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള  നനികരഭാധനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  കകേരള
സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  9-6-2010-ല്  വനിജഭാപനലാം
പുറലപടവനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ടനി  വനിജഭാപനമനുസരനിചട്ട്  കേഭായലനില്  കുളനിക്കുനതുലാം  വസ്ത്രലാം
നനയ്ക്കുനതുലാം  വഭാഹനലാം  കേഴുകുനതുലാം  മൃഗങ്ങലള  കുളനിപനിക്കുനതുലാം  കഹഭാടലകേള,
വവവസഭായശഭാലകേള,  വഭാണനിജവസഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള  എനനിങ്ങലന
ഏലതങനിലലാം  സഭാപനത്തനില് നനിനലാം  ഓടകേളനിലൂലടകയഭാ  മറട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടകയഭാ
കേഭായലനികലക്കട്ട്  പഭാഴ്ജലലാം  ഒഴുക്കുനതുലാം  തടഭാകേത്തനിലന്റെ   അതനിരനില്  നനിനലാം  500
മതീറര്  ചുറളവനില്  മണല്,  കേളനിമണ്ണട്ട്,  മണ്ണട്ട്  എനനിവയുലട  ഖനനവലാം  തടഭാകേത്തനില്
നനികരഭാധനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ടനി നനികരഭാധനലാം ഇകപഭാഴുലാം തുടരുന. കേഭായലനില് വൃഷനി പ്രകദശത്തട്ട്
നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങലള  അറനിയനിക്കുനതനികലയഭായനി
വനിജഭാപനത്തനില്  നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ള  കേഭാരവങ്ങള പരഭാമര്ശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള പരസവ
കബഭാര്ഡകേള  കേഭായലനിലന്റെ  ചുറ്റുവടത്തട്ട്  പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  സഭാപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  കേഭായലനിലന  മലനിനലപടത്തുന  കസഭാതസ്സുകേള
കേലണ്ടെത്തുവഭാനുലാം കേഭായലനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനിലള്ള ജലത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം
തുടര്ചയഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുമഭായനി മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല് കേഭായലലാം പരനിസരവലാം
കബഭാര്ഡകദവഭാഗസര്  നനിരതീക്ഷനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  കേഭായലനിലന്റെ  ജലപരനികശഭാധന  നടത്തനി
ലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കനഭാക്കനിവരുന.  ഇതുവലര  നടത്തനിയ
ജലപരനികശഭാധനയനില്  ഗഭാര്ഹനികേ  മഭാലനിനവത്തനിലന്റെ  സൂചേകേമഭായ  കകേഭാളനികഫഭാലാം
ബഭാകതീരയയുലട സഭാനനിദവമഭാണട്ട് കേഭാണഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) ജലകസചേന വകുപട്ട് പ്രകതവകേ പഠനങ്ങലളഭാനലാം നടത്തനിയനിടനില.

തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം കേരഭാര് വവവസയനിലമുള്ള കജഭാലനി

114(591) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഓഫതീസുകേളനില്

തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം  കേരഭാര്  വവവസയനിലലാം  എത്രകപര്  കജഭാലനി

ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട് ; ഓഫതീസട്ട് തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ? 
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ഉത്തരലാം

ജലവനിഭവ  വകുപനിന് കേതീഴനില്  കകേരള  ജല അകതഭാറനിറനിയനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനില്  എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖന  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്
4 എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരുലാം (ഡബവ്യൂ.എസട്ട്.പനി.  സബട്ട് ഡനിവനിഷന്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  - 3,
പനി.എചട്ട്.  സബട്ട്  ഡനിവനിഷന്,  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  -1),  ഭൂജല  വകുപനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലഭാ ഓഫതീസനില് ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് 6 കപരുലാം, ജലനനിധനി പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് കേരഭാര് വവവസയനില് പത്തു പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി
പതനിനഭാലട്ട് കപരുലാം  (ഗഭാമപഞഭായത്തു തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന*) കജഭാലനി ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്.

മഴലവള്ള സലാംഭരണലാം

115 (592) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഴലവള്ള സലാംഭരണലാം ജനകേതീയമഭാക്കുനതനിനട്ട് മുന് സര്ക്കഭാര് എലനലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലണ്ടെനട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതുവഴനി എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് വകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് വകേലക്കഭാണ്ടെലതനട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങള വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മഴലവള്ള  സലാംഭരണലാം  ജനകേതീയമഭാക്കുനതനിനുലാം  കവനല്ക്കഭാലലത്ത
രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടനതനിനുമഭായനി  കകേന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  2002  മുതല്  നടപനിലഭാക്കുന

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്
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മഴലവള്ള സലാംഭരണ പദതനിയഭാണട്ട്  'വര്ഷ'  പദതനി.  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,
കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  ഇടക്കനി  എനതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  5748  യണനിറ്റുകേളുലട
പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  മഴലവള്ള  സലാംഭരണലാം  ജനകേതീയമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ജലനനിധനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന മഴകകേനലാം പ്രധഭാനമഭായുലാം തഭാലഴപറയുന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

•ഗഭാമപഞഭായത്തുതലലാം  മുതല്  സലാംസഭാനതലലാം  വലര  വനിവനിധ
മഭാധവമങ്ങളനിലൂലട പ്രചേഭാരണലാം നടത്തനി സകനശലാം ജനങ്ങളനില് എത്തനിച്ചു.

•മഭാതൃകേ  മഴലവള്ള  സലാംഭരണനികേള  ലപഭാതുസലങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്
പ്രദര്ശനിപനിച്ചു.

•മഴകകേനത്തനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില് വതീടകേളനില്  മഴലവള്ള സലാംഭരണനികേള
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേനി. 

(ബനി)  വര്ഷകേഭാലത്തട്ട്  വതീടനിലന്റെ  കമല്കരയനില്  പതനിക്കുന  മഴലവള്ളലാം
ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  ടഭാങനില്  കശഖരനിചട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായനി  സൂക്ഷനിചട്ട്  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  മഴലവള്ള  സലാംഭരണ  പദതനിയഭായ  'വര്ഷ'
പദതനിലകേഭാണ്ടെട്ട് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഒരു ഭവനത്തനിനട്ട്
5000  ലനിറര്  എന  നനിലയനില്  2  ഭവനത്തനികലക്കട്ട്  10000  ലനിറര്  കശഷനിയുള്ള
സലാംഭരണനിയഭാണട്ട്  നനിലവനില്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുനതട്ട്.
പരവഭാപ്തമഭായ  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  അഭഭാവമുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്  ജലലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എനതഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുലാം ലക്ഷവമനിടനതട്ട്. 

ജലനനിധനി നടപഭാക്കുന മഴലവള്ള സലാംഭരണ പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

• മഴലവള്ളലാം  സലാംഭരനിച്ചു  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  സലാംസഭാരലാം
കകേരളത്തനിലടനതീളലാം പ്രചേരനിപനിക്കുകേ.

• കുടനിലവള്ളലാം ലഭവമഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുന പ്രകദശങ്ങളനില് മഴലവള്ളലാം
കശഖരനിചട്ട് കുടനിലവള്ള ലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

• വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗമഭായനി  മഴലവള്ള
സലാംഭരണലാം, ഭൂജല പരനികപഭാഷണലാം എനനിവ കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ.

• മഴലവള്ള സലാംഭരണ മഭാതൃകേകേള സജ്ജമഭാക്കനി  ജനങ്ങലള ഇത്തരലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനികലയട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുകേ.

886/2017
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• മഴലവള്ളലാം സലാംഭരനിചട്ട് ജലഭാശങ്ങലള പരനികപഭാഷനിപനിക്കുകേ.

• മഴലവള്ളലാം  ജലഗുണനനിലവഭാര  പ്രശത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി
ഉപകയഭാഗലപടത്തുകേ മുതലഭായവയഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പദതനിയുലട
ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള.

(സനി)  2002  മുതല്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  'വര്ഷ'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. പദതനിയുലട ലചേലവനിലന്റെ 90 ശതമഭാനലാം കകേന സഹഭായവലാം 10
ശതമഭാനലാം  ഉപകഭഭാക്തൃവനിഹനിതവമഭായനിരുന.  എനഭാല്  1-4-2015  മുതല്  കകേന
വനിഹനിതലാം  60  ശതമഭാനമഭായനി  കുറചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  എന്.ജനി.ഒ.  (കനഭാണ്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഓര്ഗവനകസഷന്)  മുകഖനയഭാണട്ട്   പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്.  സലാംസഭാന
ബഡ്ജറനില് എലഭാ വര്ഷവലാം മഴലവള്ള സലാംഭരണത്തനിനഭായനി തുകേ വകേയനിരുത്തുകേയുലാം
പ്രസ്തുത  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല  ലതരലഞ്ഞടക്കലപട
കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ജലനനിധനി  പദതനി  മുകഖന  മഴലവള്ള  സലാംഭരണനികേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു
നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്
കകേഭാടയലാം,  ഇടക്കനി  ജനിലകേളനില്  1266  മഴലവള്ള സലാംഭരണ യണനിറ്റുകേളുലട  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  

മഴകകേനലാം  ഇതനികനഭാടകേലാം  സലാംസഭാനലത്ത  അഞട്ട്  ജനിലകേളനിലല  15
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  4000  കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  പദതനിയുലട  ആനുകൂലവലാം
ലഭവമഭാക്കനി.  ഇതനികലയട്ട് സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭവമഭാക്കനിയ  16.22  കകേഭാടനി രൂപയുലാം
ഗുണകഭഭാക്തൃവനിഹനിതമഭായനി  ലഭനിച  1.36  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.  1200
സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  മഴലവള്ള  സലാംഭരണനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.

ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതഭാനലാം

116(593)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജട്ട്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഭൂഗര്ഭ  ജലവനിതഭാനത്തനിലന്റെ  കേണലക്കടപട്ട്  കൃതവമഭായ  ഇടകവളകേളനില്
നടത്തഭാറുകണ്ടെഭാ;  ഓവര്  എകട്ട്കപ്ലെെഭായനിറഡട്ട്,  ക്രനിടനിക്കല്,  ലസമനിക്രനിടനിക്കല്,  കസഫട്ട്
എനനിങ്ങലന കേണക്കുകേള ലഭവമഭാകണഭാ?
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സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂജല  നനിരപനില്  ഉണ്ടെഭാകുന  വവതനിയഭാനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭൂജല  വകുപട്ട്  സലാംസഭാനത്തുള്ള  871  നനിരതീക്ഷണ
കേനിണറുകേളനില്  നനിനള്ള  ജലനനിരപട്ട്  പഠനവനികധയമഭാക്കുനണ്ടെട്ട്.  ഇഇൗ  നനിരതീക്ഷണ
കേനിണറുകേളനില്  നനിനള്ള  ജലനനിരപ്പുലാം  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  രഭാസഘടനയുലാം  കൃതവമഭായ
ഇടകവളകേളനില് കശഖരനിക്കുനണ്ടെട്ട്. 

ഇങ്ങലന  ലഭവമഭാക്കുന  ഡഭാറ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ജലവനിതഭാനത്തനിലന്റെ  ഏറക്കുറചനിലകേള  സലാംബനനിചട്ട്  കകേന  ഭൂജല  കബഭാര്ഡലാം
സലാംസഭാനലത്ത ഭൂജല വകുപ്പുലാം സലാംയുകമഭായനി പഠനങ്ങള നടത്തനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  ഇഇൗ  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  5  വര്ഷത്തനില്
ഒരനിക്കല് ആയനിരുന. ഇകപഭാള ഇതട്ട് രണ്ടെട്ട് വര്ഷത്തനില് ഒരനിക്കല് എന രതീതനിയനില്
ആണട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  ഏറവലാം  അവസഭാനലാം  2011  മഭാര്ചട്ട്
വലരയുള്ള ജല ലഭവതയുലട പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 2013 വലരയുള്ള
റനികപഭാര്ടട്ട്  അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  കബഭാക്കുകേലള  ഭൂജല  ലഭവത,
ഉപകഭഭാഗലാം  എനനിവലയ  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ഓവര്  എകട്ട്കപ്ലെെഭായനിറഡട്ട്,  ക്രനിടനിക്കല്,
ലസമനി  ക്രനിടനിക്കല്,  ലസയ്ഫട്ട്  എനനിങ്ങലന  4  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി  തരലാംതനിരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ആലകേയുള്ള 152  കബഭാക്കുകേളനില്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ചേനിറര്  കബഭാക്കട്ട്  "ഓവര്
എകട്ട്കപ്ലെെഭായനിറഡട്ട്”  ആയുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കബഭാക്കട്ട്,
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  മലമ്പുഴ  കബഭാക്കട്ട്  എനനിവ  "ക്രനിടനിക്കല്”  ആയുലാം  തരലാം
തനിരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  23  കബഭാക്കുകേള  ലസമനി  ക്രനിടനിക്കല്  ആയുലാം  ബഭാക്കനിയുള്ള  126
കബഭാക്കുകേള ലസയ്ഫട്ട് എന പടനികേയനിലലാം ലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതഭാനലാം

117 (594) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതഭാനലാം തഭാഴുനതഭായ കേണക്കുകേള പുറത്തട്ട്
വരുന സഭാഹചേരവത്തനില് ഇതനിലന മറനികേടക്കുനതനിനട്ട് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനിയനികലക്കട്ട് ഊര്നനിറങ്ങുന ജലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
നദനികേളക്കട്ട്  കുറുലകേ  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ  എന  ആശയലാം  കൂടതല്
വവഭാപകേമഭാക്കഭാന് പദതനിയുകണ്ടെഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസ്സുകേള ഇലഭാതഭായനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുന ഇകപഭാഴലത്ത
സഭാഹചേരവത്തനില് നനിലവനിലള്ളവയുലട ഒരു ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം അവ
സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ  എനട്ട്
വവകമഭാക്കുകമഭാ?



196 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 30, 2016

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഭൂജല  വകുപട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിലള്ള  നനിരതീക്ഷണ
കേനിണറുകേളനില്  നനിനലാം  ജലവനിതഭാനലാം  നനിശ്ചനിത  ഇടകവളകേളനില്  കരഖലപടത്തനി
പഠനങ്ങള  നടത്തനിവരുനണ്ടെട്ട്.  ഇഇൗ  പഠനങ്ങളനില്  നനിനലാം  സലാംസഭാനലത്ത
ഭൂജലവനിതഭാനലാം  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  തഭാഴുനതഭായനി  കേഭാണുനനില.  എനഭാല്
കവനല്ക്കഭാലങ്ങളനില്  ജലവനിതഭാനലാം  തഭാഴുനതഭായുലാം  മണ്സൂണ്  കേഭാലങ്ങളനില്
ജലവനിതഭാനലാം ഉയരുനതഭായുലാം ആണട്ട് ലപഭാതുവനില് കേഭാണലപടനതട്ട്.  എനഭാല് ചേനില
ഭഭാഗങ്ങളനില് ഭൂജലത്തനിലന്റെ അമനിതമഭായ ഉപകയഭാഗലാം നനിമനിത്തലാം ജലവനിതഭാനത്തനില്
കുറവട്ട് കരഖലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി&സനി)  നദനികേളനില്  അനുകയഭാജവമഭായ  സലങ്ങളനില്  തടയണകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്  മണ്ണനികലക്കട്ട്  കൂടതല്  ജലലാം  ആഴനിറങ്ങുനതനിനട്ട്  സഹഭായനിക്കുന.
ഭൂജല  വകുപട്ട്  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവലാം  എന
പദതനിയനില്ലപടത്തനി  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  ജലകസഭാതസ്സുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശവലമനകേഭാണുന  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മഴലപഭാലനിമ പദതനി     

118(595)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  മഴലപഭാലനിമ  പദതനിയനിലൂലട  എത്ര
കേനിണറുകേള റതീചേഭാര്ജട്ട് ലചേയനിട്ടുലണ്ടെനട്ട് പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിച്ചു വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസത  പദതനി  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മുഴുവന്
വഭാര്ഡകേളനിലലാം നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  മഴലപഭാലനിമ  പദതനിയനിലൂലട  നടത്തറ
പഞഭായത്തനില്  525-ഉലാം  പുത്തൂര്  പഞഭായത്തനില്  30-ഉലാം  കേനിണറുകേള  റതീചേഭാര്ജ്ജട്ട്
ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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പരനിസനിതനി പുനരുജ്ജതീവന പദതനി     

119(596) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  പരനിസനിതനി  പുനരുജ്ജതീവന
പദതനി പ്രകേഭാരലാം കസഭായനില് കേണ്സര്കവഷന് വകുപട്ട് വഴനി എത്ര കുളങ്ങളക്കഭാണട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചലതനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിലചനലാം,
പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലള്ള പുകരഭാഗതനി എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  പരനിസനിതനി
പുനരുജ്ജതീവനത്തനിനഭായുള്ള  കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി
കസഭായനില്  കേണ്സര്കവഷന്  വകുപട്ട്  മുകഖന  50  കുളങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  39  കുളങ്ങളുലട
പുനരുദഭാരണലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ഇതനില് 13 കുളങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

അനധനികൃത മനിനറല് വഭാടര് ബഭാന്ഡകേളുലട നനികരഭാധനലാം    

120 (597)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില് ഉലഭാദനിപനിക്കുന മനിനറല് വഭാടര് ബഭാന്ഡകേള
സലാംസഭാനത്തനില്  ധഭാരഭാളമഭായനി  വനിറഴനിക്കലപടനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ:
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം ബഭാന്ഡഡട്ട് മനിനറല് വഭാടറനിലന്റെ ഗുണകമന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൃതവമഭായ ഇടകവളകേളനില് ഇവയുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഡനി) എങനില് ഗുണകമന്മയനിലഭാത്ത മനിനറല് വഭാടര് വനിറഴനിക്കുന കേമ്പനനികേലള
നനികരഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
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(ഇ)  ഉലണ്ടെങനില് ആയതട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങലള യഥഭാസമയലാം അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്. അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില് ഉലഭാദനിപനിക്കുന മനിനറല്

വഭാടര്  ബഭാന്ഡകേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അതനിര്ത്തനി  ജനിലകേളനില്  കൂടതലഭായനി

വനിറഴനിക്കലപടനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് ഇത്തരത്തനില്

വനിവനിധ ബഭാന്ഡകേളനിലളള മനിനറല് വഭാടര് വനിറഴനിക്കലപടനണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത  Aqua

Fina, Kinley, Himalaya  മുതലഭായ വന്കേനിട ബഭാന്ഡകേളുലട കുടനിലവള്ളലാം വനില്പന

സലാംസഭാന വവഭാപകേമഭായനി നടത്തുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

(ബനി)  വനിപണനിയനില്  വനിറഴനിക്കലപടന  ഇത്തരലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ

സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  ഭക്ഷവ  സുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിയനണത്തനിലള്ള

ലകബഭാറടറനികേളനില്  പരനികശഭാധനക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കനി  നനിശ്ചനിത  ഗുണനനിലവഭാരലാം

ഇലലന  കേലണ്ടെത്തുന  സലാംഗതനികേളനില്  ഉല്പഭാദകേര്ക്കുലാം  വനിപണനലാം

ലചേയ്യുനവര്ക്കുലാം  വനിറഴനിക്കുനവര്ക്കുലമതനിലര  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് ഏഴു കകേസ്സുകേള ഇഇൗ വര്ഷലാം ഫയല് ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

(സനി)  2006-ലല ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത

വനിവനിധ നനിര്മ്മേഭാണ യണനിറ്റുകേളനില് ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ ഓഫതീസര്മഭാരുലട കനതൃതസത്തനില്

നനിശ്ചനിത കേഭാലയളവകേളനില് സസഭാഡകേലള നനികയഭാഗനിചട്ട്  പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം,

കുപനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  കഫഭാര്മല്  സഭാമ്പനിളുകേളുലാം,  ഇന്കഫഭാര്മല്  സഭാമ്പനിളുകേളുലാം

ലകബഭാറടറനി പരനികശഭാധനയഭായനി അയയ്ക്കുകേയുലാം കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നനിയമഭാനുസൃതലാം

നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ഡനി) ഇല.

(ഇ)  നനികരഭാധന  ഉത്തരവകേള  പുറലപടവനിചഭാല്,  പകേര്പട്ട്  ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ

കേമ്മേതീഷണറുലട ഒഇൗകദവഭാഗനികേ  ലവബ്ലലസറഭായ  www.foodsafety.kerala.gov.in-ല്

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവഭാന് കവണ്ടെ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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കബപ്പൂരനിലല ജപഭാന് കുടനിലവള്ള പദതനി     

 121 (598) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവത്തനിനട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ജപഭാന് കുടനിലവള്ള പദതനി കേമ്മേതീഷന് ലചേയതട്ട് മുകഖന കബപ്പൂര് നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്ലപട കബപ്പൂര്,  ലചേറുവണ്ണൂര്,  നലളലാം,  കേടലണ്ടെനി എനതീ കമഖലകേളനില്
നനിര്മ്മേനിച  ടഭാങ്കുകേളനില്  ലവള്ളലമത്തനിയനിട്ടുലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഇനനിയുലാം  ലവള്ളലാം
കേനിടനിയനിടനിലലന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ജല  വനിതരണത്തനിനഭായനി
സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലനലഭാലമനട്ട്  വവകമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി
എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണ്ടെട്ട്. കബപ്പൂര് കമഖലഭാ ജലസലാംഭരണനിയനില് നനിനള്ള വനിതരണ ലലപപ്പുകേളുലട
90%  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  കേഴനിഞ.  ഇഇൗ  ലലപപ്പുകേളനിലൂലട  ജലലാം
ഒഴുക്കനിയുള്ള  ലടസ്റ്റുകേളഭാണട്ട്  നടനലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  പദതനിയുലട  വനിതരണ
ശലാംഖലയുലട  പണനികേള  ആദവകേരഭാറുകേഭാരനഭായ  രഭാമകൃഷ്ണ  കകേഭാണ്ട്രെെഭാകകഴട്ട്
ഭഭാഗനികേമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷലാം  പണനി  ഉകപക്ഷനിച്ചു  കപഭാകുകേയുണ്ടെഭായനി.
കശഷനിക്കുന  പണനികേള  പുനര്വനിനവസനിചട്ട്  M/s.  Shriram  EPC  എന
കകേഭാണ്ട്രെെഭാകര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ലലപപനില് കചേഭാര്ച കേലണ്ടെത്തനിയഭാല് അതനിലന്റെ
അറകുറപണനി  നടത്തുകേയുലാം  പഴയ  കേരഭാറുകേഭാരന്  സഭാപനിച  ലലപപ്പുമഭായനി
കയഭാജനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന  കജഭാലനിയഭാണട്ട്  പുകരഭാഗമനിക്കുനതട്ട്.  ആഗസ്റ്റട്ട്
മഭാസകത്തഭാലട  കബപ്പൂര്  കമഖലയനില്  ഭഭാഗനികേമഭായനി  ജലവനിതരണലാം  നടത്തഭാലമനട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ലചേറുവണ്ണൂര്,  നലളലാം കമഖലയനിലല വനിതരണ ശലാംഖലയുലട  55%
മഭാത്രമഭാണട്ട് ഇകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ജലസലാംഭരണനിയനില് നനിനള്ള പ്രധഭാന
ലലപപ്പുകേള  PWD,  NH  കറഭാഡകേളനിലൂലട  സഭാപനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതനിനുള്ള
അനുമതനി  ലഭനികക്കണ്ടെതുമുണ്ടെട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്  നനിനളള  അനുമതനി
ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  ഡനിസലാംബകറഭാട
കൂടനി ഭഭാഗനികേമഭായനി ജലവനിതരണലാം നടത്തഭാലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. കേടലണ്ടെനി കമഖലഭാ
വനിതരണശലാംഖലയുലട  94%  ലലപപ്പുകേളുലാം  സഭാപനിച്ചുകേഴനിലഞ്ഞങനിലലാം  പഴയ
കേരഭാറുകേഭാരന്  സഭാപനിച  ലലപപ്പുകേളനിലല  ഗവഭാപ്പുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.
ജലസലാംഭരണനിയുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന  കജഭാലനിയുലാം  തതീര്ക്കഭാനുണ്ടെട്ട്.  ലലപപ്പുകേളുലട
ഗവഭാപ്പുകേള  കൂടതലലാം  PWD  കറഭാഡനിലഭായതനിനഭാല്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ
അനുമതനിയുലാം  ലഭനികക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.  ജലസലാംഭരണനിയനില്  നനിനലാം  ജലലാം  ഒഴുക്കനി
പരനികശഭാധനിച്ചുമഭാത്രകമ  ഗവഭാപ്പുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴനിയ.  കജഭാലനികേള
ഡനിസലാംബകറഭാടകൂടനി ഭഭാഗനികേമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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കുറവഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പദതനികേള

122(599) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറവഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ  പഞഭായത്തുകേളനില്

ഇകപഭാള നടപഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുന കുടനിലവള്ള പദതനികേള ഏലതഭാലക്ക;

(ബനി)  പഞഭായത്തനിലന്റെയുലാം  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലടയുലാം  കപരുലാം  അനുവദനിച

തുകേയുലാം പ്രവൃത്തനി ഇകപഭാള ഏതുഘടത്തനിലഭാലണന കേഭാരവവലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതുലാം

എനഭാല്  പ്രവൃത്തനി  ഇതനിനകേലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മണ്ഡലത്തനിലല  കുടനിലവള്ള  പ്രശത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന്

ഏലതങനിലലാം  പുതനിയ  പദതനികേള  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലകണ്ടെഭാ;

എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. SPAN- കുറവഭാടനി ശുദജലവനിതരണ പദതനി (കുറവഭാടനി പഞഭായത്തട്ട്)

  2.  എലാം.പനി.എല്.എ.ഡനി.എസട്ട്. കുയഭാനകുനത്തട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി

(തനിരുവള്ളൂര് പഞഭായത്തട്ട്)

കുറവഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ജലനനിധനി രണ്ടെഭാലാംഘടത്തനില് ബഭാചട്ട്  2-ല്

മണനിയര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലലാം  ബഭാചട്ട്  3-ല് ആയകഞരനി,  പുറകമരനി,  വനിലവഭാപള്ളനി

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം കുടനിലവള്ള പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) 1. SPAN-കുറവഭാടനി ശുദജലവനിതരണ പദതനി അനുവദനിച തുകേ-683.99

ലക്ഷലാം രൂപ നനിലവനിലലത്ത സനിതനി- പദതനിയുലട ടഭാങട്ട്, ലലപപട്ട്

ലലലനുകേള,  ശുദതീകേരണശഭാല,  പമ്പട്ട്  ലലസറട്ട്  മുതലഭായ  

പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. പദതനിക്കട്ട് ലലവദത്യുതനി കേണക്ഷന് 

ലഭവമഭായനിടനില.
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2. എലാം.പനി.എല്.എ.ഡനി.എസട്ട്.  കുയഭാനകുനത്തട്ട്  കുടനിലവളള  
പദതനി (തനിരുവളളര് ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്)

അനുവദനിച തുകേ-34.30 ലക്ഷലാം രൂപ

നനിലവനിലലത്ത സനിതനി - പ്രവൃത്തനി നടന വരുന.

മണനിയര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ഒരു  ബൃഹതട്ട്  പദതനിയുലാം  19  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവളള പദതനികേളുമഭാണട്ട് നടപഭാക്കുനതട്ട്. ലചേറുകേനിട പദതനികേലളലഭാലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
കേമ്മേതീഷന്  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ബൃഹതട്ട്  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.  പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴ കചേര്ക്കുന:

ബൃഹതട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനിയ തുകേ

12.16 കകേഭാടനി രൂപ 

ലചേറുകേനിട  പദതനികേളക്കട്ട്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനിയ തുകേ

3.532 കകേഭാടനി രൂപ

ആയകഞരനി,  പുറകമരനി,  വനിലവഭാപള്ളനി  എനതീ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
നടപഭാക്കുന  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ആയകഞരനി  ഗഭാമ
പഞഭായത്തനില് 36 ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം, പുറകമരനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
33  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവളള  പദതനികേളുലാം,  വനിലവഭാപള്ളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
39 കുടനിലവള്ള പദതനികേളുമഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  പഞഭായത്തനില്
നനിനലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളുലട പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയ്യുനതട്ട്.  

(സനി)  എന്.ആര്.ഡനി.ഡബവ്യൂ.പനി.  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  2015
എസട്ട്.എല്.എസട്ട്.എസട്ട്.സനി. (കസ്റ്ററട്ട് ലലവല് സതീലാം സഭാലാംങ്ഷനനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി)യനില്
കുനകമ്മേല് കുടനിലവളള  വനിതരണ പദതനിക്കട്ട്  700  ലക്ഷലാം രൂപയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനി.

(ഡനി)  കുറവഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  കുടനിലവള്ള  പ്രശത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുനതനികലക്കഭായനി എല്.എ.സനി.-എ.ഡനി.എഫട്ട്.-കുയഭാടനിപഭാറ കുടനിലവള്ള പദതനിക്കട്ട്
(ആയകഞരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്)  കവണ്ടെനി  40  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനി
പരനിഗണനയനിലണ്ടെഭായനിരുന.  ഫണ്ടെനിലന്റെ  അപരവഭാപ്തതമൂലലാം  ഇതനിനുളള  ഭരണഭാനുമതനി
ആയനിടനില. 
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ജല ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന     

123(600) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജല ഗുണ നനിലവഭാര പരനികശഭാധനയഭായനി ലഭാബുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് മുന്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എലനലഭാലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട് ;

(ബനി) ഇതുവഴനി എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് വകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി ഭരണ തലത്തനില് വകേലക്കഭാണ്ടെ നടപടനികേള എലനലഭാലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് എലനലഭാലാം കനടങ്ങള വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്  ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം, വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഗഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനി
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജലഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  ലഭാബുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭായനി
പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  33  സബ്ഡനിവനിഷണല്  ലഭാബുകേള  ഇപ്രകേഭാരലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 14 ജനിലഭാ ലഭാബുകേളുലാം ഒരു കസ്റ്ററട്ട് റഫറല് ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂട്ടുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുനണ്ടെട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ ലഭാബുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം
ഇഇൗ  പദതനിയനില്ലപടത്തനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി  വരുന.  ഇതു  കൂടഭാലത
തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  മൂനട്ട്  ലമഭാലലബല്
ലഭാബുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  സബ്ഡനിവനിഷണല്  ലഭാബുകേള  ഇലഭാത്ത
സലങ്ങളനികലക്കഭായനി 31 പുതനിയ സബ്ഡനിവനിഷണല് ലഭാബുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാനുമുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

(ബനി)  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉറപഭാക്കുകേയഭാണട്ട്
ഇതനിലൂലട പ്രധഭാനമഭായുലാം ലക്ഷവമനിടനതട്ട്.  ഇതനിനു പുറകമ കേഴനിയുനത്ര കുടനിലവളള
കസഭാതസ്സുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം പരനികശഭാധനഭാ ഫലലാം കകേന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലവബ്ലലസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കുടനിലവള്ള  സഭാമ്പനിളുകേള  നനിശ്ചനിത  ഫതീസട്ട്  അടചട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള സഇൗകേരവലാം ഇതുവഴനി ലഭവമഭാക്കുനണ്ടെട്ട്.
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(സനി)  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേള  തുടങ്ങുനതനിനഭായനി  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനി  കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനതല  പദതനി
അനുമതനി  സമനിതനി  (എസട്ട്.എല്.എസട്ട്.എസട്ട്.സനി.)-യനില്  സമര്പനിചട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കനടനിലയടക്കുകേയുലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന  പദതനികേള  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണഭാനുമതനികയഭാടകൂടനി ഫണ്ടെനിലന്റെ ലഭവതക്കനുസരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയഭാറുണ്ടെട്ട്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുടനിലവള്ള  പരനികശഭാധനയ്ക്കുള്ള  സഇൗകേരവങ്ങള
ലമചലപടത്തനി  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുവഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ഇഇൗ  ലഭാബുകേള  വഴനി  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിലല  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേയുലാം  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  കകേന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലവബട്ട്  ലലസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്.   കൂടഭാലത
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കുടനിലവള്ള  സഭാമ്പനിളുകേള  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുളള
സഇൗകേരവവലാം ലഭവമഭാക്കുനണ്ടെട്ട്.

ചേവറ മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുവഭാന് നടപടനി

124(601)  ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേവറ  മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രഭാകദശനികേ
കസഭാതസ്സുകേള കേലണ്ടെത്തനി അനുകയഭാജവമഭായ പദതനികേള നടപഭാക്കുകമഭാ?

(ബനി)  ചേവറ  മണ്ഡലത്തനിലല  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  പ്രകതവകേ
പദതനി തയഭാറഭാക്കനി നല്കേനിയഭാല് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശഭാസഭാലാംകകേഭാട തടഭാകേത്തനിലല ജലനനിരപട്ട് ക്രമഭാതതീതമഭായനി തഭാഴുനതുകേഭാരണലാം
ചേവറ-പന്മന  പഞഭായത്തുകേളനില്  ജലവനിതരണത്തനിലന്റെ  അളവട്ട്  കുറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ചേവറ  മണ്ഡലത്തനിലല  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  പ്രഭാകദശനികേ
കസഭാതസ്സുകേളുപകയഭാഗനിചട്ട് ലചേറുകേനിട ശുദജല വനിതരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.

(ബനി)  പദതനി  സലാംബനനിചട്ട്  ഉണ്ടെഭാകുന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട  പ്രഭാകയഭാഗനികേ
വശങ്ങള പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

125(602) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  കേഭാക്കടവനില്  കനവല്  അക്കഭാദമനി,
സനി.ആര്.പനി.എഫട്ട് കേവഭാമ്പട്ട് എനനിവയട്ട് കുടനിലവള്ളലാം നല്കുന പദതനി പ്രകദശത്തട്ട്
വര്ഷങ്ങളഭായനി  പണനിയുന  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  സനിരലാം  തടയണ
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  ഇകപഭാള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാലണനലാം  ഈ  തടയണ
നനിര്മ്മേഭാണലാം എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുലമനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  കേഭാക്കടവനില്  കനവല്  അക്കഭാദമനി,
സനി.ആര്.പനി.എഫട്ട്. കേവഭാമ്പട്ട് എനനിവയട്ട് കുടനിലവളളലാം നല്കുന പദതനി പ്രകദശത്തട്ട്,
വര്ഷഭാവര്ഷലാം പണനിയുന തഭാല്ക്കഭാലനികേ തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം ഒഴനിവഭാക്കനി സനിരലാം
തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള ലടണ്ടെര് ക്ഷണനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അതട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള
തതീയതനി 7-7-2016-നഭാണട്ട്.

മലാംഗലലാം ഡഭാലാം സമഗ ശുദജല വനിതരണ പദതനി   

126(603)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഴക്കകഞരനി,  വണ്ടെഭാഴനി,  വടക്കകഞരനി,  കേണ്ണമ്പ്ര പഞഭായത്തുകേളക്കഭായുള്ള
മലാംഗലലാം  ഡഭാലാം  സമഗ  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ ;

(ബനി)  ടഭാങട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  സലലാം  വകേമഭാറലാം  സലാംബനനിചട്ട്
ഇറനികഗഷന് വകുപ്പുലാം, വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലാം തമ്മേനില് ധഭാരണയനിലലത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുലമനട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ഇഇൗ  പദതനിയുലട  ഘടകേങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  മലാംഗലലാംഡഭാലാം
വനികലജനില് കബഭാക്കട്ട് 50-ല് റതീ-സര്ലവ്വ നമ്പര് 1-ല് ലപട 250 ലസന്റെട്ട് സലത്തനിനട്ട്
ഉപകയഭാഗഭാനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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(സനി) ഇഇൗ പദതനിയുലട ഒനഭാലാം ഘടമഭായനി 20 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  ലടണ്ടെര്  നടപടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  എത്രയുലാം  ലപലടനട്ട്  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മണനിമല കമജര് കുടനിലവള്ള പദതനി     

127(604)  കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  അഞട്ട്  പഞഭായത്തു
കേളക്കഭായനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ  മണനിമല  കമജര്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിയുലട  വനിതരണ  ശലാംഖലയ്ക്കുള്ള  ലടണ്ടെര്  നടപടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ എനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  എത്രകേഭാലത്തനിനുള്ളനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴനിയുലമനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി,  ചേനിറക്കടവട്ട് പഞഭായത്തുകേളനിലല കേരനിമ്പുകേയലാം കുടനിലവള്ള
പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ഈ പ്രവൃത്തനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല മണനിമല ശുദജല വനിതരണ
പദതനിയുലട  ഉറവനിടത്തനില്  നനിനലാം  ശുദതീകേരണശഭാലയനികലക്കുള്ള  പമ്പനിലാംഗട്ട്
ആരലാംഭനിചട്ട്  ജലശുദതീകേരണശഭാലയനിലല  ജലസലാംഭരണനികേളനില്  നനിനലാം  രണ്ടു
കസഭാണുകേളനികലക്കുള്ള ശുദജല വനിതരണലാം ഭഭാഗനികേമഭായനി ആരലാംഭനിച്ചു.  പദതനിയുലട
മറ്റു കസഭാണുകേളനില് ഉള്ള സലാംഭരണനികേളനികലയട്ട് ജലലാം പമ്പു ലചേയ്യുനതനിനഭാവശവമഭായ
പമ്പു  ലസറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  പുതുക്കനിയ  എസ്റ്റനികമറട്ട്  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.
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(ബനി&സനി)  വനിതരണ ശലാംഖലയുലട ലടണ്ടെറുകേള ലഭവമഭായതട്ട്  കകേരള വഭാടര്

അകതഭാറനിറനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.     

(ഡനി)  പൂര്ണ്ണ കതഭാതനില് പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി

പുതുക്കനിയ എസ്റ്റനികമറട്ട് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനി വരുനകതയുളളു.

(ഇ)  പദതനിയുലട  ശുദതീകേരണശഭാല  പ്രവര്ത്തനിപനിചട്ട്  ജലലാം  ഗഭാമദതീപലാം

ബൂസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  എത്തനിചട്ട്  നനിലവനിലള്ള  ജലസലാംഭരണനികേള,  ലലപപട്ട്

ലലലനുകേള,  പമ്പുലസറ്റുകേള  ഇവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ജലവനിതരണലാം  നടത്തനിവരുന.

നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായ  ജലസലാംഭരണനികേളനികലക്കട്ട്  ജലലാം  എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള

പമ്പുലസറ്റുലാം  ട്രെെഭാന്കസഭാര്മറുലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുളള  എസ്റ്റനികമറ്റുകേള  കകേരള  വഭാടര്

അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(എഫട്ട്) സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജലനനിധനി ഒനഭാലാം ഘട പദതനികേള    

128 (605) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലനനിധനി  ഒനഭാലാംഘട  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  മുന്  സര്ക്കഭാര്

എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുനലതനട്ട്

വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുവഴനി  എലനലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  വകേവരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിരുന

ലതനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

വകേലക്കഭാണ്ടെനിരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങള

വകേവരനിചനിട്ടുലണ്ടെനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ജലനനിധനി  ഒനഭാലാംഘട  പദതനികേള  മുന്  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്

വരുനതനിനു മുന്പു തലന പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

(ബനി)  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തത്തനിനട്ട്  ഒരു  പുതനിയ  മുഖലാം  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടെട്ട്

ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുകടയുലാം പഞഭായത്തുകേളുകടയുലാം പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട ശുദജലത്തനിലൂലട

സഭാമൂഹനികേ  വനികേസനലാം  എന  ലക്ഷവലാം  രൂപകേലന  ലചേയട്ട്  കലഭാകേബഭാങട്ട്

സഹഭായകത്തഭാലട  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഒരു

ആവശവഭാധനിഷനിത സമ്പൂര്ണ്ണ ജനകേതീയ പദതനിയഭാണട്ട് ജലനനിധനി. 

ശുദജലലാം,  ശുചേനിതസലാം,  ആകരഭാഗവലാം  എനനിവ  പരസര  പൂരകേങ്ങളഭായനി

കൂടനിയനിണക്കനിയുളള  സമഗ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസന  പദതനിയഭാണനിതട്ട്.

നനിലവനിലള്ള  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ  സമ്പ്രദഭായത്തനിലന്റെ  കപഭാരഭായ്മകേള

പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം ഗഭാമതീണ ജനങ്ങളക്കട്ട് കൂടതല് ലമചലപട കുടനിലവള്ള ശുചേനിതസ

സഇൗകേരവകസവനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമഭാണട്ട് ഇതനിലൂലട ലക്ഷവമനിടനിരുനതട്ട്.

(സനി)  പദതനിയുലട  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ജലവനിഭവ

വകുപനിനു കേതീഴനില് 'ലകേ.ആര്.ഡബത്യു. എസട്ട്.എ.' (Kerala Rural Water Supply and

Sanitation  Agency)  എന  സഭാപനത്തനിനു  രൂപലാം  ലകേഭാടക്കുകേയുലാം,  ആയതനിനട്ട്

സലാംസഭാനതലത്തനിലലാം,  9  ജനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനിലലാം  ഒഭാഫതീസുകേള  പ്രവര്ത്തനലാം

നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ.  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശവമഭായ  തുകേ  വര്ഷഭാ

വര്ഷമുള്ള  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ബഡ്ജറനില്  വകേലകേഭാള്ളനിക്കുകേയുലാം  ആയതട്ട്

ലകേ.ആര്.ഡബത്യു.എസട്ട്.എ.-യട്ട് സമയബനനിതമഭായനി നല്കുകേയുലാം ലചേയ.

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലല  112  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  3710  കുടനിലവളള

പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് തുടര് നടത്തനിപനിനഭായനി ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് ലലകേമഭാറനി.

ഇതനിലൂലട  10.56  ലക്ഷലാം  ഗഭാമതീണ  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കുടനിലവള്ള  സഇൗകേരവലാം  നല്കേനി.

68023  പുതനിയ കേകസുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു. 24194  ഒറക്കുഴനി കേകസുകേലള ഇരടക്കുഴനി

ശുചേനിതസ കേകസുകേളഭാക്കനി, 89,319 പരനിസനിതനി മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് യണനിറ്റുകേള (കസഭാകേട്ട്

പനിറട്ട്,  കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട്  പനിറട്ട്  മുതലഭായവ) 68.36  കേതീ.മനി  അഴുക്കുചേഭാല്, 13304  മഴലവളള

സലാംഭരണനികേള എനനിവ നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കേനി.
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ശുദജല വനിതരണലാം    

129(606)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാര്ത്തട്ട്  പറവൂര്  പമ്പട്ട്  ഹഇൗസനില്  നനിനട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ  വരുന
ശുദജലലാം മുടക്കമനിലഭാലതയുലാം സമതുലനിതമഭായുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് പള്ളനിപ്പുറലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  പുതുതഭായനി  ഓവര്ലഹഡട്ട്  വഭാടര്  ടഭാങട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകട്ട് തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുവഭാന്
ബനലപട ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജപഭാന് കുടനിലവള്ള പദതനിയനില് ഉളലപടഭാത്ത ജനിലകേലള പ്രധഭാനമഭായുലാം
ഉളലപടത്തനി  ഒരു  സമഗ  ജനില  പദതനി  (കകേഭാലാംപ്രനിലഹന്സനിവട്ട്  ഡനിസ്ട്രനികട്ട്  പ്ലെെഭാന്
(CDP))-യുലട  പ്രഭാരലാംഭ  രൂപകരഖ കകേരള വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ഉകദശവലാം  9700  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന  പറവൂര്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലടയുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളുലടയുലാം  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ
പദതനിയുലട പുനരുദഭാരണ പദതനി  CDP-യനില് ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പള്ളനിപ്പുറലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനിനുകവണ്ടെനി ഓവര്ലഹഡട്ട്  ജലസലാംഭരണനി സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  960
ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവവരുന  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ഇഇൗ  പുനരുദഭാരണ  പദതനിയനില്
ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  പ്രഭാരലാംഭ  രൂപകരഖയനികന്മല്
അധനികേവനിവരങ്ങള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  നനിനലാം  ആവശവലപട്ടു
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

മണലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പദതനികേള

130(607)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
നടപഭാക്കനിവരുന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി) ലവനനിടങ്ങട്ട്, കേരനിലക്കഭാടനി ഭഭാഗങ്ങളനിലല ജലലഭവതക്കഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന
സഭാര്ക്കട്ട് പദതനിയുലട ഇകപഭാഴലത്ത സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  ഒളരനി  പ്രകദശലത്ത  ടഭാങനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനികയഭാ  എനട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പദതനിയുലട കേമ്മേതീഷനനിലാംഗട്ട് സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മണലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള

1. മണലൂര്, കേഭാരമുക്കട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി

2. ലവങനിടങ്ങട്ട് പഞഭായത്തട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി

3. പഭാവറടനി,  മുലകശരനി  പഞഭായത്തനിലല  സമഗ കുടനിലവള്ള പദതനി.
ഇതനില് മണലൂര്-കേഭാരമുക്കട്ട്,  ലവങനിടങ്ങട്ട് പദതനികേള ഭഭാഗനികേമഭായനി
കേമ്മേതീഷന് ലചേയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.

ജലനനിധനി  രണ്ടെഭാലാംഘടത്തനിലന്റെ  ഒനഭാലാം  ബഭാചനില്  ഇലവള്ളനി  ഗഭാമ
പഞഭായത്തനില് 3007 കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് കുടനിലവളളലാം നല്കുനതനിനഭായനി
ഒരു (ബൃഹതട്ട്) പദതനി നടപഭാക്കനി വരുനണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  ലവങനിടങ്ങട്ട്-കേരനിലക്കഭാടനി  ഭഭാഗങ്ങളനിലല  ജലലഭവതയഭായനി  നടപഭാക്കനി
വരുന  സഭാര്ക്കട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  ലചേമ്പുക്കഭാവനില്  നനിനലാം  ഒളരനി
ഭൂഗര്ഭജല  സലാംഭരണനിയനികലക്കുള്ള ഗഭാവനിറനി ലമയനിനനിലന്റെ പണനിയുലാം ഒളരനി ടഭാങനില്
നനിനലാം  മണലൂര്,  ലവങനിടങ്ങട്ട്  ഉപരനിതല  ടഭാങനികലക്കട്ട്  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ലമയനിന്  ഇടന
കജഭാലനിയുലാം  കൂടഭാലത  മണലൂരനില്  ഒരു  ഉപരനിതല  ടഭാങനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  21-4-2015-ല്  ഭഭാഗനികേമഭായനി  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയനിട്ടുളളതുമഭാകുന.
പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  ഒളരനിയനില്  ട്രെെഭാന്കസഭാര്മര്
സഭാപനിക്കുന കജഭാലനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇലകനിക്കട്ട് കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി  എടത്തനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കേണക്ഷന്  ലഭനിചഭാലടന്  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  കുടനിലവള്ള
വനിതരണലാം നടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

(സനി&ഡനി)  ഒളരനി  പ്രകദശലത്ത  ടഭാങനില്  നനിനലാം  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല
പ്രകദശങ്ങളനികലക്കട്ട്  കുടനിലവളള  വനിതരണലാം  തുടങ്ങുകേയുലാം  ഭഭാഗനികേമഭായനി  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനമുണ്ടെട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  കേണക്ഷന്  ലഭനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  പദതനി
പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് കേമ്മേതീഷന് ലചേയഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.

886/2017
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പട്ടുവലാം ജപഭാന് കുടനിലവളള പദതനി

131  (608)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലവഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല പട്ടുവലാം  ജപഭാന് കുടനിലവള്ള പദതനിയനില്

ഉളലപട  പ്രകദശങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായതനിനഭാല്  രണ്ടെഭാലാം  ഘട

പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ളലാം  ലഭവമഭാക്കഭാന്

എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ  ലചേറുതഭാഴലാം,  കുഞ്ഞനിമലാംഗലലാം

പഞഭായത്തുകേളനില്  ജപഭാന്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  കുടനിലവള്ളലാം

ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേലവഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ പ്രകദശങ്ങള

ഉളലപട പട്ടുവത്തനിനുലാം സമതീപ വനികലജകേളക്കുലാം കവണ്ടെനിയുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനിക്കട്ട്

1390.37  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  വനിശദമഭായ  എന്ജനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നബഭാര്ഡട്ട്

ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.  XXI-ല്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി

സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി)  കുഞ്ഞനിമലാംഗലലാം-ലചേറുതഭാഴലാം പഞഭായത്തുകേളക്കഭായനി ജനിക്ക പദതനിയുലട

കചേനയന്നൂരനിലള്ള ഗഭാവനിറനി ലമയനിന് കസഭാതസഭായനി ഒരു കുടനിലവളള പദതനിക്കുളള

വനിശദമഭായ  എന്ജനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  2014-ലല  എസട്ട്.എല്.എസട്ട്.എസട്ട്.സനി.

(കസ്റ്ററട്ട്  ലലവല് സഭാങ്ഷനനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി)യുലട  പരനിഗണനയഭായനി  സമര്പനിചനിരുന

ലവങനിലലാം  ഫണ്ടെനിലന്റെ അപരവഭാപ്തതമൂലലാം പരനിഗണനിചനിരുനനില.   കമല് പദതനിയുലട

വനിതരണ ശലാംഖല ഒഴനിലകേയുള്ള കഫസട്ട്-I പദതനിക്കഭാണട്ട് ഡനി.ഇ.ആര് (ഡതീറയനില്ഡട്ട്

എന്ജനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്)  സമര്പനിചനിരുനതട്ട്.  പ്രസ്തുത  എസ്റ്റനികമറട്ട്  പുതുക്കനിയ

ഡനി.എസട്ട്.ആര്.  (ഡല്ഹനി  ലഷഡവ്യൂള  ഓഫട്ട്  കററട്ട്സട്ട്)  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  വഭാടര്

അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.
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ശുദജല പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് മുന് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള 

132 (609) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ശുദജല  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  മുന്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതുവഴനി എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് വകേവരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങള വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ശുദജല  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  മുന്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് 100 ദനിന കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി, സപ്തധഭാരഭാ പദതനി, മനിഷന് 676 തുടങ്ങനിയ
കപരുകേളനില് കേര്മ്മേപദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിരുന. 100 ദനിന കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനിയനില്
21  ശുദജലവനിതരണ  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷവമനിടനിരുനതട്ട്. സപ്തധഭാരഭാ പദതനി മുകഖന 33 പദതനികേളുലാം, മനിഷന് 676 മുകഖന
കകേരളഭാ  ജല അകതഭാറനിറനിയനില് നനിലവനില് പണനി നടനലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന ലചേറുതുലാം
വലതുമഭായ 154 കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിരുനതട്ട്.

(ബനി) കമല്പറഞ്ഞ കേര്മ്മേപദതനികേള മുകഖന കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില്
പണനി  നടനലകേഭാണ്ടെനിരുന  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ശുദമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  ലഭവമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷവമനിടനിരുനതട്ട്. 
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(സനി) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുന ലചേറുതുലാം
വലതുമഭായ  പദതനികേള  അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്കവണ്ടെനി  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില്  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  കൂടകേയുലാം  തടസങ്ങള  നതീങ്ങുനതനിനഭായനി
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ഡനി)  കമല്പറഞ്ഞ  കേര്മ്മേപദതനികേള  മുകഖന  158  പദതനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ശുദമഭായ കുടനിലവള്ളലാം  ലഭവമഭാക്കുവഭാനുലാം  കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

കുളക്കട പവനികത്രശസരലാം കുടനിലവള്ള പദതനി

133(610)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്ലപടന  കുളക്കട-പവനികത്രശസരലാം  കുടനിലവള്ള
പദതനിയനില്  അവകശഷനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള  എലനലഭാമഭാലണനലാം  അവയുലട
നനിലവനിലള്ള സനിതനിയുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  എകപഭാള  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയഭാനഭാണട്ട്  ആദവലാം  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിരുനലതനലാം,  അവകശഷനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്,  പദതനി
എകപഭാള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കേമ്മേതീഷന് ലചേയഭാന് സഭാധനിക്കുലമനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കുളക്കട-പവനികത്രശസരലാം  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  വനിതരണശലാംഖല
കുളക്കടയനില് 25 കേനി.മതീ.-ഉലാം പവനികത്രശസരത്തട്ട് 8 കേനി.മതീ.-ഉലാം സഭാപനിചട്ട് ഭഭാഗനികേമഭായനി
ജലവനിതരണലാം  നടത്തനിവരുന.  കഫസട്ട്-2-ല്  ഉളലപടത്തനി  വനിതരണശലാംഖല
വനിപുലതീകേരനിചട്ട്  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുനതനികലയട്ട്  വനിശദമഭായ
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുകവണ്ടെ സര്കവ്വ കജഭാലനികേള കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് നടനവരുന.

(ബനി)  പദതനിയുലട ഒനഭാലാംഘടലാം 2013 ഡനിസലാംബര് മഭാസകത്തഭാലട കേമ്മേതീഷന്
ലചേയഭാനഭാണട്ട്  ആദവലാം  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരുനതട്ട്.  2014  ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനില്
ഒനഭാലാം ഘടലാം കേമ്മേതീഷന് ലചേയ.  പദതനിയുലട രണ്ടെഭാലാം ഘടത്തനിനഭായുള്ള വനിശദമഭായ
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  (D.E.R)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.  ഡനി.ഇ.ആര്.-നട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയകശഷലാം  മഭാത്രകമ  എനകത്തയട്ട്
പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായനി  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയഭാന്  കേഴനിയുലമനട്ട്  വവകമഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ. 
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മഭാവൂര്, ചേഭാത്തമലാംഗലലാം പഞഭായത്തുകേളനില് കുടനിലവള്ളലാം ലഭവമഭാക്കുനതട്ട്

134(611)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുനമലാംഗലലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ജപഭാന് കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട
പരനിധനിയനില്ലപടഭാത്ത ചേഭാത്തമലാംഗലലാം, മഭാവൂര് പഞഭായത്തുകേളനില് കൂളനിമഭാടട്ട് പമ്പനിലാംഗട്ട്
കസ്റ്റഷനനില് നനിനട്ട് കുടനിലവള്ളലാം ലഭവമഭാക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കേഭാന്
ഒരു സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിചനിരുകനഭാ എനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസസ്തുത  സമനിതനിയുലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭവമഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ  എനട്ട്
ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  മഭാവൂര്,  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം പഞഭായത്തുകേളനില് കുടനിലവള്ളലാം ലഭവമഭാക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിച വനിഷയലാം ചേര്ച ലചേയ്യുനതനിനട്ട്, ബനലപടവരുലട ഒരു കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചു
കചേര്ക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം,  മഭാവൂര് പഞഭായത്തുകേളനില് കുടനിലവള്ളലാം ലഭവമഭാക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്  സഭാധവതഭാ  പഠനലാം  നടത്തുനതനിനുകവണ്ടെനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്
പ്ലെെഭാനനിലാംഗട്ട് & ഡനിലലസന് സൂപ്രണ്ടെനിലാംഗട്ട് എഞനിനതീയലറ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  പ്ലെെഭാനനിലാംഗട്ട്&ഡനിലലസന്  സൂപ്രണ്ടെനിലാംഗട്ട്
എഞനിനതീയര്  സമര്പനിച  സഭാധവതഭാ  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഉത്തരകമഖല  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയറുലട ഓഫതീസനില് ലഭവമഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

(സനി)  കുടനിലവള്ളപ്രശങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ആദവഘടലമന  നനിലയട്ട്
ജനിലഭാതല കയഭാഗങ്ങള കചേരുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ജപഭാന് കുടനിലവള്ള പദതനി

135(612)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജപഭാന് കേടനിലവള്ള പദതനിയനിന്കേതീഴനിലള്ള മതീനഭാടട്ട് ശുദ ജലവനിതരണ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഡനിസ്ട്രനിബവ്യൂഷന് വപപട്ട് വലന് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എനകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന്
കേഴനിയുലമനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരവൂര്  നഗരസഭഭാ  പ്രകദശത്തട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിക്കുവഭാന്  എലനങനിലലാം  തടസങ്ങള  നനിലവനിലകണ്ടെഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിതരണശലാംഖലകേളുലട  പണനികേള  ആദവലാം  ഏലറടത്തനിരുന
കേരഭാറുകേഭാരന്  M/s.  K.  Ramakrishna  Contractors  Pvt.  Ltd.,  Hyderabad
ആയനിരുന.  പ്രസ്തുത  കേരഭാറുകേഭാരന്  പണനി  ഉകപക്ഷനിച്ചുകപഭായതനിനഭാല്  M/s.
TECPRO Infra Structure Ltd., Kochi എന കേമ്പനനിക്കട്ട് 2012 ജൂണനില് ബഭാക്കനി
പണനികേളക്കട്ട് കേരഭാര് നല്കേനിയനിരുന. 2012  ആഗസ്റ്റനില് പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.
കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി 2013 ഡനിസലാംബര് വലര ആയനിരുലനങനിലലാം 160 കേനി.മതീ. വനിതരണ
ശലാംഖലയുലട പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത കനരകത്ത പൂര്ത്തതീകേരനിച
ലലപപട്ട്  ലലലനനില് ഗവഭാപട്ട്  കക്ലഭാസനിലാംഗട്ട്  കജഭാലനികേള ലചേയട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണ്ടെട്ട്.
M/s.  TECPRO-യുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രശങ്ങളഭാല്  പണനി  മനഗതനിയനിലഭായതനിനഭാല്
അവരുലട  കസവനലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന  എങനിലലാം 2016
ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനില്  വനിതരണ  ശലാംഖലയുലട  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലമനള്ള
അവരുലട ഉറപനികന്മല് പണനി 2016 ലഫബ്രുവരനി മഭാസലാം പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

(സനി)  പരവൂര്  നഗരസഭഭാ  പ്രകദശത്തട്ട്  ഒരു  ലറയനില്കവ  കക്രഭാസനിലാംഗട്ട്  പണനി
ലചേയ്യുവഭാനുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത നഗരസഭഭാ പ്രകദശലത്ത കറഭാഡട്ട് മുറനിക്കുനതനിനട്ട് അനുവഭാദലാം
ലഭവമഭാകക്കണ്ടെതുമുണ്ടെട്ട്.  PWD  കറഭാഡനില്  ലലപപട്ട്  ലലലന്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിലവനില് നനികരഭാധനമുള്ളതനിനഭാല് ഇതുലാം പണനികേളുലട പുകരഭാഗതനിലയ ബഭാധനിക്കുനണ്ടെട്ട്.

ബഭാവനിക്കര ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

136(613)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നഗരത്തനിലലയുലാം  പ്രഭാനപ്രകദശങ്ങളനിലലയുലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്
ശുദജലലാം ലഭവമഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിചട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച ബഭാവനിക്കര ലറഗുകലറര് കേലാം
ബനിഡ്ജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പഭാതനിവഴനിയനില് ഉകപക്ഷനിക്കലപടഭാനുള്ള കേഭാരണലമനഭാണട്ട്;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ആരലാംഭലാം  മുതല്  എത്ര  കേരഭാറുകേഭാര്  ഇതനിലന്റെ
പ്രവൃത്തനി ഏലറടത്തട്ട് ഉകപക്ഷനിച്ചു കപഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്;

(സനി)  കേരഭാറുകേഭാര് ഓകരഭാരുത്തരുലാം ലചേയ പ്രവൃത്തനിയുലാം,  വകേപറനിയ തുകേയുലാം,
കപരുവനിവരലാം സഹനിതലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനിയുലട  ലമഭാത്തലാം  കേരഭാര്  തുകേ  എത്ര;  പദതനിയുലട  എത്ര
ശതമഭാനലാം കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്;  ബഭാക്കനി പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് എന്തു
നടപടനിയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഭാവനിക്കര  റഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  2005-ല്
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  പ്രവൃത്തനി  നടനലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകമ്പഭാള  ലലസറട്ട്  കേണ്ടെതീഷന്
അനുസരനിചട്ട് പ്രവൃത്തനിയനില് മഭാറലാം അനനിവഭാരവമഭായനി വരനികേയുലാം ലചേയ. എനഭാല് അതട്ട്
പ്രകേഭാരലാം പ്രവൃത്തനി ഏലറടത്തട്ട് ലചേയഭാന് ആദവലാം പ്രവൃത്തനി ഏലറടത്ത കേരഭാറുകേഭാരന്
തയഭാറഭാവഭാലത വനതനിനഭാല് അകദ്ദേഹലത്ത പ്രവൃത്തനിയനില്  നനിനട്ട് ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം
എസ്റ്റനികമറട്ട്  പുതുക്കനി പ്രവൃത്തനി വതീണ്ടുലാം റതീ-ലടണ്ടെര് ലചേയ്യുകേയുലാം ശതീ.  ലമഭായതീന്കുടനി
ഹഭാജനി  എന  കേരഭാറുകേഭാരന്  82%  അധനികേനനിരക്കനില്  2012-ല്  പ്രവൃത്തനി
ഏലറടക്കുകേയുലാം ലചേയ.  എനഭാല് ബഭാക്കനി പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുകമ്പഭാള പുഴയുലട
അടനിത്തടട്ട്  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  തഭാഴതഭായനി  കേഭാണുകേയുലാം  നനിലവനിലല  ഡനിലലസന്
അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി വരനികേയുലാം എസ്റ്റനികമറട്ട് വതീണ്ടുലാം പുതുക്കുകേയുലാം ലചേയ.  എനഭാല്
എകട്ട്ട്രെെഭാ  ലഎറത്തനിനുലാം  കേരഭാറുകേഭാരന്  അധനികേ  നനിരക്കട്ട്  ആവശവലപടതനിനഭാല്
അകദ്ദേഹലത്തയുലാം നനിരുപഭാധനികേലാം കേരഭാര് വവവസയനില് നനിനട്ട് ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ.
പദതനി ഉകപക്ഷനിചനിടനില. 

(ബനി)  ഇഇൗ പ്രവൃത്തനി 2 കേരഭാറുകേഭാര് ഏലറടത്തട്ട് ഉകപക്ഷനിച്ചു കപഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(സനി) ആദവ കേരഭാറുകേഭാരനഭായ ശതീ. എലാം. എലാം. എ. ഹഭാരനിസട്ട്, ലലററട്ട് അബടട്ട്ലമന്റെട്ട്,
25 മതീറര് ആപ്രണ്, ലമയനിന് പനിയര്സട്ട് (ലലററട്ട്) പഭാര്ടട്ട്, കബഭാഡനി വഭാള 5 മതീറര്, കേടട്ട്
ഓഫട്ട്  ലലപല്സട്ട്  എനനിവ  പണനിതനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതനികലക്കഭായനി  277.42  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലലകേപറനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  രണ്ടെഭാമലത്ത കേരഭാറുകേഭാരന്  caisson well, cutoff wall, apron
53m, body wall for half portion, short piers (25 എണ്ണലാം) ഇവ പണനിതനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ഇതനികലക്കഭായനി 164.83 ലക്ഷലാം രൂപ ലലകേപറനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

(ഡനി)  ഇഇൗ പദതനിയുലട പുതുക്കനിയ ലമഭാത്തലാം എസ്റ്റനികമറട്ട് തുകേ 12,83,19,700
രൂപയഭാണട്ട്.  ലമഭാത്തലാം  മുപതട്ട്  ശതമഭാനത്തനിനടത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
അടനിത്തടട്ട്  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  തഭാഴതുമൂലലാം  നനിലവനിലള്ള  ലലസറട്ട്  കേണ്ടെതീഷന്
അനുസരനിചട്ട്  നൂതന  സഭാകങതനികേ  വനിദവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ആയതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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 കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനിലല കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട പദതനികേള 

137(614)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭായലാംകുളലാം അസലാംബനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസഭാസ
പദതനികേള  ഉളലപലട  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്
2014-15,  2015-16  കേഭാലയളവനിൽ  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിരുന  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പദതനികേളുലട നനിലവനിലള്ള അവസ തരലാം തനിരനിച്ചു വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം അസലാംബനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസഭാസ
പദതനികേള ഉളലപലട  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്  2014-15,
2015-16  കേഭാലയളവനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിരുന  പ്രവൃത്തനികേള  ചുവലട
സൂചേനിപനിക്കുന :

2014-15 :

1. കേണ്ടെല്ലൂര്  പഞഭായത്തട്ട്  -ഡനി.  ആര്.ഡബവ്യൂ  2014-15-  പകടഭാളനി  മഭാര്ക്കറട്ട്
മുതല് 63 എലാം.എലാം. പനി.വനി.സനി. ലലലന് സഭാപനിക്കല് - 50,000 രൂപ

2. കൃഷ്ണപുരലാം പഞഭായത്തട്ട് - ഡനി.ആര്.ഡബവ്യൂ 2014-15 - ലലപപട്ട് ലലലന് നതീടല് -
വനിവനിധ വഭാര്ഡകേള - 1,50,000 രൂപ

3. കേഭായലാംകുളലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി-  ഡനി.ആര്.ഡബവ്യൂ  2014-15-ലലപപട്ട്  ലലലന്
നതീടല് -വനിവനിധ വഭാര്ഡകേള - 4,50,000 രൂപ

4. പത്തനിയര് പഞഭായത്തട്ട്- ഡനി.ആര്.ഡബവ്യൂ 2014-15- വപപട്ട് ലലലന് നതീടല്
-വനിവനിധ സലങ്ങള -1,00,000 രൂപ

5. ആറഭാട്ടുപുഴ  പഞഭായത്തട്ട്  -  7.5  എചട്ട്.പനി.  സബ്കമഴനിബനിള  പമ്പട്ട്  ലസറട്ട്
വനിതരണലാം- 3,75,000 രൂപ

6. കേഭായലാംകുളലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  -  10  എചട്ട്.പനി.  സബ്കമഴനിബനിള  പമ്പട്ട്
ലസറനിലന്റെ ലചേയനിഞട്ട് ഓവര് സസനിചട്ട് വനിതരണലാം -50,000 രൂപ
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7. ലചേടനികുളങ്ങര പഞഭായത്തട്ട് - ഡനി.ആര്.ഡബവ്യൂ 2014-15 -   ലലപപട്ട് ലലലന്
നതീടല് -മഭാകക്കത്തട്ട് മുക്കട്ട് വടക്കട്ട് മുതല് പകടരത്തട്ട് മുക്കട്ട് & പകടരത്തട്ട് മുക്കട്ട്
മുതല് കുടനിക്കകലകത്തക്കട്ട് മുക്കട്ട് (വഭാര്ഡട്ട് നമ്പര് 1,2)  - 1,69,244 രൂപ

8. ലചേടനികുളങ്ങര പഞഭായത്തട്ട്  -  ഡനി.ആര്.ഡബവ്യൂ  2014-15-  കേഭാരനിപ്പുഴ പമ്പട്ട്
ഹഇൗസനില്  12.5  എചട്ട്.പനി.  പമ്പട്ട് ലസറട്ട് വനിതരണലാം ലചേയട്ട് സഭാപനിക്കല്  -
91,000 രൂപ

9. ഡനി. ആര്.ഡബവ്യൂ 2014-15-ഭരണനിക്കഭാവട്ട്, ലവടനികക്കഭാടട്ട് പമ്പട്ട് ഹഇൗസുകേളനില്
12.5  എചട്ട്.  പനി.  സബ്കമഴനിബനിള സ്റ്റഭാന്റെട്ട്  ലലബ പമ്പട്ട്  ലസറട്ട്  വനിതരണലാം
ലചേയട്ട് സഭാപനിക്കല് - 1,79,000 രൂപ

10. ഭരണനിക്കഭാവട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  -  എ.ആര്.ഡബവ്യൂ.എസട്ട്.എസട്ട്.-എന്.ആര്.
ഡബവ്യൂ.എസട്ട്.പനി.  (എസട്ട്.സനി.പനി.)-  വഭാര്ഡട്ട്  നമ്പര്  7-ല്  കകേഭാടത്തട്ട്
കകേഭാളനനിയനില് ലലപപട്ട് ദതീര്ഘനിപനിക്കല് - 37,594 രൂപ

11. ഭരണനിക്കഭാവട്ട് പഞഭായത്തട്ട്-ഡനി.ആര്.ഡബവ്യൂ. 2014-15-വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനില്
ലലപപട്ട് ലലലന് നതീടല്

12. ലചേറുതന,  കേരുവഭാറ,  കുമഭാരപുരലാം,  തൃക്കുനപ്പുഴ പഞഭായത്തുകേള  -  എലാം.പനി
എല്.എ.ഡനി.എസട്ട് - ലലപപട്ട് ലലലന് നതീടല് പ്രവൃത്തനി- 9,05,000 രൂപ

13. 69-വലനിയഴതീക്കല്  -  കവലനികശരനി  -  മകണ്ണല്  ഒ.എചട്ട്  ടഭാങ്കുകേളുലട
പുനരുദഭാരണലാം - 8,00,000 രൂപ.

2015-16 :

1. ആലപ്പുഴ  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  -ഭരണനിക്കഭാവട്ട്
പഞഭായത്തനില് പുത്തന്പുര എസട്ട് സനി.  കകേഭാളനനി  (വഭാര്ഡട്ട്  നമ്പര്  9)-യനില്
കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം -18,89,000 രൂപ

2. ആലപ്പുഴ  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  -  ഭരണനിക്കഭാവട്ട്
പഞഭായത്തനില് മുണ്ടെകേത്തനില് എസട്ട് സനി കകേഭാളനനി (വഭാര്ഡട്ട് നമ്പര് 21) യനില്
കുടനിലവളള വനിതരണലാം - 16,92,000 രൂപ

3. ആലപ്പുഴ  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  -  ലചേടനികുളങ്ങര
പഞഭായത്തനില് മണ്ണഭാകനത്തട്ട് എസട്ട് സനി.  കകേഭാളനനി  (വഭാര്ഡട്ട് നമ്പര് 5)  യനില്
കുടനിലവളള വനിതരണലാം - 92,000 രൂപ
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4. ആലപ്പുഴ  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  -  ലചേടനികുളങ്ങര
പഞഭായത്തനില് കകേഭാനഭാകേത്തട്ട് എസട്ട് സനി.  കകേഭാളനനി (വഭാര്ഡട്ട് നമ്പര് 1) യനില്
കുടനിലവളള വനിതരണലാം -1,24,000 രൂപ

5. 29-  ആര്.ഡബവ്യൂ.എസട്ട്.എസട്ട്.  -  ആറഭാട്ടുപുഴ  -നലഭാണനിക്കല്  -  ടവ്യൂബട്ട്  ലവല്
നനിര്മ്മേഭാണലാം -8,60,000 രൂപ

6. 29-ആര്.ഡബവ്യൂ.എസട്ട്.എസട്ട്. - കേണ്ടെല്ലൂര് -ഓണപള്ളനി ടഭാങട്ട് ലലസറനില് ടവ്യൂബട്ട്
ലവല് നനിര്മ്മേഭാണലാം - 18,00,000 രൂപ

7. 29-ആര്.ഡബവ്യൂ.എസട്ട്.എസട്ട്.  -  പത്തനിയര്  -ഏവൂര്  അമ്പലലാം  മഭാളനികയക്കല്
ഒ.എചട്ട് ടഭാങട്ട് ലലസറട്ട് - ടവ്യൂബട്ട് ലവല് നനിര്മ്മേഭാണലാം- 27,00,000 രൂപ

(ബനി)  വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസഭാസ പദതനികേള  2014-15-ല് ലടണ്ടെര് ലചേയ  1  മുതല്
12 വലരയുള്ള എലഭാ പ്രവൃത്തനികേളുലാം പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

1. 69-വലനിയഴതീക്കല്  കവലനികശരനി  മകണ്ണല്  ഒ.എചട്ട്.  ടഭാങ്കുകേളുലട
പുനരുദഭാരണലാം -എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

വരളച ദുരനിതഭാശസഭാസ പദതനികേള 

2015-16 :

1. ആലപ്പുഴ  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി-ഭരണനിക്കഭാവട്ട്
പഞഭായത്തനില് പുത്തന്പുര എസട്ട് സനി.  കകേഭാളനനി (വഭാര്ഡട്ട് നമ്പര് 9)  യനില്
കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  -  എസ്റ്റനികമറട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

2. ആലപ്പുഴ  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  -  ഭരണനിക്കഭാവട്ട്
പഞഭായത്തനില് മുണ്ടെകേത്തനില് എസട്ട്.സനി കകേഭാളനനി (വഭാര്ഡട്ട് നമ്പര് 21) യനില്
കുടനിലവളള വനിതരണലാം -  എസ്റ്റനികമറട്ട് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.

3. ആലപ്പുഴ  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  -  ലചേടനികുളങ്ങര
പഞഭായത്തനില് മണ്ണഭാകനത്തട്ട് എസട്ട് സനി. കകേഭാളനനി (വഭാര്ഡട്ട് നമ്പര് 5) യനില്
കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം  -  എസ്റ്റനികമറട്ട് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.

4. ആലപ്പുഴ  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി-ലചേടനികുളങ്ങര
പഞഭായത്തനില്  കകേഭാനഭാകേത്തട്ട് എസട്ട് സനി. കകേഭാളനനി (വഭാര്ഡട്ട് നമ്പര് 1)യനില്
കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം  -  എസ്റ്റനികമറട്ട് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.
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5. 29-ആര്.ഡബവ്യൂ.എസട്ട്.എസട്ട്.-ആറഭാട്ടുപുഴ-നലഭാണനിക്കല്-ടവ്യൂബട്ട് ലവല് നനിര്മ്മേഭാണലാം  -
എസ്റ്റനികമറട്ട് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

6. 29-ആര്.ഡബവ്യൂ.എസട്ട്.എസട്ട്.  -  കേണ്ടെല്ലൂര്  -  ഓണപള്ളനി  ടഭാങട്ട്  ലലസറനില്
ടവ്യൂബട്ട്  ലവല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  -എസ്റ്റനികമറട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

7. 29-ആര്.ഡബവ്യൂ.എസട്ട്.എസട്ട്.  -പത്തനിയര്-ഏവൂര്  അമ്പലലാം  മഭാളനികയക്കല്
ഒ.എചട്ട്. ടഭാങട്ട് ലലസറട്ട്  -ടവ്യൂബട്ട് ലവല് നനിര്മ്മേഭാണലാം -എസ്റ്റനികമറട്ട് കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനിലല ലലപപ്പുകേളുലട ജതീര്ണ്ണഭാവസ

138(615)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് ശുദജല വനിതരണത്തനിനഭായനി വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ലലപപ്പുകേള  കേഭാലപഴക്കത്തഭാല്  ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലഭായനിട്ടുള്ളതുലാം
പലകപഭാഴുലാം  ജതീവജഭാലങ്ങളുലട  അവശനിഷങ്ങള  കുടനിലവള്ളത്തനില്  പ്രതവക്ഷലപട
നലണ്ടെനതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  എങനില് പുതനിയ ലലപപട്ട്  ലലലനുകേള സഭാപനിചട്ട്  കുടനിലവള്ള സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടെട്ട്.  കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് ശുദജല വനിതരണത്തനിനഭായനി വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ലലപപ്പുകേളനില്  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  35  വര്ഷത്തനിനുകമല്
കേഭാലപഴക്കലാം  ഉള്ളതഭാണട്ട്.   300  എലാം.എലാം  എ.സനി  മുതല്  80  എലാം.എലാം  എ.സനി
വലരയുള്ള  ലലപപ്പുകേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ളതട്ട്.  2011-ല്  കേഭായലാംകുളലാം  കബഭാട്ടുലജടനി
ഭഭാഗത്തട്ട്  2  തവണ  ജതീവജഭാലങ്ങളുലട  അവശനിഷലാം  കേഭാണുകേയുലാം  തുടര്നട്ട്  ലലപപട്ട്
ലലലനനിലല കചേഭാര്ച കേലണ്ടെത്തനി ലലലന് സവര് ലചേയ്യുകേയുലാം സൂപര് കക്ലഭാറനികനഷനട്ട്
വനികധയമഭാക്കുകേയുമുണ്ടെഭായനി.  പനിനതീടട്ട് ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിടനില. 

(ബനി)   നനിലവനിലള്ള  പഴയ  എ.സനി  ലലപപ്പുകേള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്
10.00  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലപ്രഭാകപഭാസല്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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തകേരഭാറനിലഭായ ലലപപട്ട് ലലലന്

139(616)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലഭാര്പഭാടലാം  ലറയനില്വലന്  സഭാപനിക്കുനതനിനനിലട  തകേരഭാറനിലഭായ
വപപട്ട് വലനനിനു  പകേരലാം  വവഭാസലാം  കുറഞ്ഞ  വപപട്ട്  സഭാപനിചതുമൂലലാം
ആവശവഭാനുസരണലാം ലവള്ളലാം പമ്പട്ട്  ലചേയഭാനഭാകേഭാലത പ്രകദശത്തട്ട്  ശുദജലക്ഷഭാമലാം
അനുഭവലപടന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വപപട്ട്  മഭാറനി  പകേരലാം  അനുകയഭാജവമഭായ  വപപട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വപപട്ട് മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് തടസങ്ങളുകണ്ടെഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വപപട്ട്  എനകത്തക്കട്ട്  മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാനഭാകുലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി&സനി)  വലഭാര്പഭാടലാം  ലറയനില്കവ  ലലലന്  സഭാപനിക്കുനതനിനനിലട
ലലവപനിന്  ഭഭാഗകത്തയ്ക്കുള്ള  ലലപപട്ട്  ലപഭാടനി  കുടനിലവളള  വനിതരണലാം  പഭാലട  നനിലച
സഭാഹചേരവത്തനില്, അടനിയനരസഭാഹചേരവലാം കേണക്കനിലലടത്തട്ട് കുടനിലവളള വനിതരണലാം
എത്രയുലാം  ലപലടനട്ട്  പുനനഃസഭാപനികക്കണ്ടെതനിനഭാലലാം  കൂടതല്  സഭാകങതനികേ
പരനികശഭാധനയ്ക്കുള്ള  സമയക്കുറവട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്  അനട്ട്  ലഭവമഭായ  400  എലാം.എലാം
പനി.വനി.സനി. ലലപപട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കുടനിലവളള വനിതരണലാം പുനനഃസഭാപനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി. 

വലഭാര്പഭാടലാം  ലറയനില്കവലലലന്  സഭാപനിക്കുനതനിനനിലട  കകേടപഭാടകേള
സലാംഭവനിച  ലലപപട്ട് ലലലനനിനട്ട്  പകേരമഭായനി  പുതനിയതഭായനി  900  എലാം.എലാം
എചട്ട്.ഡനി.പനി.ഇ.  ലലപപട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  കേരഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനി  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിചട്ട് ലറയനില്കവ കക്രഭാസനിലാംഗട്ട് ഒഴനിലകേയുള്ള പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

ടനി  ലറയനില്കവ  കക്രഭാസനിലാംഗട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  80  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടചതനിലന
തുടര്നട്ട്  ലറയനില്കവയനില് നനിനള്ള അനുമതനി ലഭനിചനിരുന.  എനഭാല് വനിഭഭാവനലാം
ലചേയതനില് നനിനലാം വവതവസമഭായനിടഭാണട്ട് ലറയനില്കവ അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയതട്ട്. 

തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനികലയഭായനി  പ്രസ്തുത  സലലാം  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനികക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.  ലലസറട്ട്  ഇന്ലസക്ഷന്  നടത്തനി  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്
തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ഡനി)  പ്രസ്തുത സലലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട് ബനലപട ഉകദവഭാഗസര്
സഭാദവതഭാപഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്
അനുകയഭാജവമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ. 

ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പദതനി    

140(617) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുഴല്മനലാം,  കതങ്കുറനിശനി,  കേണ്ണഭാടനി
എനതീ  പഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള  സമഗ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ഇതനിനകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം
ഇനനി എലനലഭാമഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ളലതനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  എനകത്തയട്ട്  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുവഭാന്
സഭാധനിക്കുലമനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കുഴല്മനലാം  കതങ്കുറനിശനി
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം പഭാലക്കഭാടട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കേണ്ണഭാടനി ഗഭാമപഞഭായത്തുലാം
ഉളലപട  സമഗ  കുടനിലവളള  പദതനിയുലട  ഒനഭാലാം  ഘടത്തനില്  തഭാലഴപറയുന
പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്. 

1. 9.50  എലാം.എല്.ഡനി.  കശഷനിയുളള  ജലശുദതീകേരണശഭാലയുലാം
അനുബനഘടകേങ്ങളുലടയുലാം പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

2. നനിലവനിലല  കേനിണറനിലന്റെയുലാം  പമ്പട്ട്  ഹഇൗസനിലന്റെയുലാം  പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനി  നടനവരുന.

3. കേനിണറനില്  നനിനലാം  ജലശുദതീകേരണശഭാല  വലരയുളള  കറഭാ  വഭാടര്
പമ്പനിലാംഗട്ട്  ലമയനിന്,  കുഴല്മനലാം  ടഭാങനികലക്കുലാം,  കതങ്കുറനിശനി
ടഭാങനികലക്കുലാം  കേണ്ണഭാടനി  ടഭാങനികലക്കുലാം  ജലലമത്തനിക്കുനതനിനുള്ള
പ്രധഭാന ലലപപട്ട് ലലലനുകേള സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനി എനനിവ  90%
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
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4. കതങ്കുറനിശനി  ടഭാങനില്  നനിനലാം  ലവള്ളപഭാറടഭാങ്കു  വലരയുള്ള  ലലപപട്ട്
ലലലന് സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനി ഉടന് ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

5. ഇഇൗ  പദതനിയുലട  അവകശഷനിക്കുന  തുകേ  ലകേഭാണ്ടെട്ട്  കേണ്ണഭാടനിയനില്
6.00  ലക്ഷലാം ലനിറര് സലാംഭരണകശഷനിയുള്ള ടഭാങട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം
വനിതരണശലാംഖല  സഭാപനിക്കഭാനുമുള്ള  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.

ഇഇൗ പദതനിയുലട രണ്ടെഭാലാം ഘടത്തനില് ലതങ്കുറനിശനി സ്കൂള കകേഭാമ്പഇൗണ്ടെനില് 8.50
ലക്ഷലാം  ലനിറര്  സലാംഭരണ  കശഷനിയുള്ള  ഉനതതല  ജലസലാംഭരണനിയുലട  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  മൂന പഞഭായത്തുകേളനികലയുലാം കേസഭാളനിറനി പ്രശലാം ഉള്ള വഭാര്ഡകേളനികലക്കട്ട്
വനിതരണശലാംഖലകേളുലട പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. ഇഇൗ പദതനിയുലട മൂനഭാലാം ഘടത്തനിനട്ട്
21- ാാമതട്ട് എസട്ട്.  എല്.  എസട്ട്.  എസട്ട്.  സനി.-യനില് 1000  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കുനതനിനുകവണ്ടെനിയുള്ള വനിശദമഭായ എസ്റ്റനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ഒനഭാലാം  ഘടലാം:-  ജലശുദതീകേരണശഭാലയുലട  പ്രവൃത്തനി  82%
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. പ്രധഭാന ലലപപട്ട് ലലലനുകേളുലട പ്രവൃത്തനി 87%-ഉലാം ടഭാങ്കുകേളനികലയ്ക്കുളള
ലലപപട്ട് ലലലനുകേളുലട പ്രവൃത്തനി 87%-ഉലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  കമഭാകടഭാര് പമ്പട്ട് ലസറ്റുകേള
സലലപ്ലെെ ലചേയ.  കേനിണറനിലന്റെ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനി 20% പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

രണ്ടെഭാലാം ഘടലാം:- പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

മൂനഭാലാം  ഘടലാം:-  മൂനഭാലാം  ഘടത്തനിനട്ട്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കനി  ലടണ്ടെര്
നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് പ്രവൃത്തനികേള ഉടന് ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)   ഇഇൗ പദതനിയുലട  മൂനഭാലാം  ഘടത്തനിലന്റെ സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി
ലടണ്ടെര്  നടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്  പദതനി  2017  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
ജലവനിതരണലാം നടത്തഭാന് കേഴനിയുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി  

141(618)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനിലല അമ്പലപഭാറ,  തചനഭാട്ടുകേര എനതീ
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് അതനിരൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടന കേഭാരവലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
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(ബനി)  ഉലണ്ടെങനില് അതു പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി ശുദജലവനിതരണ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന  കേഭാരവലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  അതനിനഭായനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏതട്ട്  സതീമനില്  ഉളലപടത്തനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി എത്ര രൂപ വകേയനിരുത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി&സനി)  അമ്പലപഭാറ പഞഭായത്തനികലയട്ട് ഒറപഭാലലാം യു.  ലഎ.  ഡനി.  എസട്ട്.
എസട്ട്.  എലാം.  റനി.  (UIDSSMT)  പ്ലെെഭാന്റെനില്  നനിനലാം  ലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള
പദതനി പരനിഗണനയനിലണ്ടെട്ട്.  തച്ചുനഭാട്ടുകേര ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനിക്കട്ട്
കവണ്ടെനി പഭാലക്കഭാടട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് ഡനിവനിഷനനില്  പ്രഭാഥമനികേ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

കുടനിലവള്ള പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് മുന്സര്ക്കഭാര് 
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയ കേര്മ്മേ പദതനികേള

142(619) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് മുന് സര്ക്കഭാര്
എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതുവഴനി എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് വകേവരനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് വകേലക്കഭാണ്ടെതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങള  വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം എലനലഭാലാം?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ശുദജല  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  മുന്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് 100 ദനിന കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി, സപ്തധഭാരഭാ പദതനി, മനിഷന് 676 തുടങ്ങനിയ
കേര്മ്മേപദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 100 ദനിന കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനിയനില്
21  ശുദജലവനിതരണ  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം
സപ്തധഭാരഭാ  പദതനി  മുകഖന  33  പദതനികേളുലാം,  മനിഷന്  676  മുകഖന  കകേരളഭാ  ജല
അകതഭാറനിറനിയനില് നനിലവനില് പണനി നടനലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന ലചേറുതുലാം വലതുമഭായ 154
കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിരുനതട്ട്.

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ കേര്മ്മേപദതനികേള മുകഖന കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിയനില്
പണനി  നടനലകേഭാണ്ടെനിരുന  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ശുദമഭായ കുടനിലവള്ളലാം ലഭവമഭാക്കുകേ എനതനിനഭാണട്ട്
ലക്ഷവമനിടനിരുനതട്ട്.

(സനി)  കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിയനില് നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുന ലചേറുതുലാം
വലതുമഭായ  പദതനികേള  അടനിയനനിരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കവണ്ടെനി  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില്  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  കൂടകേയുലാം  തടസങ്ങള  നതീക്കുനതനിനഭായനി
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ഡനി)  കമല്പറഞ്ഞ കേര്മ്മേപദതനികേള മുകഖന  158  പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
കൂടതല് ജനങ്ങളക്കട്ട് ശുദമഭായ കുടനിലവള്ളലാം ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

തനിരുവമ്പഭാടനി - കമജര് കുടനിലവള്ള പദതനി

143(620)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  കമജര്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  നനിലവനിലള്ള  അവസ
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തനിരുവമ്പഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലളലപട മുക്കലാം,  കേഭാരകശരനി,
ലകേഭാടനിയത്തൂര്,  ഓമകശരനി  എനതീ  പഞഭായത്തുകേളക്കുകവണ്ടെനിയുള്ള  കുടനിലവള്ള
പദതനിക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിലയങനിലലാം  ജലശുദതീകേരണശഭാലക്കഭാവശവമഭായ
സലലാം ലഭവമഭായനില.  മുക്കലാം,  കേഭാരകശരനി,  ലകേഭാടനിയത്തൂര് എനതീ പഞഭായത്തുകേളുള-
ലപടത്തനിലക്കഭാണ്ടെട്ട്  ചേഭാത്തമലാംഗലത്തനിനുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുമഭായുള്ള  ഒരു
സമഗ കുടനിലവള്ള പദതനി പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 225

കപഭാത്തുണ്ടെനി കുടനിലവള്ള പദതനി   

144(621)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപഭാത്തുണ്ടെനി കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട വനിപുലതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള ഏതട്ട്
ഘടലാം വലരയഭായനി എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി എനട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയുലമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട അവകശഷനിക്കുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനഭാലക്കലയനട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജലശുദതീകേരണശഭാലയുലട 68%  പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. പമ്പനിലാംഗട്ട്
ലമയനിന്  4000  മതീറര്  സഭാപനികക്കണ്ടെതനില്  2800  മതീറര്  നതീളത്തനില്  സഭാപനിച്ചു
കേഴനിഞ.  അനുകൂല  കേഭാലഭാവസയനില്  മഭാത്രകമ  കപഭാത്തുണ്ടെനി  ഡഭാലാം  മുതല്
ശുദതീകേരണശഭാല വലരയുള്ള ലലപപട്ട് ലലലന് സഭാപനിക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  പ്രസ്തുത
പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ 1100  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ബഭാക്കനി തുകേ ലകേഭാണ്ടെട്ട്
2800 മതീറര് നതീളത്തനില് ലചേമ്മേണലാം കതഭാടട്ട് മുതല് ലനന്മഭാറ ഉനതതല ജലസലാംഭരണനി
വലര 350 എലാം.എലാം.ഡനി.ലഎ. ലലപപട്ട് സഭാപനിക്കഭാനുള്ള പ്രവൃത്തനി, 100 മതീറര് നതീളലാം
ഒഴനിലകേ  ബഭാക്കനി  ലലപപ്പുകേള  സഭാപനിച്ചുകേഴനിഞ.  പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.  കറഭാഡനിലള്ള
ലലപപട്ട് ലലലന് പ്രവൃത്തനികേള മഴ കേഭാരണലാം നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി 30-10-2016-നട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിരുനതട്ട്.

(സനി)  രണ്ടെഭാലാം  ഘടമഭായനി  കമലഭാര്കക്കഭാടട്ട്,  അയനിലൂര്  പഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള
ജലസലാംഭരണനിയുലാം  അതനികലക്കുള്ള  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ലമയനിനുലാം  ഉളലപടത്തനി  കപ്രഭാജകട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല ബഭാവനിക്കര കുടനിലവള്ള പദതനി

145(622)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  ബഭാവനിക്കര  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട
നനിലവനിലള്ള സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
886/2017
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(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനി  എനഭാണട്ട്  തുടങ്ങനിയലതനലാം  ഉകപക്ഷനിച്ചുകപഭായ

കേരഭാറുകേഭാര്, ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ എനനിവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പണനി ഉകപക്ഷനിച്ചുകപഭായ കേരഭാറുകേഭാര്ലക്കതനിലര  എലനങനിലലാം  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി റതീ-ലടണ്ടെര് ലചേയ്യുകമ്പഭാള കേരഭാറുകേഭാര് ഉകപക്ഷനിക്കുന

നടപടനി  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി  ഡനിവവന്  ലടണ്ടെര്  സസതീകേരനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്

നനിയനണത്തനിലള്ള ഏജന്സനിലയ ഏല്പനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് ഇഇൗ പദതനിയുലട പ്രവൃത്തനികേള നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇഇൗ  പദതനിയുലട  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചതട്ട്  2005-ല്  ആണട്ട്.

പ്രവൃത്തനിയുലട  ആദവ കേരഭാറുകേഭാരനഭായ ശതീ.  എലാം.  എലാം.  എ.  ഹഭാരതീസനിനട്ട്  277.42

ലക്ഷലാം രൂപയുലാം രണ്ടെഭാമലത്ത കേരഭാറുകേഭാരനഭായ ശതീ.  ലകേ.  ലമഭായതീന് കുടനി ഹഭാജനിക്കട്ട്

164.83 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(സനി)  ഇല.  ആദവകേരഭാറുകേഭാരന്  അധനികേ  നനിരക്കട്ട്  ആവശവലപടകേയുലാം

ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അതട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാലത  വരനികേയുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തതീരുമഭാനലാം

അനുസരനിചട്ട്  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  നകഷഭാത്തരവഭാദനിതസമനിലഭാലത  കേരഭാര്  റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം

ലചേയ.  ബഭാക്കനി പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടത്ത കേരഭാറുകേഭാരന് പണനി തുടര്ന വനകപഭാള

ലലസറട്ട്  കേണ്ടെതീഷനനില്  വന  ചേനില  അപ്രതതീക്ഷനിത  വവതനിയഭാനങ്ങള  കേഭാരണലാം

രൂപകേല്പനയനില് മഭാറലാം  വരുകത്തണ്ടെതഭായുലാം എസ്റ്റനികമറട്ട്  പുതുകക്കണ്ടെതഭായുലാം വന.

പുതുക്കനിയ  എസ്റ്റനികമറനില്   ഒറനിജനിനല്  എഗനിലമന്റെട്ട്  ലഷഡവ്യൂളനില്  ഇലഭാത്ത

ഇനങ്ങളക്കട്ട്  കേരഭാറുകേഭാരന്  സപ്ലെെനിലമന്റെറനി  എഗനിലമന്റെട്ട്  വചട്ട്  ഇനങ്ങളുലാം  കററ്റുലാം

സസതീകേരനികക്കണ്ടെതഭാണട്ട്.   രണ്ടെഭാമലത്ത കേരഭാറുകേഭാരന് ഇവ സസതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്

പ്രവൃത്തനിയനില് നനിനലാം ഒഴനിവഭാകക്കണ്ടെനി വന. പ്രവൃത്തനി ലലസറനില്  വന സഭാകങതനികേ

പ്രശങ്ങള കേരഭാറുകേഭാരുലട ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനിനു പുറത്തഭായതനിനഭാല് അവര്ലക്കതനിലര

നടപടനി  സസതീകേരനിചനില.

(ഡനി) അത്തരലാം ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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  കേഭാലപഴക്കലാംവന ലലപപ്പുകേള മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാന് നടപടനി

146(623)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടമക്കുടനിയനില്  ശുദജല വനിതരണ ശലാംഖലയനിലല  കേഭാലപഴക്കലാംവന

വപപ്പുകേള മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം ശുദജലലാം പഭാഴഭാകുനതുലാം ശുദജലക്ഷഭാമലാം

രൂക്ഷമഭാകുനതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില്,  ഇക്കഭാരവത്തനില് സസതീകേരനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനി വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭാലപഴക്കലാം വന വപപ്പുകേള മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള അടനിയനര

നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) വപപ്പുകേള മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനില് തടസങ്ങളുലണ്ടെങനില് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കേടമക്കുടനി  പഞഭായത്തനിലല  വനിതരണ

ശലാംഖല  ശകനിലപടത്തുനതനികലയഭായനി  1200  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഒരു  പദതനി

കകേഭാലാംപ്രനിലഹന്സതീവട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  പ്ലെെഭാനനിലന്റെ  (സനി.ഡനി.പനി.)  ഭഭാഗമഭായനി

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത,  ലലപപ്പുകേള  ലപഭാട്ടുകമ്പഭാള

യഥഭാസമയലാം അറകുറപണനികേള നടത്തനി ജലവനിതരണലാം സുഗമമഭായനി നടക്കുനതനിനു

കവണ്ടെ നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 ഞഭാറയല്, മുരനിക്കുലാംപഭാടലാം ഒഭാവര്ലഹഡട്ട് വഭാടര് ടഭാങ്കുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

147(624)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്  ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ജനിഡ കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായതുലാം,  നനിര്മ്മേഭാണലാം മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതുമഭായ

ഞഭാറയല്,  മുരനിക്കുലാംപഭാടലാം  ഓവര്ലഹഡട്ട്  വഭാടര്  ടഭാങ്കുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി   വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുനതനില്

തുടര്ചയഭായനി അലലാംഭഭാവലാം കേഭാണനിക്കുന കേരഭാറുകേഭാരലനതനിലര സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച

നടപടനി എലനനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ടനി പ്രവൃത്തനി എനകത്തയട്ട് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുലമനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ജനിഡ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായ  ഞഭാറയല്,  മുരനിക്കുലാംപഭാടലാം
ഓവര്ലഹഡട്ട്  വഭാടര്  ടഭാങ്കുകേളുലട  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  സമയപരനിധനി
31-12-2015  വലര  ആയനിരുന.  എനഭാല്  നനിശ്ചനിത  സമയത്തനിനുള്ളനില്  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  എഗനിലമന്റെട്ട്  എകനികേവ്യൂടതീവട്ട്  അധനികേഭാരനിയഭായ  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്,  പനിഴകയഭാടകൂടനി  30-6-2016  വലര സമയ പരനിധനി നതീടനിലക്കഭാടത്തനിരുന.
അതുപ്രകേഭാരലാം കേരഭാറുകേഭാരനനില് നനിനലാം 30-6-2016  വലരയുള്ള പുതുക്കനിയ കപ്രഭാഗഭാലാം
ചേഭാര്ടട്ട്  വഭാങ്ങനിക്കുകേയുലാം പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളള എലഭാ സഇൗകേരവങ്ങളുമുലണ്ടെനട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തനി  പണനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി  എലഭാ  ആഴ്ചയുലാം  സൂകമഭായനി
വനിലയനിരുത്തുകേയുമുണ്ടെഭായനി. 

എനഭാല് ടനി പ്രവൃത്തനിക്കട്ട് കേഭാരവമഭായ യഭാലതഭാരു പുകരഭാഗതനിയുമനിലഭാത്തതനിനഭാല്
ടനി  കേരഭാറുകേഭാരലനതനിലര  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  നടപടനികേള സസതീകേരനിചട്ട്,  പ്രവൃത്തനികേള
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

  കേനിളനിമഭാനൂര്, പഴയകുനകമ്മേല്, മടവൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കഭായുള്ള
കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

148(625)  ശതീ  .    ബനി  .    സതവന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂര്,  പഴയകുനകമ്മേല്,  മടവൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തുളക്കഭായുള്ള
സമഗ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാലണനലാം  ഇനനി  എലനലഭാലാം  പണനികേളഭാണട്ട്  അവകശഷനിക്കുനലതനലാം
ഇതട്ട്  എനകത്തക്കട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  ലചേയ്യുവഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി ആലകേ എനട്ട് തുകേയഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം
ഇതനിനകേലാം എനട്ട് തുകേ ലചേലവഴനിചട്ട് കേഴനിഞലവനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂര്,  പഴയകുനകമ്മേല്,  മടവൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കഭായുള്ള
സമഗ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഇകപഭാഴലത്ത
സനിതനി തഭാലഴ വനിവരനിക്കുന.

പഭാകക്കജട്ട്  -1  :-  ലലകേലഭാസലാംകുനനില്  14.64  ലക്ഷലാം ലനിറര്  സലാംഭരണകശഷനിയുള്ള
ഉപരനിതല  ജലസലാംഭരണനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  8.92  കേനി.മതീ.  നതീളത്തനില്  ലലപപട്ട്
ലലലന് സഭാപനിക്കുന പണനികേളുലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ.
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പഭാകക്കജട്ട്  - 2   :  - 8.77 എലാം.എല്.ഡനി ജല ശുദതീകേരണശഭാലയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഇരടചനിറയനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

പഭാകക്കജട്ട്-3 :-  കേനിളനിമഭാനൂര്, പഴയകുനകമ്മേല്, മടവൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കു
കവണ്ടെനിയുളള 57.45 കേതീ.മതീ. നതീളത്തനില് ലലപപട്ട് ലലലന് സഭാപനിക്കുന പണനിയുലാം മറട്ട്
അനുബന പണനികേളുലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.  

പഭാകക്കജട്ട്  -4 :- കേടല്കേഭാണനി കുനനിലല 4.37 ലക്ഷലാം ലനിറര് സലാംഭരണകശഷനിയുളള
ഉപരനിതല  സലാംഭരണനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  31.18  കേനി.മതീ.  ലലപപട്ട്  ലലലന്
സഭാപനിക്കുന പണനികേളുലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ.

പഭാകക്കജട്ട്  -5 :- കേഭാകരറട്ട് പഭാലത്തനിനു സമതീപലാം 9 മതീ.  വവഭാസമുളള കേനിണറനിലന്റെയുലാം
പമ്പട്ട്  ഹഇൗസനിലന്റെയുലാം  പണനികേളുലാം  അതനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  16.72  കേനി.മതീ.  ലലപപട്ട്
ലലലനനിലന്റെയുലാം പണനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

പഭാകക്കജട്ട്  -6  :-  കേനിളനിമഭാനൂര്,  പഴയകുനകമ്മേല്,  മടവൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കു
കവണ്ടെനിയുള്ള  4.22  കേതീ.മതീ.  ദൂരത്തനില്  ലലപപട്ട്  ലലലന്  സഭാപനിക്കുന  പണനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ.

പഭാകക്കജട്ട്  -7 :- കേഭാകരറട്ട് പമ്പട്ട്ഹഇൗസട്ട്, ഇരടചനിറ പമ്പട്ട് ഹഇൗസട്ട്, തടത്തുമല പമ്പട്ട്
ഹഇൗസട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  പമ്പട്ട്  ലസറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള  60%
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

പഭാകക്കജട്ട്  -8  :- കേഭാകരറട്ട് പമ്പട്ട് ഹഇൗസനിനു സമതീപലാം ഇന്കഡഭാര് ട്രെെഭാന്കസഭാര്മര്
ലകേടനിടത്തനിലന്റെയുലാം  തടത്തുമല പമ്പട്ട്  ഹഇൗസനില് ഇന്കഡഭാര് ട്രെെഭാന്കസഭാര്മറനിലന്റെയുലാം
അനുബന ഘടകേങ്ങളുലടയുലാം പണനികേള അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  95% പണനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനി.

പഭാകക്കജട്ട്  -7 :-   ല് അവകശഷനിക്കുന പണനികേള  -

1. പഭാനല്  കബഭാര്ഡട്ട്,  കമഭാകടഭാര്,  ട്രെെഭാന്കസഭാര്മര്  എനനിവ  സഭാപനിക്കുന
പണനികേള

2. ഇലകനിക്കല്  ഇന്ലസകകററനിലന്റെ  അനുമതനിയുലാം  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്
നനിനലാം ലലവദത്യുത കേണക്ഷലന്റെ ലഭവതയുലാം.

പഭാകക്കജട്ട്    -8-  ല് അവകശഷനിക്കുന പണനികേള :-

ചുറ്റുമതനിലനിലന്റെ  പണനിയുലാം  യഭാര്ഡട്ട്  ലലലറനിലാംഗുമഭായനി  ബനലപട  പണനികേളുലാം.
ഇഇൗ പദതനി 31-10-16-നകേലാം കേമ്മേതീഷന് ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്. 

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട അടങല് തുകേ 3100 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്. ഇതനിനകേലാം 
2349.06 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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കകേഭാടക്കല് -കേലഭാകേഭായലാം -പറപ്പൂര് കുടനിലവളള പദതനി

149(626) ലപ്രഭാഫ  .     ആബനിദട്ട്  ഹുവസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല്  മണ്ഡലത്തനിലല  കുടനിലവള്ള  പദതനിയഭായ  കകേഭാടക്കല്-
കേലഭാകേഭായലാം-പറപ്പൂര്  പദതനിയുലട  നനിലവനിലല  അവസ  എനഭാലണനട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി എനട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുലമനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടക്കല്  പറപ്പൂര്  കുടനിലവള്ള  പദതനി  വഴനി  ഇകപഭാള  കുടനിലവള്ള
വനിതരണലാം നടത്തുനണ്ടെട്ട്.

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം നടത്തുനണ്ടെട്ട്. 

ജതീവനക്കഭാരുലട സലലാംമഭാറലാം

150(627) ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ജലവനിഭവ വകുപനില്
എത്ര ജതീവനക്കഭാലര കേഭാലഭാവധനി തതീരുലാം മുമ്പട്ട് സലലാംമഭാറനി നനിയമനിച്ചു;

(ബനി) ജനില തനിരനിച്ചുലാം തസനികേ തനിരനിച്ചുമുള്ള കേണക്കുകേള ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാലതയുള്ള  ഇത്തരലാം  സലലാംമഭാറങ്ങള
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഭരണപരമഭായ
കേഭാരവങ്ങളഭാലലാം ലപഭാതുജന തഭാത്പരവഭാര്ത്ഥവലാം കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിയനില് മൂന
വര്ഷ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിയഭാത്ത  24  ജതീവനക്കഭാലരയുലാം  ജലകസചേന  വകുപനില്
കേഭാലഭാവധനി തതീരുലാം മുമ്പട്ട് അഞട്ട് ജതീവനക്കഭാലരയുലാം സലലാംമഭാറനി നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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(ബനി)  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുലാംമുമ്പട്ട്  സലലാംമഭാറനി  നനിയമനിചവരുലട  ജനില  തനിരനിച്ചുലാം
തസനികേ തനിരനിച്ചുമുളള വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി

അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എകനികേവ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്   :

തനിരുവനനപുരലാം -1

എറണഭാകുളലാം  -1

ലലഡവര്   :

കകേഭാടയലാം -1

ലഹഡട്ട് ക്ലഭാര്ക്കട്ട്   :

തനിരുവനനപുരലാം-3

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് -2

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-2

പഭാലക്കഭാടട്ട്-1

ലകേഭാലലാം -4

എറണഭാകുളലാം -1

ജൂനനിയര് സൂപ്രണ്ടെട്ട്   :

ലകേഭാലലാം-1

ആലപ്പുഴ-1

മതീറര് ഇന്ലസകര്   :

മലപ്പുറലാം -1

കകേഭാടയലാം -1

പ്ലെെലാംബര്   :

തനിരുവനനപുരലാം-1



232 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 30, 2016

ഡഭാഫട്ട്സഭാന് കഗഡട്ട്   II :

ആലപ്പുഴ  -1

തൃശ്ശൂര് -1

ഇടക്കനി-1

ജലകസചേന വകുപട്ട്   :

ഡഭാഫട്ട്സഭാന് -1 (കകേഭാടയത്തു നനിനലാം തനിരുവനനപുരലാം ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.യനികലക്കട്ട്)

ജൂനനിയര് സൂപ്രണ്ടെട്ട്   :

തനിരുവനനപുരലാം-1

ലലടപനിസ്റ്റട്ട്   :

തനിരുവനനപുരലാം-3

(സനി)  ഭരണപരമഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാലലാം ലപഭാതുജന തഭാലരവഭാര്ത്ഥവലാം അകതഭാലടഭാപലാം
അകപക്ഷ പ്രകേഭാരവമുള്ള സലലാം മഭാറങ്ങള മഭാത്രകമ നടത്തനിയനിട്ടുള്ളൂ.

കുനമ്മേല് കുടനിലവള്ള പദതനി

151(628) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നഭാദഭാപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുനമ്മേല് അനുബന കുടനിലവള്ള
പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  ലലവകുനതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  എങനില് പ്രസ്തുത പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള തസരനിതലപടത്തനി
കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം നടത്തുനതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസരനിതലപടത്തുനതനിനട്ട് 
ആവശവമഭായ നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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  ലതഭാഴനില് വകുപനിനുകേതീഴനിലള്ള ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡകേള 

152(629) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  ലതഭാഴനിലലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിനുകേതീഴനില്  എത്ര  ലതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണ്ടെനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാനനിലന്റെയുലാം
കപരുലാം ഏലതലഭാലാം വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഏലതലഭാലാം തരത്തനിലള്ള
ആനുകൂലവങ്ങളഭാണട്ട് ഓകരഭാ കബഭാര്ഡനില് നനിനലാം നല്കേനിവരുനലതനലാം പ്രകതവകേലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേന  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഏലതലഭാലാം  കബഭാര്ഡകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണ്ടെനളള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ കബഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം കപര്ക്കട്ട് വനിവനിധ ബഭാങ്കുകേളനില് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ള
തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കക്ഷമ കബഭാര്ഡകേളനില് നനിനലാം ലപന്ഷന് ഉളലപലടയുള്ള ആനുകൂലവ
വനിതരണത്തനില്  കുടനിശനികേയുള്ള  സഭാപനങ്ങളുകണ്ടെഭാ;  ഉലണ്ടെങനില്  അവ
ഏലതലഭാലമനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴനില്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  16  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനലാം -1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കകേരള  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്
കകേനനനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.

കകേരള  അസലാംഘടനിത  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  കകേന
നനിമയപ്രകേഭാരലാം  2-2-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (അചടനി)  നമ്പര്.24/2016/
ലതഭാഴനില് നനിലവനില് വനനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(സനി) വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനലാം-2 ല് കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി) ആനുകൂലവ വനിതരണത്തനില് കുടനിശനികേയുള്ള സഭാപനങ്ങളുലട വനിവരലാം 
തഭാലഴ ലകേഭാടത്തനിരനിക്കുന:

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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1. കകേരള  ചുമട്ടു  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  03/2014  മുതല്
സഭാകറര്ഡട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില് ലപന്ഷന് കുടനിശനികേയുണ്ടെട്ട്.

2. കകേരള  കേര്ഷകേ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  മരണഭാനനര
ധനസഹഭായലാം, അധനിവര്ഷ ആനുകൂലവലാം,  വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം, പ്രസവ
ധനസഹഭായലാം,  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  എനനിവയനില് ആലകേ  251.69
കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശനികേയുണ്ടെട്ട്.

3. കകേരള  ബഭാര്ബര്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദതനി,  കകേരള  അലക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദതനി  എനനിവയനില്  07/2015  മുതല്
ലപന്ഷന് കുടനിശനികേയുണ്ടെട്ട്.

4. കകേരള  ബതീഡനി  &  സനിഗഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്
നവലാംബര്  2015 മുതല് ലപന്ഷന് കുടനിശനികേയുണ്ടെട്ട്.

5. കകേരള  കേശുവണ്ടെനി  ലതഭാഴനിലഭാളനി  ആശസഭാസ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്
ഡനിസലാംബര് 2015 മുതല് ലപന്ഷന് കുടനിശനികേയുണ്ടെട്ട്.

6. കകേരള ലലകേത്തറനി ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് 2015  ആഗസ്റ്റട്ട്
മഭാസലാം മുതല് ലപന്ഷന് കുടനിശനികേയുണ്ടെട്ട്.

7. കകേരള  ഇഇൗറ,  കേഭാട്ടുവള്ളനി,  തഴ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്
07/2015 മുതല് ലപന്ഷന് കുടനിശനികേയുണ്ടെട്ട്.

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് സലാംരക്ഷണലാം

153(630) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേഭാന്  മുന്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
എലനലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനിയഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  വകേവരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;
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(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഒരുക്കനിയനിരുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  എലനലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങള
വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2011  മുതല്  2014  വലര  13  ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില് മനിനനിമലാം കവതനലാം
പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. കൂടഭാലത 5 പുതനിയ ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില്കടനി മനിനനിമലാം
കവതനലാം നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു.  41  ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില്
മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് മനിനനിമലാം
കവതന അലലഡസസറനി കബഭാര്ഡനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി)  മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട് വഴനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ലലദനലാംദനിന ജതീവനിതത്തനിനുള്ള കൂലനി ലഭനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുലാം.  കൂടതല്  കമഖലകേലള
മനിനനിമലാം  കൂലനി  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം  അവര്ക്കഭായനി  കൂലനി
നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനതുവഴനി  കൂടതല്   വനിഭഭാഗലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകൂടനി
മനിനനിമലാം കൂലനിയുലട പരനിരക്ഷ നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  സസകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളനില് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര് സസഭാഡട്ട്
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകമ്പഭാഴുലാം  മറട്ട്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്
ഇന്ലസക്ഷന്  നടത്തുകമ്പഭാഴുലാം  ശദയനില്ലപടന  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കട്ട്
എതനിലരയുലാം  സഭാപന  മഭാകനജലമന്റുകേളലക്കതനിലരയുലാം  ലക്ലയനിലാം  ലപറതീഷനുകേളുലാം
കപ്രഭാസനികേവ്യൂഷനുമുളലപലടയുളള നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണ്ടെട്ട്. 

(ഡനി)  ഇഇൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ബഭാങട്ട് മുകഖന
കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനലവനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം കൂടഭാലത
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കവജട്ട് സനിപട്ട് കനരനിടട്ട് ഓണ്ലലലന് മുകഖന ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം
കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  ഇന്ലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  1948-ലല  മനിനനിമലാം
കവതന  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം,  1936  ലല  കവതനലാം  ലകേഭാടക്കല്  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം
നനിശ്ചയനിക്കലപട കവതനലാം കൃതവസമയത്തട്ട് ലഭവമഭാക്കുനകണ്ടെഭാലയനട്ട് ഓണ്ലലലനഭായനിത്തലന
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  ഇതനില്  വതീഴ്ചവരുത്തുന  സഭാപന  ഉടമകേളലക്കതനിലര
നനിയമ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  കേഴനിയുലാം.  ഇതുവലര  279  സഭാപനങ്ങള  ഇഇൗ
പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില്  വനനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ടനി  സഭാപനങ്ങളനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
67.86  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  കവതന  സുരക്ഷഭാപദതനി  മുകഖന  ഇതനിനകേലാം
ലലകേമഭാറനികേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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ഒരു ലതഭാഴനിലഭാളനി- ഒരു ഇ. പനി.എഫട്ട്. അക്കഇൗണ്ടെട്ട് പദതനി

154(631) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് 'ഒരു ലതഭാഴനിലഭാളനി - ഒരു ഇ.പനി.എഫട്ട്. അക്കഇൗണ്ടെട്ട്' എന
പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ എനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേകളയുലാം കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേകളയുലാം
എലാംകപ്ലെെഭായതീസട്ട്  കപ്രഭാവനിഡന്റെട്ട്  ഫണ്ടെട്ട്  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണ്ടെട്ട്.   ഒരു  ലതഭാഴനിലഭാളനിയുലട  വവതവസ  പനി.എഫട്ട്.  അക്കഇൗണ്ടെട്ട്
നമ്പരുകേലള  ഏകേതീകേരനിചട്ട്  ഒറ  നമ്പരനിലന്റെ  കേതീഴനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായനി
യണനികവഴല് അക്കഇൗണ്ടെട്ട് നമ്പര്  [Universal  Account  Number  (UAN)]  എന
പുതനിയ പദതനി ഇ. പനി. എഫട്ട്. ഓര്ഗലലനകസഷന് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.   

(ബനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള/നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനി
സലാംഘടനകേള/പ്രമുഖ നനിര്മ്മേഭാണ കേമ്പനനികേള എനതീ കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
ഇ.പനി.എഫട്ട്-ലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ഉളലപടത്തഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  അതനുസരനിചട്ട്
അര്ഹതലപടവരുലട അലാംഗതസലാം  ഉറപഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
കകേഭാണ്ട്രെെഭാകട്ട് നല്കുന  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലാം  (Principal  Employer)
അതനിലന്റെ  വനിശദവനിവരങ്ങള  ഇ.പനി.എഫട്ട്.  ഓര്ഗലലനകസഷലന്റെ  ലവബ്ലലസറനില്
(www.epfindia.gov.in) പ്രകതവകേമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കപഭാര്ടലനില്
കരഖലപടത്തുനതനിനുലാം  അതുവഴനി  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഇ.പനി.എഫട്ട്.  -ല്
അലാംഗതസലാം നല്കേഭാനുലാം നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത കേണ്സ്ട്രക്ഷന് ലലസറ്റുകേളനില്
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം അര്ഹതലപടവലര കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്  പനി.എഫട്ട്.  അലാംഗതസലാം
നനിര്ബനമഭാക്കഭാനുള്ള പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

 155(632) ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  പണനിലയടക്കുന  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
എണ്ണലാം  കേണക്കഭാക്കുകേയുലാം  അവരുലട  തനിരനിചറനിയല്  കരഖകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
കശഖരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വരവ-കപഭാക്കുകേള,  കജഭാലനിസലലാം
എനനിങ്ങലനയുള്ള  വനിവരങ്ങള  കരഖലപടത്തനി  സൂക്ഷനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലകണ്ടെഭാ; ഉലണ്ടെങനില് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  മുകഖന  പകേര്ചവവഭാധനികേള
വവഭാപനിക്കഭാന്  ഇടയഭാകുനതനിനഭാല്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്തുകമ്പഭാള  ഇവര്ക്കുകവണ്ടെനി
ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  നനിര്ബന  ആകരഭാഗവപരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടക്കുന  പല  കുറകൃതവങ്ങളനിലലാം  ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  പങഭാളനികേളഭാകുന  സഭാഹചേരവത്തനില്  ഇവലര  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം
നനിയനനിക്കഭാനുമുള്ള  എലനങനിലലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  ആസൂത്രണലാം  ലചേയഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ ആവശവപ്രകേഭാരലാം 2013-ല് ഗുലഭാത്തനി ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട്
ഓഫട്ട്  ഫനിനഭാന്സട്ട്   ആന്റെട്ട്  ടഭാകകഷന്  ഏലറടത്തട്ട്  നടത്തനിയ  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്
പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്  25  ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  ലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുനതഭായനി  കേലണ്ടെത്തനിയനിരുന.   2010-ല്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കനിയ  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  പദതനിയനിന്
കേതീഴനില്  53136  കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് രജനികസ്ട്രഷന് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇഇൗ
പദതനിയനിന്കേതീഴനില്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡകേള  കകേരള  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി സമഗ ആകരഭാഗവ ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പദതനിയുലട  മഭാതൃകേയനില്  ഒരു  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.  ഇതനിലൂലട ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കൃതവമഭായ
വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തഭാനുലാം  ഒപലാം  അവര്ക്കട്ട്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കേനി
പദതനി പരനിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം കേഴനിയുലാം.

(ബനി)   1979-ലല  ഇന്റെര്  കസ്റ്ററട്ട്  ലലമഗന്റെട്ട്  വര്കക്കഴട്ട്  (റഗുകലഷന്  ഓഫട്ട്
എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട്  &  കേണ്ടെതീഷന്  ഓഫട്ട്  സര്വ്വതീസസട്ട്)  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  അകഞഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  സഭാപനങ്ങലള
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിക്കുകേയുലാം  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  ലലലസന്സട്ട്  നല്കുകേയുലാം  ലചേയവരുന.
ഇഇൗ  കേരഭാറുകേഭാര്  മുകഖന  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലലപ്ലെെവഡട്ട്,
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ഇരുമ്പുരുക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം, ലചേങല് /ലവട്ടുകേലട്ട് ല്ല്,  ഖനന കമഖല, കഹഭാടല്, റകസ്റ്റഭാറന്റെട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനില് കജഭാലനി  ലചേയ്യുന അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വനിവരലാം
കശഖരനിക്കഭാന് കേഴനിയുനണ്ടെട്ട്.   എനഭാല് ഏറനിയ  കൂറുലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന
തരത്തനില്  കേരഭാറുകേഭാര്  മുകഖനയലഭാലത  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
സലാംസഭാനത്തട്ട് കജഭാലനി ലചേയനിക്കുനതനിനഭാല് അവരുലട വരവട്ട് കപഭാക്കട്ട് സലാംബനനിച
വവവസകേള പ്രസസ്തുത നനിയമത്തനിലല  വവവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭാകേഭാലത  വരുന
സഭാഹചേരവലാം നനിലവനിലണ്ടെട്ട്.

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിവനിധ ജനിലകേളനില് ടഭാസട്ട് കഫഭാഴനിലന്റെ കയഭാഗലാം കൂടകേയുലാം
ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന അവരുലട വഭാസസലങ്ങളനിലലാം
ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനിലലാം  ടനി  വകുപ്പുകേലള  ബനലപട  ഉകദവഭാഗസരുലട  കനതൃതസത്തനില്
സലാംയുക  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ആകരഭാഗവ വകുപനിലല അധനികൃതരുമഭായനി ബനലപടട്ട് ശദയനില്ലപടന
പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന്  കവണ്ടെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനി  വരുന.  ഇവര്ക്കഭായനി
ലതഭാഴനില്  വകുപട്ട്  മുന്കേലയടത്തട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കേവഭാമ്പുകേളുലാം  വനിവനിധ  രതീതനിയനിലള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണപരനിപഭാടനികേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കേണക്കുകേള

156(633) ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ  കജഭാലനികേളനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന  ഇതര
സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കേണക്കുകേള ലഭവമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ഇതു  സലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  ഒരു  കേണലക്കടപനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലതഭാഴനില്  വകുപനില്  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കേണക്കട്ട്
ലഭവമല.  എനഭാല്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴനിലള്ള ഗുലഭാത്തനി ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട്
ഓഫട്ട് ഫനിനഭാന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ടഭാകകഷന്  2013-ല് സമര്പനിച പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  25  ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള കജഭാലനി
ലചേയവരുനതഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ
പദതനിയനില് 53136 കപര് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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(ബനി&സനി)  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണവലാം

മറട്ട്  കക്ഷമനടപടനികേളക്കു  പുറലമ  അവരുലട  രജനികസ്ട്രഷന്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം

തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം ലക്ഷവമനിടട്ട്  ഒരു സമഗ പദതനി

നടപഭാക്കുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട വനിവരങ്ങള

157(634) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് :

ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :

കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലള്ള  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കൃതവമഭായ

വനിവരങ്ങള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പക്കലകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലതഭാഴനില്  കതടനി  കകേരളത്തനിലലത്തുനവരുലട  വനിവരങ്ങള

കശഖരനിക്കഭാന് നനിലവനില് എന്തു മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട് അവലലാംബനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില് കജഭാലനി  ലചേയ്യുന ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട

വനിവരകശഖരണലാം  കൃതവമഭായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനട്ട്  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനി

വകേലക്കഭാള്ളുകമഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലള്ള  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കൃതവമഭായ

വനിവരങ്ങള ലഭവമല.

(ബനി) 2010-ലല കകേരള കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഇതര

സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള പദതനിയനില് അലാംഗതസ രജനികസ്ട്രഷന് നടത്തുനണ്ടെട്ട്.

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കൃതവമഭായ  വനിവരകശഖരണലാം

നടത്തുനതനിനുലാം  രജനികസ്ട്രഷകനഭാടകൂടനി  ആകരഭാഗവ  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പു

വരുത്തുനതനിനുമഭായനി  സമഗ  ആകരഭാഗവ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയുലട  മഭാതൃകേയനില്

'ആവഭാസട്ട്' എന കപരനില് ഒരു നൂതന പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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  അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് രജനികസ്ട്രഷന്

158(635)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .       ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്

രജനികസ്ട്രഷന് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ഇതനിനഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന

കണ്ടെഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?      

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  ഇതര  സലാംസഭാന

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസ്ട്രഷന്,  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി

കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  കക്ഷമപദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനിയനിരുന.  ഇതര

സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസ്ട്രഷന്,  ആകരഭാഗവകക്ഷമ  പദതനിയുമഭായനി

ബനലപടത്തനി  വനിപുലലപടത്തുനതനിനട്ട്  പുതനിയ  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിച്ചു

വരനികേയഭാണട്ട്. 

കകേരള കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമപദതനി

159(636) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കകേരള കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമപദതനി നനിലവനില്

വനതട്ട് എന മുതലഭാലണനലാം ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിലലത്തുലാം വലര പ്രസ്തുത

പദതനിയനില്  ലതഭാഴനില്  വകുപട്ട്  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയലപടവര്

എത്രലയനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  പ്രഭായപരനിധനി,  വഭാര്ഷനികേവനിഹനിതലാം,

സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം, അലാംഗതസത്തനിനട്ട് കവണ്ടുന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള എനനിവ പ്രസ്തുത

പദതനിയനുസരനിചട്ട്  ആര്ക്കഭാണട്ട്  സമര്പനികക്കണ്ടെലതനലാം  ആനുകൂലവങ്ങള

എലനലഭാലമനലാം  ഇവര്ക്കട്ട്  ഐഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കുനകണ്ടെഭാലയനലാം  എങനില്

ആയതനിനട്ട് ചുമതലലപട ഉകദവഭാഗസര് ആരഭാലണനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇതര സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കക്ഷമലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം
ഇവലര  സലാംബനനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമഭായനി  പ്രസ്തുത
പദതനിയനില് ഇവലര ഉളലപടത്തഭാനുലാം നനിയമങ്ങള കേര്ശനമഭാക്കനി പഭാലനിക്കഭാനുമുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതട്ട് പരനിഗണനയനിലകണ്ടെഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനി  നനിലവനില്  വനതട്ട്
29-3-2010-ലഭാണട്ട്.  30-4-2016  വലര  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  53136  ഇതര
സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള അലാംഗതസ രജനികസ്ട്രഷന് നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി) 2010-ലല കകേരള കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനി ഖണ്ഡനികേ  (7)
പ്രകേഭാരലാം ഒരു മഭാസകമഭാ,  അതനില് കൂടതല്  കേഭാലകമഭാ കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനിയഭായനി
കജഭാലനി  ലചേയവരുന  18  വയസട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതുലാം  എനഭാല്  60  വയസട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ  ഓകരഭാ  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനിയുലാം  പദതനിയനില്
അലാംഗമഭാകുനതനിനട്ട്  തലന്റെ  കപരട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിരനികക്കണ്ടെതഭാലണനട്ട്  വവവസ
ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ഓകരഭാ കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനിയുലാം അലാംഗതസ ഫതീസഭായനി പ്രതനിവര്ഷലാം 30
രൂപ നല്കകേണ്ടെതുലാം ആയതനിലന്റെ 3 മടങ്ങട്ട് വരുന തുകേ സര്ക്കഭാരുലാം 3 മടങ്ങട്ട് വരുന
തുകേ  കകേരള  നനിര്മ്മേഭാണ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമകബഭാര്ഡലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയനികലക്കട്ട്
ഓകരഭാ വര്ഷവലാം നല്കകേണ്ടെതുമഭാണട്ട്.  വയസ്സുലാം ലതഭാഴനിലലാം ലതളനിയനിക്കുന കരഖകേളുലാം
രണ്ടെട്ട് പഭാകസഭാര്ടട്ട് ലലസസട്ട് കഫഭാകടഭായുലാം സഹനിതലാം കകേരള നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  അകപക്ഷഭാ  കഫഭാറലാം  നമ്പര്  1 -ല്
സമര്പനികക്കണ്ടെതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗവസലാംരക്ഷണവലാം
പൂര്ണ്ണമഭായ  വനിവരകശഖരണവലാം  ലക്ഷവമനിടട്ട്  സമഗ  ആകരഭാഗവ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പദതനിയുലട  മഭാതൃകേയനില്  ഒരു  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  നടന
വരുന.  ഇഇൗ പദതനി ആരലാംഭനിചഭാല് ഇവരുലട കേണലക്കടപ്പുലാം വനിവരകശഖരണവലാം
തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കേലലാം നടപഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്. കൂടഭാലത 1979-ലല അനര്
സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനി  (ലറഗുകലഷന്  ഓഫട്ട്  എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട്  &  കേണ്ടെതീഷന്സട്ട്
ഓഫട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്)  നനിയമ  പ്രകേഭാരമുള്ള  സഭാപനങ്ങളുലട  രജനികസ്ട്രഷന്,
ലലലസന്സനിലാംഗട്ട്  എനനിവ  കേര്ശനമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ലതഭാഴനില്  വകുപട്ട്
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  വകുപനിലല  എന്കഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്  ഇതു
സലാംബനനിച പരനികശഭാധനകേള ഉഇൗര്ജ്ജനിതലപടത്തഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുമുണ്ടെട്ട്.
886/2017
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കവതന സുരക്ഷഭാകേര്മ്മേ പദതനി

 160(637) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കവതന സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കഭാന് മുന്
സര്ക്കഭാര് എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി വകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
ഒരുക്കനിയനിരുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് എലനലഭാലാം ലക്ഷവങ്ങള വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിനുലാം
സലാംസഭാനലത്ത സസകേഭാരവ  കമഖലയനിലല  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  രലാംഗങ്ങളനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കവതനലാം  ബഭാങട്ട്  വഴനി  നല്കുനതനിനുമുള്ള  കവതന
സുരക്ഷഭാ  പദതനി  (ഇ-കപലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  കവജസട്ട്  സതീലാം)  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത സസകേഭാരവ രലാംഗലത്ത വനിവനിധ ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മനിനനിമലാം കവതനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം കവതനലാം ബഭാങട്ട് വഴനി
നല്കുനതനിനുമുളള  കവതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  (ഇ  -കപലമന്റെട്ട്)  തനിരുവനനപുരലാം
ജനിലയനില്  ലലപലറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതുവഴനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ബഭാങട്ട് മുകഖന കവതനലാം
ലഭവമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന കുറഞ്ഞ കവതനലാം യഥഭാസമയലാം
ലഭനിക്കുനലണ്ടെനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം കൂടഭാലത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കവജട്ട് സനിപട്ട്
കനരനിടട്ട് ഓണ്ലലലന് മുകഖന ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം കേഴനിയുനതഭാണട്ട്. 
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(സനി)  കവതന സുരക്ഷഭാ പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി  1958  -ലല മനിനനിമലാം
കവതന ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടെട്ട് 8-7-2015-ലല സ.ഉ.(അചടനി)നമ്പര്
84/2015  പ്രകേഭാരലാം വനിജഭാപനലാം പുറലപടവനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത ലകേല്കട്രെെഭാണുമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട്  ഒരു  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  വനികേസനിപനിക്കുകേയുലാം  നഭാഷണലലലസ്ഡട്ട്
ലഷഡവ്യൂളഡട്ട്  ബഭാങ്കുകേള,  സസകേഭാരവ  ലതഭാഴനിലടമ  പ്രതനിനനിധനികേള  എനനിവരുമഭായനി
ചേര്ച  നടത്തനി  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  18  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി
കേരഭാറനില് ഏര്ലപടകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

(ഡനി)  ഇഇൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ബഭാങട്ട് മുകഖന
കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുനലണ്ടെനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കവജട്ട് സനിപട്ട് കനരനിടട്ട് ഓണ്ലലലന് മുകഖന ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം
കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  ഇന്ലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  1948-ലല  മനിനനിമലാം
കവതന  നനിയമ  പ്രകേഭാരവലാം  1936-ലല  കവതനലാം  ലകേഭാടക്കല്  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം
നനിശ്ചയനിക്കലപട കവതനലാം കൃതവസമയത്തട്ട് ലഭവമഭാകുനകണ്ടെഭാലയനട്ട് ഓണ്ലലലനഭായനി
തലന  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  ഇതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തുന  സഭാപന
ഉടമകേളലക്കതനിലര  നനിയമ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  കേഴനിയുലാം.  ഇതുവലര  279
സഭാപനങ്ങള ഇഇൗ പദതനിയുലട പരനിധനിയനില് വനനിട്ടുണ്ടെട്ട്.   ടനി  സഭാപനങ്ങളനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  67.86  കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം കവതന സുരക്ഷഭാ പദതനി മുകഖന
ഇതനിനകേലാം ലലകേമഭാറനി കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

കതഭാടലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മനിനനിമലാം കൂലനി വര്ദന         

161(638) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കതഭാടലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മനിനനിമലാം
കൂലനി  വര്ദനിപനിചകപഭാള കജഭാലനിഭഭാരലാം  അമനിതമഭായനിലയന  ആകക്ഷപലാം ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  എങനില്,  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണ്ടെട്ട്.  ബനലപടവരുമഭായനി ചേര്ച ലചേയട്ട് പ്രശപരനിഹഭാരത്തനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കേര്ഷകേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് അര്ഹമഭായ ആനുകൂലവങ്ങള 
വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി        

162(639) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീനന് :
ശതീ  .    എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനിയനില് നനിനള്ള ആനുകൂലവങ്ങള ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  മൂനട്ട്
ലക്ഷകത്തഭാളലാം  അകപക്ഷകേള  ലകേടനിക്കനിടക്കഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചേരവലാം  എനഭാണട്ട്;
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന ആനുകൂലവങ്ങള നല്കേഭാനഭായനി എത്ര തുകേ കവണ്ടെനി വരുലാം ;

(സനി) അര്ഹമഭായ ആനുകൂലവങ്ങള അടനിയനരമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടെട്ട്. കകേരള സലാംസഭാനലത്ത അസലാംഘടനിതരഭായ കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
കക്ഷമലാം മുന്നനിര്ത്തനി വനിവനിധ കക്ഷമപദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി
1974-ലല കകേരള കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി നനിയമത്തനിലല 8-ാം വകുപട്ട് പ്രകേഭാരലാം കകേരള
കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനിക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനി.  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
പ്രതനിനനിധനികേളഭായനി  7  അലാംഗങ്ങളുലാം  ഭൂവടമ  പ്രതനിനനിധനികേളഭായനി  7  അലാംഗങ്ങളുലാം
സര്ക്കഭാരനിലന  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചട്ട്  7  അലാംഗങ്ങളുലാം  ഉളലപടന  ഒരു  ഡയറകര്
കബഭാര്ഡഭാണട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിയനനിക്കുനതട്ട്.   ഇവരനില്  നനിനട്ട്
ഒരഭാലള കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലചേയര്മഭാനഭായുലാം സര്ക്കഭാര് പ്രതനിനനിധനികേളനില് നനിനട്ട് ഒരഭാലള
ചേതീഫട്ട്  എകനികേവ്യൂടതീവഭായുലാം  നനിയമനിച്ചുവരുന.  ചേതീഫട്ട്  ഓഫതീസനില്  നനിനള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള അതഭാതട്ട്
ലവല്ലഫയര് ഫണ്ടെട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര് നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുന.  കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
അലാംഗതസലാം നല്കുകേ,  അലാംശദഭായലാം സസരൂപനിക്കുകേ,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് അര്ഹമഭായ
റനിടയര്ലമന്റെട്ട്  ആനുകൂലവലാം,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  പ്രസവ  ധനസഹഭായലാം,
ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവലാം  എനനിവ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേ
തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജനിലഭാതല  ഓഫതീസുകേള  മുകഖന  കബഭാര്ഡട്ട്
നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്നനിനട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം  5  രൂപ വതീതലാം പനിരനിലചടക്കുന

അലാംശദഭായവലാം  40  ആറനിനു  മുകേളനില്  1  ആറനിനു  25  ലലപസ  എന  നനിരക്കനില്

ഭൂവടമകേളനില്  നനിനട്ട്  പനിരനിലചടക്കുന  ഭൂവടമഭാവനിഹനിതവമഭാണട്ട്  കകേരള  കേര്ഷകേ

ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രധഭാന വരുമഭാന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള.  ഒരു വര്ഷലാം

ഒരു ലതഭാഴനിലഭാളനി  60 രൂപ കക്ഷമനനിധനിയനില് അടയ്ക്കുകമ്പഭാള പ്രതനിവര്ഷലാം 625 രൂപ

നനിരക്കനില്  റനിടയര്ലമന്റെട്ട്   ആനുകൂലവവലാം  ഇതുകൂടഭാലത  2,000  രൂപ  വനിവഭാഹ

ധനസഹഭായലാം,  15,000  രൂപ  പ്രസവ  ധനസഹഭായലാം,  1,000  രൂപ  ചേനികേനിതഭാ

ധനസഹഭായലാം എനനിവ കൂടനി നല്കുനണ്ടെട്ട്.  വരവനിലലാം ലചേലവനിലമുള്ള ഇഇൗ അനരലാം

മൂലമഭാണട്ട്  അര്ഹതലപട  ആനുകൂലവങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്

നല്കേഭാന് കേഴനിയഭാലത  വരുനതട്ട്.  2016  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസലത്ത കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം

മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന ആനുകൂലവങ്ങള നല്കുനതനിനട്ട് 251 കകേഭാടനി രൂപ കവണ്ടെനിവരുലാം.

(സനി)  കകേരള  കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്

ധനസഹഭായവലാം  മഭാചനിലാംഗട്ട്  ഗഭാന്റുലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  സമര്പനിച

ശനിപഭാര്ശകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.  

അസലാംഘടനിത കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട നനിയമ പരനിരക്ഷ 

163(640) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  എത്ര  ഗഭാര്ഹനികേ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലണ്ടെനലാം

ഇവരുലട  ലതഭാഴനില്  നനിയമ  പരനിരക്ഷയട്ട്  എലനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

നനിലവനിലലണ്ടെനലാം  വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവര്ക്കട്ട് മനിനനിമലാം കൂലനിയുലാം മറ്റു ലതഭാഴനില് പരനിരക്ഷയുലാം ലഭനിക്കുനകണ്ടെഭാ ;

എങനില് എലനലഭാലാം;

(സനി)  ഇലലങനില്  ഇവര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  എനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലടകട്ട്ലലറല് കമഖല ഉളലപലട  സ്ത്രതീ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

പ്രവര്ത്തനിക്കുന  അസലാംഘടനിതകമഖലകേളനിലല  ലതഭാഴനില്  ചൂഷണലാം,  ലതഭാഴനില്

നനിയമപരനിരക്ഷ ലഭവതയനിലഭായ്മ എനതീ പ്രശങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
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(ഇ)  എങനില്  ഇത്തരലാം  അസലാംഘടനിത  കമഖലഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   കകേരള  ഗഭാര്ഹനികേ ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ പദതനിയനില് നനിലവനില്
12444  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഗഭാര്ഹനികേ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ
പദതനിയനില്  അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്  ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരമുളള  ആനുകൂലവങ്ങള
ലഭവമഭാകുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  9-3-2010-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  32/2010/
ലതഭാഴനില് വനിജഭാപന പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത ഗഭാര്ഹനികേ ലതഭാഴനില് കമഖലയനില്
കജഭാലനി ലചേയ്യുന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മനിനനിമലാം കവതനലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ആയതട്ട്
ഇകപഭാള പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുനതനിലന്റെ അനനിമഘട നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി)  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  നനികഷധനിചതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഗഭാര്ഹനികേ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള നല്കുന പരഭാതനികേളനികന്മല് ലതഭാഴനില് വകുപനിലല ഇന്ലസകര്മഭാര്
പരനികശഭാധനിചട്ട് പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി&ഇ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  1960-ലല  കകേരള  കഷഭാപട്ട്
ആന്റെട്ട്  ലകേഭാകമഴവല്  എസ്റ്റഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്  നനിയമത്തനില്  ആവശവമഭായ  കഭദഗതനികേള
വരുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം 16-9-2015-ലല ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്134/2015/
ലതഭാഴനില്  നമ്പര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നനിയമന  ഉത്തരവട്ട്
നല്കേണലമനലാം  ആവശവമഭായ  വനിശമസലലാം  നല്കേണലമനലാം,  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം
പുരുഷന്മഭാര്ക്കുലാം  പ്രകതവകേലാം  ലഭാട്രെെനിന്/യറനിനല്  സലാംവനിധഭാനലാം  നല്കേണലമനലാം
വവവസ ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത ഇരുപതുലാം അതനില് കൂടതലലാം സ്ത്രതീ ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
കജഭാലനി ലചേയ്യുന സലങ്ങളനില് ക്രഷട്ട് സഇൗകേരവലാം നല്കേണലമനലാം  50-ല് കൂടതല്
സ്ത്രതീ/പുരുഷ കജഭാലനിക്കഭാരുള്ള സഭാപനങ്ങളനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് സഇൗജനവമഭായനി
തഭാമസസഇൗകേരവലാം  നല്കേണലമനലാം  വവവസ  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ടനി  വവവസകേള
കൃതവമഭായനി  പഭാലനിക്കുനകണ്ടെഭാലയനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  ഉറപ്പു  വരുത്തഭാനുലാം
ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  എന്കഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്  കേര്ശനമഭായ
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  18-6-2016-ല്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലയുലാം
ലടകേട്ട് ലലസ്റ്റല്  കഷഭാപ്പുകേളനില്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  ഉകദവഭാഗസര്  മനിനല്
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം കേലണ്ടെത്തനിയ ലതഭാഴനില് നനിയമ ലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.
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സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട മനിനനിമലാം കവതനലാം

 164(641) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില്  ഓകരഭാ  തസനികേയുലട  കപരുലാം
ഓകരഭാ  തസനികേയനിലലാം  നല്കകേണ്ടെ  മനിനനിമലാം  കവതനവലാം  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) മഭാസകവതനലാം ഒറത്തവണയഭായനി നല്കേഭാലത രണ്ടുലാം മൂനലാം ഘടങ്ങളഭായനി
നല്കുനതട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണ്ടെനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  കവതനലാം  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണ്ടെട്ട്  മുകഖന  വനിതരണലാം
നടത്തണലമനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇതട്ട്  പഭാലനിക്കലപടനലവനട്ട്  ഉറപട്ട്
വരുത്തഭാന്  സസതീകേരനിച  നടപടനി  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടെട്ട്.  5-11-2013-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  135/2013/ലതഭാഴനില്
പ്രകേഭാരലാം സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനിചട്ട്  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടവനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  27  കപജകേളുളള  പ്രസ്തുത
വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ പകേര്പട്ട്  ഉളലക്കഭാളളനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുളളതനിനഭാല് ടനി
ലതഭാഴനില്  കമഖലയനിലല  വനിവനിധ  തസനികേകേളുലാം  അവയട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള  കവതന
നനിരക്കുകേളുലാം സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഉളലക്കഭാളളുന പ്രസ്തുത വനിജഭാപനലാം
ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ ലവബ്ലലസറനില് നല്കേനിയനിട്ടുളളതട്ട് ദയവഭായനി കേഭാണഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  മഭാസകവതനലാം  രണ്ടുലാം  മൂനലാം  ഘടങ്ങളഭായനി  നല്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
പരഭാതനി  എലനങനിലലാം  ലഭവമഭാകുനപക്ഷലാം  ആവശവമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി) ജതീവനക്കഭാരുലട കവതനലാം ബഭാങട്ട് വഴനി നല്കുനതനിനട്ട് 'കവതന സുരക്ഷഭാ
പദതനി'  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ലലപലറട്ട്
അടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  മറ്റുള്ള  ജനിലകേളനില്  കവതന  സുരക്ഷഭാ
പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനി  നടന  വരുന.   ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല
ഉകദവഭാഗസന്മഭാര് സഭാപന പരനികശഭാധന നടത്തുകമ്പഭാഴുലാം സസഭാഡട്ട് പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകമ്പഭാഴുലാം ഇതട്ട് പഭാലനിക്കലപടനലവനട്ട് ഉറപ്പുസ്തുവരുത്തഭാറുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന  കവതനലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനലണ്ടെനട്ട്  ഉറപ്പു
വരുത്തുനതനിനുലാം  കവജട്ട്  സനിപട്ട്  ഓണ്ലലലന്  മുകഖന  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം  പ്രസ്തുത
പദതനിയനിലൂലട കേഴനിയുനണ്ടെട്ട്.  
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ജൂനനിയര് ഇന്സ്ട്രകര് (ലവല്ഡര്)തസനികേ പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് 

165(642) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വവഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന വകുപനില് ജൂനനിയര് ഇന്സ്ട്രകര് (ലവല്ഡര്)
തസനികേയനികലക്കട്ട്  11-9-2014 ല്  നനിലവനില്  വന  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനലാം
എത്രകപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുലണ്ടെനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  എത്ര  ഒഴനിവകേള  നനിലവനിലലണ്ടെനലാം  എത്ര
ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുലണ്ടെനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  ആറനിങ്ങല്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്  പുതുതഭായനി
ആരലാംഭനിച  ലവല്ഡര്  കട്രെെഡകേളനികലയട്ട്  പ്രസ്തുത  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം
നടത്തുനതനിനു നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 66 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(ബനി)  നനിലവനിലണ്ടെഭായനിരുന  ഒരു  ഒഴനിവട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയ്യുകേയുലാം 21-6-2016-ല് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇകപഭാള
ഒഴനിവകേളനില.

(സനി)  പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിച ലവല്ഡര് അനുബന കട്രെെഡകേളനിലല ഇന്സ്ട്രകര്
തസനികേയനില് നനിയമനങ്ങള നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ലതഭാഴനില്-എലലകസട്ട് വകുപ്പുകേളനിലല സലലാംമഭാറലാം 

166(643) ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ലതഭാഴനില്-എവകസട്ട്
വകുപ്പുകേളനില്  എത്ര  ജതീവനക്കഭാലര  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുലാംമുമ്പട്ട്  സലലാംമഭാറനി
നനിയമനിച്ചുലവനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ:

(ബനി) തസനികേ തനിരനിച്ചുലാം ജനില തനിരനിച്ചുമുള്ള കേണക്കുകേള ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാലതയുള്ള  ഇത്തരലാം  സലലാം  മഭാറങ്ങള
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?
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(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ബഭാധകേമല.

വഭാഴക്കഭാടട്ട് ലഎ.ടനി.ലഎ.

167(644) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാകണ്ടെഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  വഭാഴക്കഭാടട്ട്  ഐ.ടനി.ഐ.
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് എലനങനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ എനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലകേഭാകണ്ടെഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  വഭാഴക്കഭാടട്ട്  പുതനിയ
ലഎ.ടനി.ലഎ.  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  21-7-2015-ലല  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്
89/15/ലതഭാഴനില്,   പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്  (പകേര്പട്ട്  ഉള്ളടക്കലാം
ലചേയനിരനിക്കുന*)

മറുനഭാടന് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട രജനികസ്ട്രഷന്

168(645) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തുള്ള മറുനഭാടന് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കൃതവമഭായ സനിതനിവനിവര
കേണക്കുക്കൾ ലഭവമഭാകണഭാ;

(ബനി) മറുനഭാടന് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട രജനികസ്ട്രഷനട്ട് നനിലവനില് അവലലാംബനിക്കുന
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട് ;

(സനി) രജനികസ്ട്രഷലന്റെ ആവശവകേത മനസനിലഭാക്കനി മറുനഭാടന് ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസയകമ  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  പദതനികേള
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുലാം?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്
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(എ) കൃതവമഭായ കേണക്കുകേള ലഭവമല.

(ബനി)  2010-ലല കകേരള  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനിയുലട  കേതീഴനില്

സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിവനിധ കമഖലകേളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട

രജനികസ്ട്രഷന് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ കബഭാര്ഡനിലന്റെ വനിവനിധ ജനിലഭാ

ഓഫതീസുകേള മുകഖന നല്കേനിവരുന.

(സനി)  2010-ലല കകേരള  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനിയുലട  കേതീഴനില്

കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട സസകമധയഭായുളള രജനികസ്ട്രഷനഭാണട്ട് നടത്തനി വരുനതട്ട്.

കൂടഭാലത ഇവരുലട കൃതവമഭായ വനിവര കശഖരണലാം നടത്തുനതനിനുലാം രജനികസ്ട്രഷകനഭാട

കൂടനി  ആകരഭാഗവ  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമഭായുള്ള  സമഗ  ആകരഭാഗവ

ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയുലട മഭാതൃകേയനില്  "ആവഭാസട്ട്”എന കപരനില് ഒരു നൂതന

പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കനഭാക്കുകൂലനി

169(646) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :

ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാക്കുകൂലനി  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന്  മുന്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ

പദതനികേളഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  വകേവരനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട് ; ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങ

ളഭാണട്ട് ഒരുക്കനിയനിരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് എലനലഭാലാം ലക്ഷവങ്ങള വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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(എ)  കനഭാക്കുകൂലനി  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന്  ലക്ഷവമനിടട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,
പത്തനലാംതനിട, ആലപ്പുഴ, കകേഭാടയലാം, എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്, പഭാലക്കഭാടട്ട്,
കേണ്ണൂര്  എനതീ  10  ജനിലകേളനില്  ഏകേതീകൃത  കേയറനിറക്കട്ട്  കൂലനി  പ്രഭാബലവത്തനില്
വരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടട്ട്  ജനിലകേളനിലലാം  ഏകേതീകൃത  കേയറനിറക്കട്ട്  കൂലനി
സലാംബനനിചട്ട് ധഭാരണയഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ഇടക്കനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലകേളനില് ഇതുസലാംബനനിച
ചേര്ചകേള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേയുളള കനഭാക്കുകൂലനിയുമഭായനി ബനലപട പ്രശങ്ങള
ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനിവഴനി ലക്ഷവമനിടനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രഭാബലവത്തനില്  വരുത്തുനതനിലന്റെ  മുകനഭാടനിയഭായനി
ഏകേതീകൃത  കേയറനിറക്കട്ട്  കൂലനി  കലബര്  കേമ്മേതീഷണറുലട  ലവബ്ലലസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കസവനലാം ആവശവമുളളവര്ക്കട്ട്
ടനി  കൂലനി  മനസനിലഭാക്കനി,  എസട്ട്.ബനി.റനി.-യുലട  ബഭാഞ്ചുകേളനില്  പണമടചട്ട്  അവനിലട
നനിനള്ള  രസതീതട്ട്  ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡനില്  ഹഭാജരഭാക്കനി
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗലപടത്തഭാവനതഭാണട്ട്.  അമനിതകവതനവമഭായനി
ബനലപട പ്രശങ്ങളനില് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി ലതഭാഴനില് വകുപട്ട്
കകേഭാള  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  1800-42-555-214/155214  എനതീ  കടഭാളഫതീ
നമ്പരുകേളനില് വനിളനിചട്ട് പരഭാതനി കരഖലപടത്തഭാവനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കനഭാക്കുകൂലനി  സലാംബനനിച  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടഭാല്  ഉടന്തലന
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര് പ്രശത്തനില് ഇടലപടകേയുലാം പ്രശപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.

സലാംസഭാനലത്ത അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള 

170(647) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏകേകദശലാം  എത്ര  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
ലതഭാഴനില് ലചേയ്യുനലവനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നനിലവനില്  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള
രജനികസ്ട്രഷന്  ബഭാധകേമഭാകണഭാ;  ഇവര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്  കേഭാര്ഡട്ട്  നനിലവനിലകണ്ടെഭാ;
ഇലലങനില് ഇതട്ട് ഏര്ലപടത്തുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
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(സനി) സലാംസഭാനലത്ത അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില്
പലതരലാം ചൂഷണങ്ങളക്കട്ട് വനികധയരഭാകുനലണ്ടെന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
എങനില് ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അനനിയനനിതമഭായ  ഒഴുക്കുമൂലമുണ്ടെഭാകുന
സഭാമൂഹനികേ  പ്രതനിസനനികേള  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  അവര്  കനരനിടന  ലതഭാഴനില്
ചൂഷണങ്ങള  തടയുനതനിനുലാം  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  പ്രകതവകേ  നനിയമത്തനിനട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണ്ടെഭാ എനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വനിശദമഭായ  കേണക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്
വകുപനില്  ലഭവമല.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  ഗുലഭാത്തനി  ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട്
ഓഫട്ട്  ഫനിനഭാന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ടഭാകകഷലന്റെ  2013-ലല  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏകേകദശലാം  25  ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള കജഭാലനി ലചേയ വരുനണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  ലതഭാഴനില്  വകുപനില്നനിനലാം  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
രജനികസ്ട്രഷന്  നല്കേനി  വരുനനില.  ലതഭാഴനില്  കേഭാര്ഡലാം  നല്കുനനില.  എനഭാല്
കകേരളത്തനിലല ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി ഒരു കക്ഷമ പദതനി കകേരള
ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  അദര്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  വര്കക്കഴട്ട്  ലവല്ഫയര്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
കേതീഴനില്  2010  മഭാര്ചട്ട്  മുതല് കകേരള കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ പദതനി എന
കപരനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  53136  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  ടനി  പദതനിയനില്
അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട്
നല്കുനതനിനുലാം വനിവര കശഖരണലാം, രജനികസ്ട്രഷന്, ആകരഭാഗവ പരനിപഭാലനലാം എനനിവ
ഉറപഭാക്കുനതനിനുമഭായനി സമഗ ആകരഭാഗവ ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനിയുലട മഭാതൃകേയനില്
ഒരു പദതനിയുലട രൂപകരഖ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  സലങ്ങളനില്
ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്  (ഇ)-യുലട  കനതൃതസത്തനില്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി
വരുന. പ്രധഭാനമഭായുലാം  1979-ലല കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനി നനിയമലാം, 1970-ലല കേരഭാര്
ലതഭാഴനിലഭാളനി നനിയമലാം, 1996-ലല ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് അദര് കേണ്സ്ട്രക്ഷന് വര്കക്കഴട്ട്
ലവല്ഫയര്  ആകട്ട്  എനതീ  നനിയമങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  നടത്തുന  പരനികശഭാധനയനില്
കേലണ്ടെത്തുന  നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിലര  നനിയമനടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്  ടനി
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗവലാം,  ലതഭാഴനില്  സുരക്ഷ,  കക്ഷമലാം  എനനിവ  ഉറപ്പു
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വരുത്തഭാന്  നടപടനി  എടത്തുവരുന.  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനികലയഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഒരു  ടഭാസട്ട്  കഫഭാഴട്ട്  17-12-2015-ലല  സ.ഉ  (സഭാധഭാ)
1717/2015/ലതഭാഴനില്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ജനിലഭാ  കലബര്
ഓഫതീസര് (ഇ)-ലയ കേണ്വതീനറഭായുലാം, ഫഭാകറതീസട്ട് ആന്റെട്ട് കബഭായനികലഴട്ട് ഇന്ലസകര്,
ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്, തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപനിലല ലഡപവ്യൂടനി ഡയറകര്
എനനിവലര അലാംഗങ്ങളഭായുലാം ഉളലപടത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ടഭാസട്ട് കഫഭാഴനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടനവരുന.  ടനി  വനിഭഭാഗലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കസവന  കവതന
വവവസകേലള  സലാംബനനിച  അവകബഭാധലാം  നല്കുനതനികലയഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്
വനിവനിധ  ഇടങ്ങളനിലഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  കപഭാസ്റ്റര്  പ്രദര്ശനവലാം
ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു  വരുന.  കൂടഭാലത  അവരുലട  ആകരഭാഗവ  പരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി ലമഡനിക്കല് കേവഭാമ്പുകേളുലാം നടത്തുനണ്ടെട്ട്.

(ഡനി) ഇപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള 

171(648) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേണക്കനുസരനിചട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര അനവസലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ഉലണ്ടെനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  സലാംബനനിച  'ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്'
നനിലവനിലകണ്ടെഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2013-ല് ഗുലഭാത്തനി  ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫനിനഭാന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ടഭാകകഷന്
നടത്തനിയ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്  25  ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം ഇതര
സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  പണനിലയടക്കുനതഭായനി
സൂചേനിപനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2010-ലല  കകേരള  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  പദതനിയനില്
53,136 ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  ഇല.  എനഭാല്  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗവ
സലാംരക്ഷണവലാം പൂര്ണ്ണമഭായ വനിവരകശഖരണവലാം ലക്ഷവമനിടട്ട് സമഗമഭായ ഒരു പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള 

172(649) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  എണ്ണലാം
സലാംബനനിചട്ട് എലനങനിലലാം കേണലക്കടപട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  എണ്ണലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുഴുവന്  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേകളയുലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയട്ട്
ലതഭാഴനില്  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ലകേഭാണ്ടെട്ട്  വരുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2010-ലല കകേരള കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമപദതനി പ്രകേഭാരലാം ഇതര
സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള പദതനിയനില് അലാംഗതസ രജനികസ്ട്രഷന് നടത്തുനതനിനട്ട്
അനുവദനിക്കുനണ്ടെട്ട്.   ആയതുപ്രകേഭാരലാം  53,136  കപര്  അലാംഗതസ  രജനികസ്ട്രഷന്
എടത്തനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  -  1889,  ലകേഭാലലാം  -  985,  പത്തനലാംതനിട  –2295,
ആലപ്പുഴ  -  2264,  കകേഭാടയലാം  -3686,  ഇടക്കനി  -  1152,  എറണഭാകുളലാം  -  8955,
തൃശ്ശൂര്  -  3841,  മലപ്പുറലാം  -  2584,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  -  3303,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  -  4685,
കേണ്ണൂര് - 6012, വയനഭാടട്ട് - 7181, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 4304

(സനി)  2010-ലല  കകേരള  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
സസകമധയഭാ  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  പദതനിയനില്  അലാംഗതസലാം
സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.   ഇവരുലട ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണവലാം പൂര്ണ്ണമഭായ വനിവര
കശഖരണവലാം ലക്ഷവമനിടട്ട് സമഗമഭായ ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കേടനകേയറലാം 

173(650) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  ലതഭാഴനിലലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട നനിയനണഭാതതീതമഭായ
കേടനകേയറലാം  സഭാമൂഹനികേ –  സഭാമ്പത്തനികേ  -  ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില് വരുത്തനിയ
മഭാറങ്ങലള സലാംബനനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം കേടനകേയറലാം നനിയനണവനികധയമഭാക്കുനതനിനട്ട് എലനങനിലലാം
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശതീയരഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലതഭാഴനില് അവസരലാം ഉറപഭാക്കുന
കേഭാരവത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴനില്  വകുപട്ട്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനില.   എനഭാല്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴനിലള്ള ഗുലഭാത്തനി ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഫനിനഭാന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ടഭാകകഷന്
2013-ല് ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട സഭാമൂഹനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ-ലതഭാഴനില്-
ആകരഭാഗവ കമഖലകേലള സലാംബനനിചട്ട്  പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിരുന.

(ബനി) ഇല.

(സനി) തകദ്ദേശതീയരഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലതഭാഴനില് നനികഷധലാം ഉണ്ടെഭായതഭായനി
ലതഭാഴനില്  വകുപനിനട്ട്  പരഭാതനി  ലഭനിക്കുകേയഭാലണങനില്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല
ഉകദവഭാഗസര്  സഭാപന  പരനികശഭാധന  നടത്തുന  സമയത്തട്ട്  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കമല് നനിയനണലാം

174(651) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പണനിലയടക്കുനവരുലാം അലഞതനിരനിഞനടക്കുനവരുമഭായ
അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ഏതു സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനള്ളവരഭാലണനട്ട്
സലാംസഭാനങ്ങള തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്  സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം  ഏലനലഭാലാം  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനില്
ലതഭാഴനില് ലചേയവരുന എനലാം ഇവര്ക്കട്ട് ലതഭാഴനില് നല്കേഭാനുലാം തരലപടത്തുനതനിനുമഭായനി
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏജന്റുമഭാകരഭാ  ലതഭാഴനില്  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാകരഭാ  മറ്റു  ഏജന്സനികേകളഭാ
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണ്ടെഭാ  എനലാം  ഇവര്  എത്ര  കപരുലണ്ടെനലാം  ഇവര്ക്കട്ട്  ഇതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  രജനികസ്ട്രഷകനഭാ  മലറലനങനിലലാം  നനിയനണങ്ങകളഭാ
നനിലവനിലകണ്ടെഭാ എനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  ലതഭാഴനിലലടപനിക്കഭാനഭായനി
എത്തനിക്കുനവര്ക്കട്ട് രജനികസ്ട്രഷന് തുടങ്ങനിയ നനിബനനകേള നടപനിലഭാക്കുന കേഭാരവലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;



256 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 30, 2016

(ഡനി)  ഓകരഭാ പഞഭായത്തട്ട്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന് വഭാര്ഡതലങ്ങളനില്
പണനിലയടക്കുനവരുലാം പുതുതഭായനി പണനികതടനിലയത്തനി നനികയഭാഗനിക്കലപടനവരുമഭായ
അനവ  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  വഭാര്ഡ  തലങ്ങളനില്
കശഖരനിക്കഭാനുലാം നനിയനനിക്കഭാനുലാം തകദ്ദേശഭരണവകുപ്പുലാം ലതഭാഴനില് വകുപ്പുലാം കയഭാജനിച്ചു
പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ പക്കല് വനിവരങ്ങള ലഭവമല.

(ബനി)  അകഞഭാ  അതനില്  കൂടതകലഭാ  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
കേരഭാറുകേഭാര്  മുകഖന  പണനിലയടപനിക്കുനപക്ഷലാം  കേരഭാറുകേഭാരനുലാം  ലതഭാഴനിലടമയുലാം
ഇന്റെര്കസ്റ്ററട്ട് ലലമഗന്റെട്ട് ആകട്ട് 1979 പ്രകേഭാരലാം രജനികസ്ട്രഷനുലാം ലലലസന്സുലാം ലതഭാഴനില്
വകുപനില്  നനിനട്ട്  എടകക്കണ്ടെതഭാണട്ട്.  നനിലവനില്  ടനി  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ലലലസന്സട്ട്
അനുവദനിച  821  കേരഭാറുകേഭാര്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉണ്ടെട്ട്.  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏജന്റുമഭാകരഭാ, ലതഭാഴനില് പ്രകമഭാടര്മഭാകരഭാ,
മറട്ട് ഏജന്സനികേകളഭാ പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട് വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) നനിലവനില് 1979-ലല അനര്സലാംസഭാന കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനി നനിയമലാം,
1970-ലല  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  നനിയമലാം  എനനിവ  പ്രകേഭാരലാം  രജനികസ്ട്രഷന്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിരുന.

(ഡനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗവ  പരനിരക്ഷയഭായനി
ആകരഭാഗവ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയുലട  മഭാതൃകേയനില്  ഒരു  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  പരനികശഭാധനിച്ചു  വരുന.   ഇഇൗ  പദതനി
ആരലാംഭനിചഭാല് ഇവരുലട കേണലക്കടപ്പുലാം വനിവരകശഖരണവലാം തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട്
നല്കുന കേഭാരവവലാം നടപനിലഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

 ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കവതനലാം ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണ്ടെനിലൂലട 
ലഭവമഭാക്കഭാന് കേര്മ്മേ പദതനി

175(652) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കവതനലാം ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണ്ടെനിലൂലട
ലഭവമഭാക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനിയഭാണട്ട്  മുന്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ
ലതനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ലലകേവരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
ഒരുക്കനിയനിരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് എലനലഭാലാം ലക്ഷവങ്ങള ലലകേവരനിചനിട്ടുലണ്ടെനതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടെട്ട്.  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം
സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരവകമഖലയനിലല  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  രലാംഗങ്ങളനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കവതനലാം  ബഭാങട്ട്  വഴനി  നല്കുനതനിനുളള  കവതന
സുരക്ഷഭാ  പദതനി  (ഇ -കപയ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  കവജസട്ട്  സതീലാം)  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് ലലപലറട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് ഇഇൗ
പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതുവഴനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ബഭാങട്ട്
മുകഖന  കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  കുറഞ്ഞ
കവതനലാം  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുനലണ്ടെനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  കൂടഭാലത
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കവജട്ട് സനിപട്ട് കനരനിടട്ട് ഓണ്ലലലന് മുകഖന ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം
കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  കവതനസുരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി  1958-ലല  മനിനനിമലാം
കവതന ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടെട്ട് 8-7-2015-ലല സ.ഉ.(അചടനി) നമ്പര്
84/2015  പ്രകേഭാരലാം  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടവനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത  ലകേല്കട്രെെഭാണുമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട്  ഒരു  കസഭാഫ്ടുലവയര്  വനികേസനിപനിക്കുകേയുലാം  നഭാഷണലലലസ്ഡട്ട്,
ലഷഡവ്യൂളഡട്ട്  ബഭാങ്കുകേള,  സസകേഭാരവ  ലതഭാഴനിലടമഭാ  പ്രതനിനനിധനികേള എനനിവരുമഭായനി
ചേര്ച  നടത്തനി  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  18  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി
കേരഭാറനില് ഏര്ലപടകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ഡനി)  ഇഇൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ബഭാങട്ട് മുകഖന
കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനലണ്ടെനട്ട്  ഉറപ്പു വരുത്തുനതനിനുലാം  കൂടഭാലത
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കവജട്ട്  സനിപട്ട്  കനരനിടട്ട്  ഓണ്ലലലന് മുകഖന ലഭവമഭാകുനതനിനുലാം
886/2017
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കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  ഇന്ലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  1948-ലല  മനിനനിമലാം
കവതന  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  1936-ലല  കവതനലാം  ലകേഭാടക്കല്  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം
നനിശ്ചയനിക്കലപട കവതനലാം കൃതവസമയത്തട്ട് ലഭവമഭാകുനകണ്ടെഭാലയനട്ട് ഓണ്ലലലനഭായനി
തലന പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം ഇതനില് വതീഴ്ച വരുത്തുന സഭാപന ഉടമകേളലക്കതനിലര
നനിയമനടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  കേഴനിയുലാം.   ഇതുവലര  279  സഭാപനങ്ങള  ഇഇൗ
പദതനിയുലട പരനിധനിയനില് വനനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ടനി   സഭാപനങ്ങളനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
67.86  കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം കവതന സുരക്ഷഭാപദതനി മുകഖന ഇതനിനകേലാം ലലകേമഭാറനി
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

എലാംകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം 

176(653) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലാംകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്
മുന്  സര്ക്കഭാര്  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനിയഭാണട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിരുനതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ലലകേവരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
ഒരുക്കനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് എലനലഭാലാം ലക്ഷവങ്ങള ലലകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനിലല എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട് എകകചേഞ്ചുകേലള "ലതഭാഴനില് ലലനപുണവ

കകേനങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ"  എന ലക്ഷവകത്തഭാടകൂടനി  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം

മുതല് നഭാഷണല് എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്

ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിവരുന പദതനിയഭാണട്ട് എലാംകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി ലസന്റെര് പദതനി.
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ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എലാംകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേളനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന

ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള  വനിവനിധ  അഭനിരുചേനി  പരതീക്ഷകേളക്കുലാം,  ലലസകക്കഭാലമട്രെെനികേട്ട്

ലടസ്റ്റുകേളക്കുലാം  വനികധയമഭാക്കനി  അവരുലട  കേഴനിവലാം  നവ്യൂനതകേളുലാം  കേലണ്ടെത്തുകേയുലാം,

തുടര്നട്ട്  അവരുലട  അഭനിരുചേനിയുലാം  കയഭാഗവതയുലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ആവശവമഭായ

പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി) എലാംകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേളനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുന അഭവസവനിദവരുലാം,

ലതഭാഴനില് രഹനിതരുമഭായ ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട അഭനിരുചേനി,  സനില് ഗവഭാപട്ട്  എനനിവ

വനിവനിധ അലസസട്ട്ലമന്റെട്ട് ടൂളസട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വനിലയനിരുത്തനി കസഭാഫട്ട് സനില്ലുകേളക്കുലാം

ഇലാംഗതീഷട്ട്  ഭഭാഷഭാ പരനിജഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം എലാംകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെര്

മുകഖനയുലാം,  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിശതീലനലാം  ആവശവമഭായവര്ക്കട്ട്  അത്തരലാം

അലാംഗതീകൃത പരനിശതീലന കകേനങ്ങള മുകഖനയുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം ഇപ്രകേഭാരലാം

പരനിശതീലനലാം  ലഭനിക്കുന  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ലപഭാതു/സസകേഭാരവകമഖലയനിലല

ലതഭാഴനിലവസരലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കളുമഭായനി  കനരനിട്ടുലാം,

കജഭാബ്ലഫയറുകേള  സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം  ലതഭാഴനില്  കനടനിലയടക്കഭാന്  അവസരലാം

ഉണ്ടെഭാക്കനിലക്കഭാടക്കുകേ എനതഭാണട്ട് എലാംകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേളുലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവലാം.

(സനി)  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവലര  ലകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴ  എനതീ  7  ജനിലഭാ  എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട്

എകകഞ്ചുകേകളഭാലടഭാപലാം എലാംകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2015-16

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മലപ്പുറലാം, തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട് എകകഞ്ചുകേകളഭാലടഭാപലാം

ആരലാംഭനിച എലാംകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രവര്ത്തന

സജ്ജമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരുന.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം തനിരുവനനപുരലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലഭാ എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞ്ചുകേകളഭാലടഭാപലാം

എലാംകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി ലസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട് വകുപട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  ലകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാടയലാം,

ആലപ്പുഴ  എനതീ  7  ജനിലഭാ  എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകകഞ്ചുകേകളഭാലടഭാപലാം  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  എലാംകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള വഴനി  2016  കമയട്ട്  മഭാസലാം  വലര

33472  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള അസസട്ട്  ലചേയ്യുകേയുലാം,  33248  കപര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം

നല്കുകേയുലാം 29028 കപര്ക്കട്ട് ലതഭാഴനില് ഓഫര് ലലറര് നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മനിനനിമലാം കവതനലാം ഉറപഭാക്കഭാന് നടപടനി

177(654) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപഭാക്കഭാന്  മുന്  സര്ക്കഭാര്
എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനിയഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനി  വഴനി  വകേവരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  എലനലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങള
വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം
സലാംസഭാനലത്ത സസകേഭാരവ  കമഖലയനിലല  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  രലാംഗങ്ങളനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കവതനലാം  ബഭാങട്ട്  വഴനി  നല്കുനതനിനുമുള്ള  കവതന
സുരക്ഷഭാ പദതനി  (ഇ -കപലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് കവജസട്ട് സതീലാം)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.   തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ലലപലറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇഇൗ  പദതനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതു  വഴനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ബഭാങട്ട്
മുകഖന  കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  കുറഞ്ഞ
കവതനലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുനലണ്ടെനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം
കൂടഭാലത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കവജട്ട്  സനിപട്ട്  കനരനിടട്ട്  ഓണ്ലലലന്  മുകഖന
ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  കവതനസുരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  1958-ലല  മനിനനിമലാം

കവതന  ചേടങ്ങളനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടെട്ട്  8-7-2015-ലല  സ.ഉ.(അചടനി)



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 261

നമ്പര്  84/2015  പ്രകേഭാരലാം  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടവനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത

ലകേല്കട്രെെഭാണുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ഒരു  കസഭാഫ്ടുലവയര്  വനികേസനിപനിക്കുകേയുലാം

നഭാഷണലലലസ്ഡട്ട്,  ലഷഡവ്യൂളഡട്ട് ബഭാങ്കുകേള,  സസകേഭാരവ ലതഭാഴനിലടമഭാ പ്രതനിനനിധനികേള

എനനിവരുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി  18

ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി കേരഭാറനില് ഏര്ലപടകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ഡനി)  ഇഇൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതു വഴനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ബഭാങട്ട് മുകഖന

കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനലണ്ടെനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം കൂടഭാലത

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കവജട്ട്  സനിപട്ട്  കനരനിടട്ട്  ഓണ്ലലലന്  മുകഖന  ലഭവമഭാക്കുഭാനുലാം

കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  ഇന്ലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  1948-ലല  മനിനനിമലാം

കവതന  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  1936-ലല  കവതനലാം  ലകേഭാടക്കല്  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം

നനിശ്ചയനിക്കലപട കവതനലാം കൃതവസമയത്തട്ട് ലഭവമഭാകുനകണ്ടെഭാലയനട്ട് ഓണ്ലലലനഭായനി

തലന  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  ഇതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തുന  സഭാപന

ഉടമകേളലക്കതനിലര  നനിമയ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  കേഴനിയുലാം.  ഇതുവലര  279

സഭാപനങ്ങള  ഇഇൗ  പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില്  വനനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ടനി  സഭാപനങ്ങളനിലല

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  67.86  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  കവതന സുരക്ഷഭാപദതനി  മുകഖന

ഇതനിനകേലാം ലലകേമഭാറനി കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

കേശുവണ്ടെനി ലതഭാഴനിലഭാളനി ലപന്ഷന്

178(655) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് ലതഭാഴനിലലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേശുവണ്ടെനിലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ലപന്ഷന്

എത്ര മഭാസലാം കുടനിശനികേയുലണ്ടെനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേശുവണ്ടെനി ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിലല ലപന്ഷണര്മഭാര്ക്കട്ട് 2015

നവലാംബര്  മഭാസലാം  വലരയുള്ള  ലപന്ഷനഭാണട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്.  നനിലവനില്

2015 ഡനിസലാംബര് മുതല് 2016 ജൂണ് വലരയുള്ള ലപന്ഷനഭാണട്ട് കുടനിശനികേയുള്ളതട്ട്.
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അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനള്ള കുടനികേലള ബഭാലകവല ലചേയനിക്കുനതട്ട്

179(656) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  കുടനികേലള

സലാംസഭാനത്തട്ട്  പലയനിടത്തുലാം  ബഭാലകവലയ്ക്കുലാം,  അനഭാഥഭാലയങ്ങളനിലല  കുടനികേളഭായുലാം

ലചേങല്,  കേരനിങല്,  സനിമന്റെട്ട്  കേലട്ട് ല്ല്  നനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേളനിലലാം  ലതഭാഴനില്

ലചേയനിക്കുനതഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെയുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  എങനില് കേഴനിഞ്ഞ ഭരണ കേഭാലയളവനില് ഇത്തരത്തനില് കുറകൃതവങ്ങള

നടത്തനിയതഭായനി  കേലണ്ടെത്തനിയ  കകേസ്സുകേള  എത്രലയനലാം  എത്ര  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്

ലചേയലവനലാം തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിച കകേസ്സുകേള എത്രലയനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബഭാലകവല  നനിയനനികക്കണ്ടെ  ജനിലഭാ  കേലകര്മഭാര്  അദവക്ഷനഭായുള്ള

വചേല്ഡട്ട് കലബര് റതീഹഭാബനിലനികറഷന് കേലാം ലവല്ലഫയര് കേമ്മേനിറനി കേഴനിഞ്ഞ ഭരണ

കേഭാലത്തട്ട്  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം

ഇതനിനഭായനി എത്ര കയഭാഗങ്ങള കൂടനി എനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ഫലപ്രദമഭാക്കഭാന് ഈ സര്ക്കഭാര്

എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി

കചേര്ക്കുന.* 

(സനി)  ജനിലഭാതലത്തനില്  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  വനിശദ  വനിവരങ്ങള

അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി) ലലചേല്ഡട്ട് കലബര് റനിഹഭാബനിലനികറഷന് കേലാം ലവല്ഫയര് കേമ്മേനിറനികേളുലട

പ്രവര്ത്തനത്തനില് എലനങനിലലാം  അപഭാകേതകേള ശദയനില്ലപടഭാല് ആവശവമഭായ

നടപടനികേലളടക്കുനതഭാണട്ട്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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അനവസലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള

180(657) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  എത്ര  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനി

കേളുലണ്ടെനലാം  ഇവരനില്  കപരട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  എത്രലയനലാം

അലഭാത്തവര് എത്രലയനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനവ  സലാംസഭാനലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  രജനികസ്ട്രഷനുലാം  തനിരനിചറയനില്

കേഭാര്ഡലാം  നനിര്ബനമഭാക്കഭാനുലാം  അവരുലട  രജനികസ്ട്രഷനട്ട്  ഒരു  കേഭാലഭാവധനി

നനിശ്ചയനിക്കഭാനുലാം അതനിനുകശഷലാം രജനികസ്ട്രഷന് കനടഭാത്തവലര ലതഭാഴനില് കമഖലയനില്

നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം എന്തുനടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഴനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷ കേഭാലയളവനില് അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്

കുറകൃതവങ്ങള നടത്തനിയതഭായനി കേലണ്ടെത്തനിയവര് എത്രലയന കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാകണഭാ;

എങനില് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അനവസലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  എണ്ണലാം  വദനലാം

ദനിനലാം  വര്ദനിച്ചു  വരുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില്  ഇവര്  ഏതു

സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനള്ളവരഭാലണനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  അനവസലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  എണ്ണലാം  കൂടഭാനുള്ള  കേഭാരണലാം

എനഭാലണനലാം  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുള്ള  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്  ഉറപ്പു

വരുത്തുവഭാനുലാം  അതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രലാം  അനവസലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള

പരനിഗണനിക്കുനതനിനുലാം എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വരുനതനിലന്റെ

കേഭാരണലാം കേലണ്ടെത്തനി സലാംസഭാനത്തട്ട് ഒരു ലതഭാഴനില് സലാംസഭാരലാം ഉറപഭാക്കനി ഇവരുലട

വരവ കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം തനിരുവനനപുരലാം
ആസഭാനമഭായുള്ള  ഗുലഭാത്തനി  ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫനിനഭാന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ടഭാകകഷന്
2013-ല് നടത്തനിയ പഠന റനികപഭാര്ടനില്   ഏകേകദശലാം  25 ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം ഇതര
സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  ഉലണ്ടെനട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  എനഭാല്   53,136
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  മഭാത്രകമ  കകേരള  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  പദതനിയനില്
രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുള്ളൂ.  ബഭാക്കനിയുള്ളവരുലട കൃതവമഭായ വനിവരലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  1979-ലല  ഇന്റെര്കസ്റ്ററട്ട്  ലലമഗന്റെട്ട്  വര്കക്കഴട്ട്  (റഗുകലഷന്  ഓഫട്ട്
എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട് കേണ്ടെതീഷന് ഓഫട്ട് സര്വ്വതീസസട്ട്)  ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം അകഞഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  സഭാപനങ്ങലള
രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിക്കുകേയുലാം കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  ലലലസന്സട്ട്  നല്കുകേയുലാം ലചേയ  വരുന.
ഇത്തരത്തനില് കജഭാലനിക്കട്ട് നനികയഭാഗനിക്കുന ലതഭാഴനിലടമയുലാം കേരഭാറുകേഭാരനുലാം യഥഭാക്രമലാം
രജനികസ്ട്രഷനുലാം  ലലലസന്സുലാം  എടകക്കണ്ടെതഭാണട്ട്.  അപ്രകേഭാരലാം  ലതഭാഴനില്  ഉടമയുലട
സഭാപനത്തനിനഭാണട്ട് രജനികസ്ട്രഷന് ടനി നനിയമപ്രകേഭാരലാം നല്കുനതട്ട്.  എനഭാല് 2010-
ലല  കകേരള  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട സസകമധയഭായുള്ള രജനികസ്ട്രഷന് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനില് നടന വരുന.   ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസ്ട്രഷന്  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഉതകുന  സമഗമഭായ  ഒരു
പദതനി സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഇവര് പ്രധഭാനമഭായുലാം പശ്ചനിമബലാംഗഭാള,  ഒഡതീഷ,  ജഭാര്ഖണ്ഡട്ട്,  ബതീഹഭാര്,
ആസഭാലാം, ഛത്തതീസ്ഗഡട്ട് എനതീ സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനളളവരഭാണട്ട്.

(ഇ&എഫട്ട്) കകേരളത്തനില്  ലമചലപട  കസവന  കവതന  വവവസ
നനിലനനില്ക്കുനതുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  എണ്ണലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട് കൂടനതട്ട്.  പ്രഭാകദശനികേ വവതവഭാസലാം കേണക്കഭാക്കഭാലത എലഭാ ഇനവന്
പഇൗരന്മഭാര്ക്കുലാം ലതഭാഴനില്കമഖലയനില് തുലവമഭായ പരനിഗണന ലഭനിക്കുന നയമഭാണട്ട്
സലാംസഭാനലാം ലലകേലക്കഭാണ്ടെനിട്ടുളളതട്ട്.  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട സഭാനനിധവലാം
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുള്ള ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനില് നഷലപടത്തുനതഭായനിട്ടുളള
സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.
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അനവസലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ക്രനിമനിനല് പശ്ചഭാത്തലലാം

181(658) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലകേഭാലപഭാതകേമടക്കലാം  പല  അക്രമസലാംഭവങ്ങളനിലലാം

പലകപഭാഴുലാം  പനിടനിക്കലപടനതട്ട്  അനവസലാംസഭാനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളഭാലണന  കേഭാരവലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട ക്രനിമനിനല് പശ്ചഭാത്തലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലകണ്ടെഭാ; ഇലലങനില് ഇതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട  നതീക്കങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില്  പ്രകതവകേ

സലാംവനിധഭാനമുകണ്ടെഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവര്ക്കട്ട് രജനികസ്ട്രഷന് ഏര്ലപടത്തുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലകണ്ടെഭാ;

ഇലലങനില് ഏര്ലപടത്തുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി&സനി) ലതഭാഴനില് വകുപനിനു കേതീഴനില് നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില.

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലല ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട വനിവരകശഖരണവലാം

കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനവലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് അദര്

കേണ്സ്ട്രക്ഷന് വര്കക്കഴട്ട്  ലവല്ഫയര് കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴനില് 2010  മഭാര്ച്ചു  മുതല്

കകേരള  കുടനികയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.

ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  53136  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  എനഭാല്

ഇവരുലട  ആകരഭാഗവ  പരനിരക്ഷയഭായനി  ആകരഭാഗവ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയുലട

മഭാതൃകേയനില്  ഒരു  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഇഇൗ  പദതനി  ആരലാംഭനിചഭാല്  ഇവരുലട  കേണലക്കടപ്പുലാം

വനിവരകശഖരണവലാം തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുന കേഭാരവവലാം നടപനിലഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
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സലാംസഭാനലത്ത ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള

182(659) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഐ.ടനിഐ.-കേളനില്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  ആധുനനികേ  പരനിശതീലനവലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  ആവനിഷ്കരനിച
പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിലല  ഭഇൗതനികേ  സഇൗകേരവലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്
രൂപതീകേരനിച പദതനികേള എലനലഭാമഭാലണനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സസനമഭായനി  ഭൂമനിയുലാം  ലകേടനിടവലാം  ഇലഭാത്ത  എത്ര  ഐ.ടനി.ഐ.  -കേള
സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലലണ്ടെനട്ട്  വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവയട്ട്  സലവലാം  ലകേടനിടവലാം
അനുവദനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  അരതീകക്കഭാടട്ട്  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്  പുതനിയ
കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  ഭഇൗതനികേ  സഇൗകേരവങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  വവകമഭാക്കുകമഭാ;  ഇലലങനില്  ആയതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത 34 സര്ക്കഭാര് ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില് ലവര്ചസല് ക്ലഭാസട്ട് റൂലാം
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  എഞനിനനിയറനിലാംഗട്ട്  കഡഭായനിലാംഗട്ട്,  ലമക്കഭാനനിക്കട്ട്  കമഭാകടഭാര്
ലവഹനിക്കനിള,  ഡനി/സനിവനില്,  ഇലകതീഷവന്,  ഫനിറര്,  ടര്ണര്,  ലമഷതീനനിസ്റ്റട്ട്  എനതീ
കട്രെെഡകേളനില്  ത്രതീ-ഡനി  ഇന്റെറഭാകതീവട്ട്  ടതീചനിലാംഗട്ട്  എയ്ഡനിലൂലട  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനി. 

വനിവനിധ ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനിലല കേഭാലഹരണലപട കട്രെെഡകേള നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയുലാം
പകേരലാം  കജഭാലനി  സഭാധവത  കൂടനിയതുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതവമഭായ  പുതനിയ  കട്രെെഡകേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയവരുന. 

ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനിലല  പരനിശതീലനഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ
വനിദവയനില്  പരനിജഭാനലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം,  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  കകേഭാഴ്സുകേള
നല്കുനതനിനുമഭായനി ലമ.  മഭാരുതനി  സുസുക്കനി,  ലമ.  കവഭാകട്ട്  വഭാഗണ്,  ലമ.ലടഭാകയഭാട
കേനിര്കലഭാസര്  ലനിമനിറഡട്ട്,  ലമ.  മഹതീന ആന്റെട്ട്  മഹതീന,  ലമ.  സഭാലാംസലാംഗട്ട്  തുടങ്ങനിയ
കേമ്പനനികേളുമഭായനി വനിവനിധ ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള ധഭാരണഭാപത്രത്തനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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(ബനി)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളുലട  നവതീകേരണലാം
പദതനിയനിലളലപടത്തനി ക്ലഭാസട്ട്റൂലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണ്ടെനി  240  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേളുകടയുലാം  ക്ലഭാസട്ട്റൂമുകേളുകടയുലാം  ഇലകനിഫനികക്കഷനുകവണ്ടെനി  787.69
ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുകവണ്ടെനി  299.92  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത  7  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില് പുതനിയ ലകേടനിടങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേളുലാം  ലലകേലക്കഭാണ്ടെനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2016-17  വര്ഷവലാം  ടനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില് ഭഇൗതനികേ സഇൗകേരവലാം ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  വവഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  സസനമഭായനി
സലമനിലഭാത്ത 17 ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള ഉണ്ടെട്ട്. വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(1) ലഎ.ടനി.ലഎ (വ) ലനന്കമനനി, വയനഭാടട്ട്.

(2) കബപ്പൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്

(3)  (വ) ലമഴുകവലനി, പത്തനലാംതനിട

(4) പുറക്കഭാടട്ട്, ആലപ്പുഴ

(5) പുഴക്കഭാടനിരനി, മലപ്പുറലാം

(6) കേഭായലാംകുളലാം ആലപ്പുഴ

(7) ലനന്മഭാറ, പഭാലക്കഭാടട്ട്

(8) തനിരുവമ്പഭാടനി, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്

(9) വയലഭാര്, ആലപ്പുഴ

(10) റഭാനനി, പത്തനലാംതനിട 

(11) (വ ) ചേങ്ങനഭാകശരനി, കകേഭാടയലാം

(12) കേഞ്ഞനിക്കുഴനി, ഇടക്കനി

(13) തഭാകഴകക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം

(14) ലവസ്റ്റട്ട് എകളരനി (വ), കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

(15) ലഫട്ട്.  കകേണല്  നനിരഞ്ജന്  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലഎ.ടനി.ലഎ
എളുമ്പുലഭാകശരനി, പഭാലക്കഭാടട്ട്

(16) നരനിപറ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്

(17) ലകേഭാടവള്ളനി, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
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ബനലപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സഭാപനിക്കുനതനി
നഭാവശവമഭായ  സലലാം  സഇൗജനവമഭായനി  ലഭവമഭാക്കഭാലമന  നനിബനനയനിലഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള അനുവദനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  കമല്  പ്രസഭാവനിച  ലഎ.ടനി.ലഎ.-
കേളക്കട്ട്  സലലാം  ലഭവമഭാക്കഭാന്  ബനലപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു വരുനതഭായനി അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ഡനി) "ലപഭാതു സസകേരവ പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  1396  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലഎ.ടനി.ലഎ.-  കേളുലട
നനിലവഭാരമുയര്ത്തല്"  പദതനി  അനുസരനിചട്ട്  അരതീകക്കഭാടട്ട്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യട്ട്
2009-10 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 2.5 കകേഭാടനി രൂപ പലനിശരഹനിത വഭായയഭായനി കകേന
സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇഇൗ  ഫണ്ടെട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സഭാപനത്തനിലന്റെ  ഭഇൗതനികേ
സഇൗകേരവങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെ നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന. അരതീകക്കഭാടട്ട്
ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനിലല  ഭഇൗതതീകേ  സഇൗകേരവങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനിലല  ഇകനിഫനികക്കഷന്
വര്ക്കുകേളക്കഭായനി  7068799  രൂപ അനുവദനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്
പനി.പനി.പനി.  സതീമനില്  ജനറല്  കേഭാര്ലപന്റെര്,  പ്ലെെലാംബര്,  റഫനിജകറഷന്  &
എയര്കേണ്ടെതീഷണനിലാംഗട്ട് എനതീ മൂനട്ട് കട്രെെഡകേള പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനിലല തസനികേകേള

183  (T660) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16  അദവയന  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പുതുതഭായനി  എത്ര
ഐ.ടനി.ഐ.-കേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്  നഭാളനിതുവലര  തസനികേ  സൃഷനിക്കഭാത്തവ
എത്ര; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  തസനികേ  സൃഷനിക്കഭാത്ത  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്  നനിലവനില്  എനട്ട്
സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിരനിക്കുനലതനട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  അതനിലന്റെ
പ്രഭാകയഭാഗനികേ വനിഷമതകേലള സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നരനിപറ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില് നനിലവനില്  50  കേനികലഭാമതീറര്
അകേലലയുള്ള  ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി  ഐ.ടനി.ഐ.-യനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനലാം
പ്രകയഭാജനലപടത്തനിയഭാണട്ട്  വദനലാംദനിന ഭരണ സലാംവനിധഭാനലാം നടത്തുനതട്ട് എനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ഇ)  എങനില്  സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസരലാംഗത്തുള്ള  വനിഷമതകേള  നതീക്കലാം
ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  പ്രസ്തുത  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്  തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-16 അധവയന വര്ഷലാം കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കൂത്തുപറമ്പട്ട്, പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിലല  ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാലാംപഭാറ,  എലമ്പുലഭാകശരനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല
ലകേഭാടവളളനി, നരനിപറ എനനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി 5 ലഎ.ടനി.ലഎ.കേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാലാംപഭാറ,  എലമ്പുലഭാകശരനി,  ലകേഭാടവളളനി,  നരനിപറ  എനതീ
4 ലഎ.ടനി.ലഎ കേളനില് തസനികേ സൃഷനിചനിടനില.

(സനി)   ലഎ.ടനി.ലഎ. പ്രവര്ത്തനിക്കുന ജനിലയനിലല മറട്ട് സഭാപനങ്ങളനില് നനിനട്ട്
കസവനക്രമതീകേരണ  വവവസയനില്  ഇന്സ്ട്രകര്മഭാലര  നനികയഭാഗനിചഭാണട്ട്  ടനി
ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുനതട്ട്.

മറട്ട് സഭാപനങ്ങളനില് നനിനട്ട് കസവനക്രമതീകേരണ വവവസയനില് ഇന്സ്ട്രകര്മഭാലര
നനികയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിലല  ലട്രെെയനിനനിലാംഗനിനട്ട്  ബുദനിമുടട്ട്
കനരനിടഭാറുണ്ടെട്ട്.   ആയതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനഭായനി  പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച
എലഭാ  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനിലലാം  ആവശവലാം  കവണ്ടെ  തസനികേ  അനുവദനിക്കുനതട്ട്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ഉണ്ടെട്ട്

(ഇ)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  എലഭാ  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനിലലാം  ആവശവലാം  കവണ്ടെ
തസനികേ അനുവദനിക്കുനതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ശരണവ ലതഭാഴനില് പദതനി

184(661) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് 'ശരണവ ലതഭാഴനില് പദതനി' എന കപരനില് ഒരു പദതനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള,  കയഭാഗവത,  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലനലഭാമഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട  ഉപകഭഭാകഭാക്കള ആലരലഭാമഭാണട്ട്;  ഇതുപ്രകേഭാരലാം
ഏലതലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതട്ട്  ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില്  കപരട്ട്  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുളള  അശരണരഭായ  സ്ത്രതീകേളക്കട്ട്  സസയലാംലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി
ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  2010-11  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  "ശരണവ"  എന
കപരനില്  ഒരു  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  പദതനി  24-7-2010  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.(പനി)
നമ്പര് 81/2010/ലതഭാഴനില്  പ്രകേഭാരലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  ഭര്ത്തഭാവട്ട്  മരണലപടനകതഭാടകൂടനി  അലലങനില്  ഭര്ത്തഭാവനിനഭാല്
ഉകപക്ഷനിക്കലപടകേകയഭാ,  ഭര്ത്തഭാവട്ട്  ശയഭാവലലാംബനുലാം,  നനിതവകരഭാഗനിയുമഭാകുകേകയഭാ,
വനിവഭാഹബനലാം  കവര്ലപടത്തുകേകയഭാ  ലചേയ്യുനകതഭാടകൂടനി  മക്കലളയുലാം,  വൃദരഭായ
മഭാതഭാപനിതഭാക്കകളയുലാം  സലാംരക്ഷനികക്കണ്ടെനിവരുന  അശരണരുലാം  സഭാമ്പത്തനികേവലാം
സഭാമൂഹനികേപരവമഭായനി പനികനഭാക്കലാം നനില്ക്കുന വനനിതകേളക്കട്ട് സസയലാംലതഭാഴനിലനിലൂലട
ഒരു ജതീവനിതമഭാര്ഗ്ഗലാം കേലണ്ടെത്തുനതനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുകേയഭാണട്ട് പദതനിയുലട
ഉകദ്ദേശവലാം.  സ്ത്രതീ ശഭാകതീകേരണവലാം ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മയുലാം ഒരു പരനിധനിവലര കുറയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്
പദതനിയുലട ലക്ഷവലാം. 

കകേരളത്തനിലല എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില് കപരട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുള്ള
ലതഭാഴനില്രഹനിതരഭായ വനിധവകേള,  ഭര്ത്തഭാവനിനഭാല് ഉകപക്ഷനിക്കലപടവര്,  നനിയമഭാനുസൃതലാം
വനിവഭാഹബനലാം  കവര്ലപടത്തനിയവര്,  30  വയസട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  അവനിവഭാഹനിതകേള,
പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനിലല അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്, അലാംഗപരനിമനിതരഭായ വനനിതകേള,
നനിതവകരഭാഗനിയുലാം ശയഭാവലലാംബരുമഭായ ഭര്ത്തഭാക്കന്മഭാരുള്ളവര് എനതീ വഭഭാഗത്തനിലള്ള
വനനിതകേളക്കുകവണ്ടെനി മഭാത്രമുള്ള സസയലാംലതഭാഴനില് പദതനിയഭാണനിതട്ട്. 

എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട് രജനികസ്ട്രഷന് നനിലവനിലള്ളവരുലാം, വഭാര്ഷനികേ കുടലാംബ വരുമഭാനലാം
രണ്ടു  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കേവനിയഭാത്തവരുലാം  18-നുലാം  55-നുലാം  മകദവ  പ്രഭായമുളള
(അവനിവഭാഹനിതകേള  30  വയസട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകേണലാം)  കമല്പറഞ്ഞ വനിഭഭാഗത്തനിലളള
വനനികേളക്കട്ട് ഇഇൗ പദതനിയനിന്പ്രകേഭാരലാം സസയലാംലതഭാഴനില് വഭായയട്ട് അകപക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
ലപ്രഭാഫഷണല്/സഭാകങതനികേ  കയഭാഗവതയുളളവര്ക്കുലാം,  ലഎ.റനി.ലഎ.,  ലഎ.റനി.സനി
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  കേരസമഭാക്കനിയവര്ക്കുലാം ഇഇൗ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ആനുകൂലവലാം
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് മുന്ഗണന നല്കുനതഭാണട്ട്.
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(സനി)  എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞനില്  കപരട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുളളതുലാം,

വഭാര്ഷനികേ കുടലാംബ വരുമഭാനലാം രണ്ടു ലക്ഷലാം രൂപയനില് കേവനിയഭാത്തവരുലാം,  പ്രഭായലാം  18

നുലാം  55  നുലാം മകദവയുളള  (അവനിവഭാഹനിതകേള ഒഴനിലകേ)  വനിധവകേള,  നനിയമഭാനുസൃതലാം

വനിവഭാഹകമഭാചേനലാം  കനടനിയവര്,  30  വയസ്സുകേഴനിഞ്ഞ അവനിവഭാഹനിതകേള,  ഭര്ത്തഭാവട്ട്

ഉകപക്ഷനിക്കുകേകയഭാ/ഭര്ത്തഭാവനിലന  കേഭാണഭാതഭാവകേകയഭാ  ലചേയവര്,  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനിലല

അവനിവഭാഹനിതരഭായ  അമ്മേമഭാര്,  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  വനനിതകേള,  നനിതവകരഭാഗനിയുലാം

ശയഭാവലലാംബരുമഭായ ഭര്ത്തഭാക്കന്മഭാരുള്ളവര് എനതീ വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള വനനിതകേളഭാണട്ട്

ഇഇൗ പദതനിയുലട ഉപകഭഭാകഭാക്കള.

വനനിതകേളക്കട്ട് വനിജയകേരമഭായനി ലചേയഭാന് കേഴനിയുന ലചേറുകേനിട സസയലാംലതഭാഴനില്

സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  വളര്ത്തുമൃഗലാം-

പക്ഷനി പരനിപഭാലനലാം, ലചേറുകേനിട ബനിസനിനസട്ട്, നഭാടന് പലഹഭാരലാം, കുട, ബഭാഗട്ട്, കസഭാപട്ട്

മുതലഭായവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേരകേഇൗശല സഭാമഗനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയവയട്ട്

ഇഇൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  ഇതുകൂടഭാലത  പ്രഭാകദശനികേ

സനിതനിലയ  അടനിസഭാനലപടത്തനി  വനനിതകേളക്കട്ട്  വനിജയകേരമഭായുലാം  ലഭാഭകേരമഭായുലാം

നടപഭാക്കഭാന് കേഴനിയുന എലഭാ പദതനികേളക്കുലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണ്ടെട്ട്.

മഭാടഭായനി ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില് പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള

185(662) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് ലതഭാഴനിലലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാടഭായനി  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില് പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള തുടങ്ങുനതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മഭാടഭായനി  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്  ആര്ക്കനിലടക്ചേറല്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കട്രെെഡനിനട്ട്

പകേരമഭായനി  ഡഭാഫട്ട്സഭാന്  സനിവനില്  കട്രെെഡട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  പുതുതഭായനി

ഇലകതീഷവന്  കട്രെെഡട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുമുള്ള  ശനിപഭാര്ശ  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചു

വരുന.
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കേഇൗശല് കകേനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

186(663) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഇൗശല് കകേനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് മുന് സര്ക്കഭാര്
എലനലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  വകേവരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  ഒരുക്കനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് എലനലഭാലാം ലക്ഷവങ്ങള വകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഗഭാമതീണകമഖലയനിലല സ്കൂള കകേഭാകളജട്ട് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള ഉളലപടന
യുവ  സമൂഹത്തനിനു  ലതഭാഴനില്  ലലനപുണവ  പരനിശതീലനലാം  ഉറപഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം
ആകഗഭാള  മതര  രലാംഗത്തട്ട്  അവലര  മുന്നനിരയനിലലത്തനിക്കഭാന്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയഭാണട്ട്
കേഇൗശല് കകേനയനിലൂലട ലക്ഷവമഭാക്കുനതട്ട്. 

സ്കൂള  കകേഭാകളജട്ട്  തലത്തനിലള്ള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലതഭാഴനില്  അഭനിരുചേനി
മനസനിലഭാക്കനി  അവര്ക്കട്ട്  ഉചേനിതമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുനതനിനുള്ള
അലസസട്ട്ലമന്റെട്ട് ആന്ഡട്ട് കേരനിയര് ലലഗഡന്സട്ട് ലസല്, കലഭാകേലത്ത മനികേച വഭായന
ശഭാലകേലള  കകേഭാര്ത്തനിണക്കനി  പുതു തലമുറയനില്  വഭായനഭാശതീലലാം  വളര്ത്തനിലയടത്തട്ട്
അറനിവനിലന്റെ പുതനിയ വഭാതഭായനങ്ങള തുറക്കുനതനിനു സഇൗകേരവലാം ഒരുക്കുന ഡനിജനിറല്
ലലലബറനി,  ഇലാംഗതീഷലാം,  ഇതര  ഭഭാഷകേളഭായ  ഹനിനനി,  അറബനികേട്ട്,  ഫഞട്ട്
തുടങ്ങനിയവയനില്  ലലനപുണവ  പരനിശതീലനലാം  കതടനതനിനുള്ള  ലഭാലാംകഗസജട്ട്  ലഭാബട്ട്,
വനിവനിധ കമഖലകേളനില് അതവനഭാധുനനികേ സഭാകങതനികേ പരനിശതീലന സഇൗകേരവകത്തഭാലടഭാപലാം
വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറന്സനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഉറപഭാക്കുന  മളടനി  സനില്  റൂലാം
എനനിവ കേഇൗശല് കകേനയനില് ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുന.
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(സനി) പദതനി നടത്തനിപനിനട്ട് ഭരണതലത്തനില്, നഭാളനിതുവലര 4.25 കകേഭാടനി രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ഡനി)  ലകേഭാലലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില് കേഇൗശല് കകേനങ്ങള
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.  നഭാളനിതുവലര  ഗഭാമതീണ
കമഖലയനിലല  സ്കൂള  കകേഭാകളജട്ട്  തലത്തനിലള്ള  3845  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  കേഇൗശല്
കകേനയനിലല സഇൗകേരവങ്ങള പ്രകയഭാജനലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

കചേലക്കര കദശമലാംഗലലാം ലഎ.ടനി.ലഎ.-യുലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

187(664) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  കദശമലാംഗലലാം  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യുലട  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ  ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനില്
കേഭാലതഭാമസമുണ്ടെഭാകുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുലണ്ടെങനില്  ആയതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശമലാംഗലലാം  ലഎ.ടനി.ലഎ.യുലട  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണ്ടെനി
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.   ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണ്ടെനി  5-2-2011-ലല
ജനി.ഒ.  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  17/2011/ലതഭാഴനില്   പ്രകേഭാരലാം  299.50  ലക്ഷലാം  രൂപ
4202-02-800-95-2010-11(Plan) ശതീര്ഷകേത്തനില് അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  കദശമലാംഗലലാം  ലഎ.ടനി.ലഎ.യുലട  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  4-4-2012  നട്ട്
ആരലാംഭനിച്ചുലവങനിലലാം  ഫണ്ടെനിലന്റെ  അപരവഭാപ്തത  കേഭാരണലാം  കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  ബനില്  തുകേ
നല്കേഭാത്തതനിനഭാല്  ലകേടനിടലാം  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്. എനനിരുനഭാലലാം നനിലവനില് ടനി തടസങ്ങലളഭാലക്ക പരനിഹരനിചട്ട് ലകേടനിടലാം
പണനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ ഏകേകദശലാം  85%  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
നനിലവനില് ലകേടനിടത്തനിലന്റെ പ്ലെെഭാസ്റ്ററനിലാംഗട്ട് വര്ക്കട്ട് പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.
886/2017
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സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് മനിഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് കേര്മ്മേ പദതനി

188 (665) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് മനിഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് മുന്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയ കേര്മ്മേ പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ലലകേവരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്,
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  ഒരുക്കനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് എലനലഭാലാം ലക്ഷവങ്ങള ലലകേവരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്,
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  വനിവനിധ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്  ലലനപുണവവനികേസന  കകേനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  ലസക്ഷന്  25  കേമ്പനനിയഭായ
കകേരള അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സനില്സട്ട് എകലന്സട്ട് (KASE) സഭാപനിതമഭായനി. ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ലലനപുണവലാം ഇന്റെര്നഭാഷണല് സനില്സട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്,  കേഇൗശല് കകേനങ്ങള,
ഇന്ഡവന്  ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്   ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ആന്റെട്ട്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്,  നഴനിലാംഗട്ട്
ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട്  കഫഭാര്  കേരനിയര്  എന്ഹഭാന്ലസന്റെട്ട്,  എലാംകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള,
എന്ലലലറന് സനില്സട്ട് ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം ഇന് ഓയനില് ആന്റെട്ട് റനിഗട്ട് എനനിവ
ആരലാംഭനിച്ചു.  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്
ലതഭാഴനില്  രഹനിതരഭായ  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്  ലഭവത  ഉറപ്പു  വരുത്തുകേലയന
ലക്ഷവകത്തഭാലടയഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്. 

(സനി)  ലതഭാഴനിലലാം  ലലനപുണവവലാം  വകുപനിനു  കേതീഴനില്  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത
ലലനപുണവ  പരനിശതീലന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന  കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്
സനില്സട്ട്  എകലന്സട്ട്  (KASE)-ലന്റെ  വനികേസന  പദതനികേളക്കട്ട്  കമല്കനഭാടലാം
വഹനിക്കഭാനഭായനി  ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി  ലചേയര്മഭാനഭായുള്ള  അലലഡസസറനി
കബഭാര്ഡലാം,  ബഹുമഭാനലപട ലതഭാഴനിലലാം ലലനപുണവവലാം വകുപട്ട് അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട്
ലസക്രടറനി ലചേയര്മഭാനഭായുള്ള കബഭാര്ഡലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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ലതഭാഴനില് അകനസഷകേര്ക്കുള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേള

189(666) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി :
ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലതഭാഴനില് അകനസഷകേലര അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്
ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനിയഭാണട്ട് മുന് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന
ലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  വകേവരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചനിരുനലതനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനില് എലനലഭാലാം ലക്ഷവങ്ങള വകേവരനിചനിട്ടുലണ്ടെനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സട്ട്
എകലന്സട്ട് (KASE) സഭാപനിതമഭായനി.  പ്രസ്തുത സഭാപനലാം മുകഖന തഭാലഴപറയുന
വനിവനിധ ലലനപുണവ വനികേസന പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുന.

1. ലസന്റെര് ഓഫട്ട് എലകലന്സസട്ട്

2. ഇനവന് ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചേര് &കേണ്സ്ട്രക്ഷന്

3. കേഇൗശല് കകേനങ്ങള

4. എലാംകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള

(ബനി&ഡനി) ലതഭാഴനില്രഹനിതരഭായ  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കട്ട്  പുതനിയ  ലതഭാഴനില്
സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  ഗഭാമതീണകമഖലയനിലല  സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള ഉളലപടന യുവ സമൂഹത്തനിനട്ട് ലതഭാഴനില് ലലനപുണവ പരനിശതീലനലാം
ഉറപഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേലയന  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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(സനി) ലതഭാഴനിലലാം ലലനപുണവവലാം വകുപനിനു കേതീഴനില് ലതഭാഴനിലധനിഷനിത ലലനപുണവ
പരനിശതീലന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന  കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സട്ട്
എകലന്സട്ട്  (KASE)-ലന്റെ  വനികേസനപദതനികേളക്കട്ട്  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കഭാനഭായനി
ബഹു.  മുഖവമനനി ലചേയര്മഭാനഭായുളള അലലഡസസറനി  കബഭാര്ഡലാം  ബഹു.  ലതഭാഴനിലലാം
ലലനപുണവവലാം  വകുപട്ട്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി  ലചേയര്മഭാന്  ആയുളള
കബഭാര്ഡലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ലവസ്റ്റട്ട് എകളരനി വനനിതഭാ ലഎ.ടനി.ലഎ.

190(667) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  ഭതീമനടനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലവസ്റ്റട്ട്
എകളരനി  വനനിതഭാ  ലഎ.ടനി.ലഎ.,  ജനറല്  ലഎ.ടനി.ലഎ.  ആക്കനി  മഭാറഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലകയഭാര  കുടനികയറ  കമഖലയനില്ലപട  ഈ  പ്രകദശലത്ത  ആണ്
കുടനികേളക്കുലാം  ലഎ.ടനി.ഐ-ല്  കചേര്ന  പഠനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന  തരത്തനില്  നവതീന
കകേഭാഴ്സുകേള  ഉളലപടത്തനി  ജനറല്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-ആയനി  ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സഭാധവത പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ലഎ.ടനി.ലഎ.

191(668) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലള്ള
ഏലതങനിലലാം  ലഎ.റനി.ലഎ.-കേകളഭാ  മറട്ട്  സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങകളഭാ
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണ്ടെഭാ; എങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭാമനപുരലാം പഞഭായത്തനില് ലഎ.റനി.ലഎ.  സഭാപനിക്കണലമന ആവശവലാം
പരനിഗണനയനിലകണ്ടെഭാ;  എങനില്  ഇവനിലട  ലഎ.റനി.ലഎ.  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വവഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനില്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില.  സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപനിലല  കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ഒരു  ഫഭാഷന്  ഡനിലലസന്  ലസന്റെര്

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടെട്ട്.

(ബനി) വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ലഎ.ടനി.ലഎ. സഭാപനിക്കണലമന

ആവശവലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മണലൂരനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലഎ.ടനി.ലഎ.

192(669) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂരനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഐ.  ടനി.  ഐ.-യനില്  നനിലവനിലള്ള

കട്രെെഡകേള ഏലതഭാലക്കലയനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  പുതനിയ കട്രെെഡകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന്

നടപടനിയുകണ്ടെഭാ;

(ബനി) പ്രസത ഐ ടനി ഐ യുലട പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരവങ്ങള ലമചലപടത്തുനതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  ലകേടനിടങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  പുതനിയ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം

എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മണലൂര്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്  നനിലവനില്  എലാം.എലാം.വനി  (2  യണനിറട്ട്),

ഡനി/സനിവനില് (2 യണനിറട്ട്) കട്രെെഡകേള ഉണ്ടെട്ട്. നനിലവനിലള്ള കട്രെെഡകേളക്കട്ട് ആവശവമഭായ

ഭഇൗതതീകേ സഭാഹചേരവങ്ങള ഒരുക്കനിയതനിനുകശഷലാം പുതനിയ കട്രെെഡകേള ആരലാംഭനിക്കുന

കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  മണലൂര് ലഎ.ടനി.ലഎ.-യുലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണ്ടെനി 2013-14

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 130 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിരുന. ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.
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ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  ലഎ.ടനി.ലഎ.

193(670) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-2012-ലല  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  പുതനിയ  ഐ.ടനി.ഐ.  ആരലാംഭനിക്കുലമന  ധനകേഭാരവ  വകുപട്ട്
മനനിയുലട പ്രഖവഭാപനലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിചനിടനിലലനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  വനിലലകേഭാടത്തട്ട്  വഭാങ്ങനി  നല്കേനിയ  രണ്ടെട്ട്  ഏക്കര്
ഭൂമനിയനില്  ഐ.ടനി.ഐ.  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011-12  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം
ലഎ.ടനി.ലഎ.-ലയ സലാംബനനിച പ്രഖവഭാപനലാം ഉണ്ടെഭായനിരുനനില.  ആയതനിനഭാല് ഇഇൗ
കേഭാരവത്തനില് തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിചനില.

(ബനി) ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് സലലാം വകുപനിനട്ട് ലലകേമഭാറലാം ലചേയ നല്കേനിയനിടനില.

 കബപ്പൂരനിലല സര്ക്കഭാര് ലഎ.ടനി.ലഎ.-ക്കട്ട് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

194(671) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കബപ്പൂരനിലല  സര്ക്കഭാര്
ഐ.ടനി.ഐ.-ക്കട്ട് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  1.20  ഏക്കര് സലലാം നല്കേഭാന്
കബപ്പൂര് പഞഭായത്തട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുലാം  ഭൂമനി  വകേമഭാറുനതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട്  കേഭാരണലാം
എലനനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ ; ഇലലങനില് പരനികശഭാധനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഐ  ടനി  ഐ  ക്കഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഫണ്ടെട്ട്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  സസനലാം
ലകേടനിടത്തനില് ഐ.ടനി.ഐ.-ക്കട്ട് എനട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുലമനഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്;  പ്രവര്ത്തനലാം  തസരനിതലപടത്തുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഇതനിനുകവണ്ടെനി ആലരലയങനിലലാം ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടെട്ട്.  റവനവ്യൂ നടപടനി അവകശഷനിക്കുനണ്ടെട്ട്. ലഭാന്റെട്ട് റവനവ്യൂ കേമ്മേതീഷണര്
ഭൂമനി ലലകേമഭാറുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  ഫണ്ടെട്ട്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  സലലാം
ലട്രെെയനിനനിലാംഗട്ട് വകുപനിലന്റെ കപരനില് ലഭവമഭാകുന മുറയട്ട് പ്രസ്തുത സലത്തട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനുകവണ്ടെനി  കബപ്പൂര്  ലഎ.ടനി.ലഎ.
പ്രനിന്സനിപഭാളനിലന ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

തനിരുവമ്പഭാടനി ലഎ.ടനി.ലഎ.-യുലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി

195(672) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവമ്പഭാടനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഐ.ടനി.ഐ.-ക്കട്ട് സസനമഭായനി ലകേടനിടമനിലലന
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഐ.ടനി.ഐ.-ക്കട്ട്  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  ബനലപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ലഎ.റനി.ലഎ.
സഭാപനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ സലലാം ലഭവമഭാക്കണലമന നനിബനനയനിലഭാണട്ട് തനിരുവമ്പഭാടനി
ലഎ.ടനി.ലഎ.  അനുവദനിചനിരുനതട്ട്.  എനഭാല് ലഎ.ടനി.ലഎ-യട്ട്  ആവശവമഭായ സലലാം
നഭാളനിതുവലരയുലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനലാം ലഭവമഭാക്കനിയനിടനില.  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനലാം
ലഎ.ടനി.ലഎ.-ക്കട്ട്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ  സലലാം  ലഭവമഭാക്കുന  മുറയട്ട്
വകുപനിലന്റെ ഫണ്ടെട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനകേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനിലല എന്.സനി.വനി.റനി. റതീ-അഫനിലനികയഷന്

196(673) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനിലല  എന്.സനി.വനി.റനി.
റതീ-അഫനിലനികയഷന് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ ;

(ബനി) നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട് എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  എനഭാല്  റതീ-അഫനിലനികയഷന്  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുളള  സര്ക്കഭാര്/
സസകേഭാരവ ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളക്കട്ട്  2016-17  പരനിശതീലന വര്ഷലാം റതീ-അഫനിലനികയഷന്
കൂടഭാലത തലന പ്രകവശനലാം നടത്തുവഭാന് DGT അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി) റതീ-അഫനിലനികയഷന് ബഭാധകേമഭായനിട്ടുളള സര്ക്കഭാര് ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനിലല
കട്രെെഡകേളക്കട്ട്/യണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  നനിലവനിലള്ള  NCVT  സനിലബസട്ട്  അനുസരനിചട്ട്
പഠകനഭാപകേരണങ്ങളുലാം  യനസഭാമഗനികേളുലാം  സലാംഭരനിക്കുനതനിനുലാം  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപട്ട്
സജ്ജമഭാക്കുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള തസരനിതലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ആറനിങ്ങല് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലഎ.ടനി.ലഎ.

197(674) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്  ലതഭാഴനിലലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആറനിങ്ങല്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഐ.ടനി.ഐ.-ലയ  മനികേവനിലന്റെ  കകേനമഭാക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

"ലപഭാതു-സസകേഭാരവ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  1936  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളുലട
നനിലവഭാരമുയര്ത്തല്"  എന കകേന പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ആറനിങ്ങല് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ലഎ.ടനി.ലഎ.-ലയ മനികേവനിലന്റെ കകേനമഭായനി ഇതനിനകേലാം ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

കകേന സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം പലനിശ രഹനിത വഭായയഭായനി ലഭനിച  2.5  കകേഭാടനി
രൂപ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യുലട  അപ്ഗകഡഷന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനി  വരുന.  Welder  category-യനില്ത്തലന  പുതുതഭായനി  മൂനട്ട്  കട്രെെഡകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ചേഭാത്തന്നൂരനില് സലാംസഭാന കേണ്സ്ട്രക്ഷന് അക്കഭാഡമനി    സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി

198(675) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  ലതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട സലാംസഭാന കേണ്സ്ട്രക്ഷന് അക്കഭാഡമനി
സഭാപനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  മുന്  എല്.ഡനി.എഫ് .  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭായനിരുന;
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(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫ് .  സര്ക്കഭാര്  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുവഭാനഭായനി യഭാലതഭാരുവനിധ തുടര്നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനില എന
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിരുനകവഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില് പ്രസ്തുത സലത്തട്ട് സലാംസഭാന കേണ്സ്ട്രക്ഷന് അക്കഭാഡമനികയഭാ
സമഭാന  സഭാപനങ്ങകളഭാ  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  മുന്ഗണന  നല്കേനി  അതനിനഭായുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് അദര് കേണ്സ്ട്രക്ഷന് വര്കക്കഴട്ട് ലവല്ലഫയര്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേതീഴനില് ലലഹദരഭാബഭാദനില് നനിലവനിലള്ള കേണ്സ്ട്രക്ഷന് അക്കഭാഡമനിയുലട
മഭാതൃകേയനില്  ഒരു  സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
നല്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  തുടര്നട്ട്  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  ചേഭാത്തന്നൂരനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ലകേഭാലലാം  സഹകേരണ സനിനനിലാംഗട്ട്  മനില്സട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനില് ഉളള  10
ഏക്കര് സലലാം കേണ്സ്ട്രക്ഷന് അക്കഭാഡമനി സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി  23-2-2011-ല്
വനിലയ്ക്കു  വഭാങ്ങനി.  ഇപ്രകേഭാരമുളള  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  അക്കഭാഡമനിക്കുകവണ്ടെനി  കപ്രഭാജകട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  നല്കുനതനിനട്ട്  കകേരള  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  കേതീഴനിലള്ള
ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ഇന്  കകേരള  എന സഭാപനലാം  31-12-2009-ല്
കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിച്ചു.  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  അക്കഭാഡമനിയുലട  ലമകമ്മേഭാറഭാണ്ടെലാം
ഓഫട്ട് അകസഭാസനികയഷന് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം, ടനി അക്കഭാഡമനി 1955-ലല
സഭാഹനിതവ  ശഭാസ്ത്ര  ധര്മ്മേ  സഭാപനസലാംഘലാം  രജനികസ്ട്രഷന്  നനിയമത്തനിലല
വവവസയനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കുകേയുലാം ലചേയ.  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്
അക്കഭാഡമനിക്കുകവണ്ടെനി വനിലയട്ട് വഭാങ്ങനിയ സലത്തട്ട് 1-3-2011-ല് തറക്കലനിടകേയുണ്ടെഭായനി.
കേണ്സ്ട്രക്ഷന് അക്കഭാഡമനിയുലട പ്രഥമ-എകനികേവ്യൂടതീവട്ട് കയഭാഗലാം 28-3-2011-ലലാം, ആദവ
ഗകവണനിലാംഗട്ട് കബഭാഡനി കയഭാഗലാം 9-5-2011-ലലാം കചേരുകേയുണ്ടെഭായനി.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്. കകേരള കേണ്സ്ട്രക്ഷന് അക്കഭാഡമനി സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  അക്കഭാഡമനിക്കുകവണ്ടെനി  വനിലയ്ക്കു  വഭാങ്ങനിയ  10
ഏക്കര് വസ്തുവനിനട്ട് ചുറ്റുമതനില് ലകേട്ടുനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കകവ ടനി വസ്തുവനിലന്റെ
ഒരു  ഭഭാഗത്തട്ട്  സനിനനിലാംഗട്ട്  മനിലനിലന്റെ  ഇലകനിക്കല്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉളലപടനതനിനഭാല്  ടനി  സലലാം  തനിരനിലകേ  ലഭനിചനിലലങനില്  ആയതട്ട്  സനിനനിലാംഗട്ട്
മനിലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലത്ത  ബഭാധനിക്കുലമനലാം  അതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  ഇലകനികേട്ട്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉളലപടന വസ്തു സനിനനിലാംഗട്ട്  മനിലനിനട്ട്  തനിരനിലകേ നല്കേണലമനലാം
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ഇതനിനട്ട്  പകേരമഭായനി  അനുകയഭാജവമഭായ  വസ്തു  നല്കേഭാലമനലാം  മനില്  അധനികൃതര്
അറനിയനിചതനിലനത്തുടര്നട്ട് നല്കകേണ്ടെ ഭൂമനിയുലാം,  ഏലറടകക്കണ്ടെ ഭൂമനിയുലാം  21-7-2012-ല്
അളനട്ട്  തനിടലപടത്തുകേയുണ്ടെഭായനി.  ഇപ്രകേഭാരലാം  മനിലനിനട്ട്  നല്കുന  6.48  ആര്
(16 ലസന്റെട്ട്) സലത്തനിനു പകേരലാം കദശതീയപഭാതകയഭാടട്ട് കചേര്നളള വസ്തു കേണ്സ്ട്രക്ഷന്
അക്കഭാഡമനിക്കഭായനി  ഏലറടക്കുനതനിനട്ട്  20-12-2012-ല്  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപനിട്ടു.
കൂടഭാലത  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലലകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുന  16  ലസന്റെട്ട്  വസ്തു  അളന  തനിരനിചട്ട്
സര്കവ്വക്കലട്ട് ല്ല്  സഭാപനിക്കുകേയുലാം പരസര മഭാറഭാധഭാരലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  സ്റ്റഭാമ്പട്ട്
ഡവ്യൂടനിയനിലലാം,  രജനികസ്ട്രഷന് ഫതീസനിലലാം  ഇളവട്ട്  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായുലാം  ടനി  വസ്തുവനിനട്ട്
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  മുകഖന  ലഡകപഭാസനിറട്ട്  വര്ക്കഭായനി  ചുറ്റുമതനില്  ലകേട്ടുനതനിനട്ട്
ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു.  തുടര്നടപടനികേള  കേഭാരവമഭായനിടട്ട്
ഉണ്ടെഭായനിടനില.

(സനി) ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഒരു ഓകടഭാലമഭാലലബല് അക്കഭാഡമനി
ആരലാംഭനിക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഓപകററലറ  ലതരലഞ്ഞടക്കുനതനിനഭായനി
എകട്ട്പ്രഷന് ഓഫട്ട് ഇന്റെറസ്റ്റട്ട്  (EoI)  ക്ഷണനിചനിരുനലവങനിലലാം മതനിയഭായ കയഭാഗവത
ഇലഭാത്ത  ലപ്രഭാകപഭാസലകേളുലട  അഭഭാവത്തനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുമഭായനി  മുകമ്പഭാടട്ട്
കപഭാകേഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില.  ഉടന് തലന തുടര്നടപടനികേള എടക്കുനതഭാണട്ട്.

കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലഎ.ടനി.ലഎ.

199(676) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സഭാപനിചനിടനിലലന
വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില്  ഗഭാമവനികേസന  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള
ലകേടനിടങ്ങള  പ്രകയഭാജനലപടത്തനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വവവസഭായ പരനിശതീലന വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില് കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില്
ഏലതങനിലലാം സഭാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണ്ടെഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി തഭാലൂക്കനില് കതവലക്കരയനില് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില്
ഒരു സര്ക്കഭാര് ലഎ.ടനി.ലഎ. പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടെട്ട്.
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മദവ ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി

200(677) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല മദവ ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനിലല  മദവ  മയക്കുമരുനട്ട്  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം,  മദവവര്ജ്ജ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം മയക്കുമരുനട്ട് വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ശകനിലപടത്തുനതനിനുലാം,
സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്,  സ്കൂളുകേളനികലയുലാം  കകേഭാകളജകേളനികലയുലാം  ലഹരനിവനിരുദ
ക്ലബ്ബുകേള,  എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.,  കുടലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  ലലലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,
മദവവര്ജ്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുള്ള  സനദ  സലാംഘടനകേള,  വനിദവഭാര്ത്ഥനി-യുവജന
സലാംഘടനകേള എനനിവലര സഹകേരനിപനിചട്ട്,  ലഹരനിവനിമുക കകേരളലാം എന ലക്ഷവലാം
സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണ  മനിഷന്  രൂപതീകേരനിചട്ട്,  നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാള്ളഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടെട്ട്.

ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട വനില്പനയുലാം ഉപകയഭാഗവലാം തടയഭാന് നടപടനി

201(678) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഞഭാവട്ട്  കപഭാലലയുള്ള  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട

വനില്പനയുലാം ഉപകയഭാഗവലാം ക്രമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിക്കുന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം കകേസുകേളനില് ഉളലപടനവര്ക്കട്ട് ലചേറനിയ ശനിക്ഷ മഭാത്രമഭാണട്ട്

ലഭനിക്കുനലതന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  എങനില് ഇത്തരലാം പ്രവണതകേള അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  കേഭാരവങ്ങളനികന്മല്  നനിയമലാം  കൂടതല്  കേര്ക്കശമഭാക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടെട്ട്.  കേഞഭാവട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള  മയക്കുമരുനകേളുലട  കേടത്തുലാം
വനില്പനയുലാം ഉപകയഭാഗവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുന
കകേസ്സുകേളുലട  എണ്ണത്തനില്  ഗണവമഭായ  വര്ദനവട്ട്  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2013,  2014
വര്ഷങ്ങളനില്  യഥഭാക്രമലാം  793-ഉലാം,  970-ഉലാം  എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസ്സുകേളഭാണട്ട്
എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുകേയുണ്ടെഭായലതങനില്  2015  വര്ഷത്തനില് മഭാത്രലാം
1430 എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസ്സുകേളഭാണട്ട് എലലകസട്ട് വകുപട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി) കേഞഭാവട്ട് ഉളലപലടയുള്ള മയക്കുമരുനകേളുമഭായനി ബനലപട കകേസ്സുകേള
കകേന  നനിയമമഭായ  1985-ലല  എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയ്യുനതട്ട്.  പ്രസ്തുത ആകട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കുറഞ്ഞ അളവനില് മയക്കുമരുനട്ട്  ലലകേവശലാം
വയ്ക്കുനതനിനട്ട് ലചേറനിയ ശനിക്ഷ മഭാത്രമഭാണട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇക്കഭാരണത്തഭാല്
കുറഞ്ഞ അളവനില് മഭാത്രലാം മയക്കുമരുനട്ട് ലലകേവശലാം വയ്ക്കുനതനിനട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുന
കകേസ്സുകേളനില് പ്രതനികേളക്കട്ട് ലചേറനിയ ശനിക്ഷ മഭാത്രലാം ലഭനിക്കുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(സനി&ഡനി) 1985-ലല എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഒരു കേനികലഭാഗഭാലാം
വലര കേഞഭാവട്ട്  ലലകേവശലാം വയ്ക്കുനതനിനട്ട്  ജഭാമവലാം  ലഭനിക്കഭാവന വകുപട്ട് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്
കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുനതട്ട്.   പ്രസ്തുത  കുറകൃതവത്തനിനട്ട്  കമല്  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ ആറട്ട് മഭാസലാം വലര കേഠനിന തടകവഭാ, 10,000
രൂപ വലര പനിഴകയഭാ, രണ്ടുലാം കൂടനികയഭാ ആണട്ട്.

1985-ലല  എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.   ആകട്ട്  കകേന  നനിയമമഭായതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത
നനിയമലാം മയക്കുമരുനകേളുലട വവഭാപനലാം തടയുനതനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭായുലാം കേഭാകലഭാചേനിതമഭായുലാം
പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

വവഭാജ അരനിഷങ്ങളുലട വനിപണനലാം തടയഭാന് നടപടനി

202(679) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനിയുലട  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  വവഭാജ  അരനിഷങ്ങള
വനിപണനലാം നടത്തുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ, 2015 ഏപ്രനില് മുതല് 2016 കമയട്ട്
31 വലര ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് എത്ര കകേസുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്;

(ബനി)  ലഹരനി  കേലര്ത്തനിയ അരനിഷങ്ങള വനിപണനലാം ലചേയ്യുന ഏലതങനിലലാം
പ്രകതവകേ കേമ്പനനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില് ഇവര്ലക്കതനിലര എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട് ;
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(സനി) ഉല്പഭാദനത്തനിനുലാം വനിപണനത്തനിനുലാം വലസന്സുള്ള എത്ര ആയുര്കവദ
മരുനട്ട് കേമ്പനനികേളലക്കതനിലര ഇത്തരലാം കകേസുകേളനില് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുലണ്ടെനട്ട്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി) അനധനികൃതമഭായ വവഭാജ അരനിഷ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളലക്കതനിലര
എലലകസട്ട് വകുപട്ട്  കേര്ശന നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  നനിലവനിലളള  1969-ലല
കകേരള  സനിരനിചസസട്ട്  പ്രനിപകറഷന്സട്ട്  കേണ്കട്രെെഭാള  റൂളസട്ട്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  14-1-2015-ലല  G.O.(P)  13/2015/നനി.വ.  നമ്പര്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം,  പനിഴ  തുകേ  5,000
രൂപയനില് നനിനലാം  30,000  രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  ലലലസന്സുകേള
അനുവദനിക്കുനതനിലലാം നനിലവനിലല ലലലസന്സുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുലാം കേര്ശന
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ലലലസന്സട്ട്  സഭാപനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം,
ആയതട്ട്  വവവസകേളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനിടഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലതനട്ട്  ഉറപ്പു
വരുത്തുനമുണ്ടെട്ട്.

മദവനയലാം

203(680) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മദവനയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ലതഭാഴനില് നഷലപട ബഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
എണ്ണലാം എത്രലയനട്ട് തനിടലപടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാലയനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  മുന് സര്ക്കഭാര് ലചേയ കേഭാരവങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട്  വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  എത്ര കപലര  പുനരധനിവസനിപനിച്ചുലവനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  മദവത്തനിനു  കമല്ചുമത്തനിയ  ലസസട്ട്  ആയനി

എത്ര രൂപ സമഭാഹരനിച്ചു; അതനില് എത്ര തുകേ പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചു;

ലതഭാഴനില് നഷലപടവലര പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാനഭായനി എത്ര തുകേ കവണ്ടെനിവരുലമനഭാണട്ട്

കേണക്കഭാക്കനിയനിരുനതട്ട്;

(ഡനി)  ലതഭാഴനില്  നഷലപട  മുഴുവന്  ബഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയുലാം

പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാനഭായനി ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന കേഭാരവങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഭാര്  കഹഭാടലകേളനില്  7110  രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

ഉണ്ടെഭായനിരുന.

(ബനി&സനി)  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മദവനയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  ബഭാര്

കഹഭാടലകേളനില്  ഉണ്ടെഭായനിരുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കജഭാലനി  നല്കേണലമന

വവവസയനികന്മലഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  കഹഭാടലകേള  ബഭാര്  ലലലസന്സനിലന്റെ  തുടര്ച

ലയകനഭാണലാം  ബനിയര്  ആന്റെട്ട്  ലലവന്  പഭാര്ലര്  ലലലസന്സുകേളഭാക്കനി  മഭാറനിയതട്ട്.

ലതഭാഴനില്  നഷലപടന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേകളയുലാം  മദവഭാസകനിക്കട്ട്  അടനിമലപടവലരയുലാം

പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവനിഷ്കരനിച  "പുനര്ജനനി  2030”  എന പദതനിയനിലൂലട

സമഭാഹരനിച  തുകേയനില്  നനിനലാം  ഓകരഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ഇടക്കഭാല

സമഭാശസഭാസമഭായനി ആദവ ഗഡവഭായനി  5000  രൂപ വതീതവലാം  (ആലകേ രൂപ  2,92,55,000)

രണ്ടെഭാലാം ഗഡവഭായനി  10000  രൂപ വതീതവലാം  (ആലകേ രൂപ  5,80,90,000),  ലതഭാഴനില്

നഷലപടതുമൂലലാം ആതഹതവ ലചേയ 3 ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആശനിതര്ക്കട്ട് 2,00,000

രൂപ വതീതവലാം (ആലകേ രൂപ 6,00,000) നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി

മദവത്തനിനുകമല് ചുമത്തനിയ 5%  ലസസട്ട് ഇനത്തനില് 2014  ഒകകഭാബര് മഭാസലാം മുതല്

2016 കമയട്ട് മഭാസലാം വലര കകേരള കസ്റ്ററട്ട് ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് 472.53 കകേഭാടനി

രൂപ  സമഭാഹരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  ടനി  തുകേ  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  വകുപനികലക്കട്ട്

ഒടക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  എത്ര  രൂപ  കവണ്ടെനി  വരുലമനട്ട്

കേണലക്കടത്തനിടനില.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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അനധനികൃത മദവ വനില്പന

204(681) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ബഭാറുകേളുലട  കപരു മഭാറനി  ബനിയര്  -  വവന് പഭാര്ലര്

എനഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം ഇവനിടങ്ങളനില് നനിനലാം ബനിയര്,  വവന് എനനിവയ്ക്കു പുറകമ

അനധനികൃത മദവ വനിലന നടത്തുനതഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഇത്തരത്തനിലള്ള

സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനധനികൃത  മദവലാം  വനില്ക്കുന  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  എലനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണ്ടെട്ട്,  സലാംസഭാനലത്ത  ബനിയര്-ലലവന്  പഭാര്ലറുകേളനില്  ബനിയര്,

ലലവന്  എനനിവയ്ക്കു  പുറകമ  അനധനികൃത  മദവ  വനില്പന  നടത്തഭാനുള്ള  സഭാധവത

തടയുവഭാന്  എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേളുലാം  നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം

നടത്തനിവരുന.  ഇത്തരലാം  പരനികശഭാധനകേളനില്  ഇനവന്  നനിര്മ്മേനിത  വനികദശമദവലാം

സൂക്ഷനിചതഭായുലാം വനിളമ്പനിയതഭായുലാം കേലണ്ടെത്തനിയതനിലന തുടര്നട്ട് ബനലപടവര്ലക്കതനിരഭായനി

നഭാളനിതുവലര  4  കകേസുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനട്ട്  കശഷലാം  അനധനികൃത  വനികദശമദവ  വനില്പന

കേലണ്ടെത്തനിയ ഒരു ബനിയര്-ലലവന് പഭാര്ലറനിലനതനിരഭായുലാം മറട്ട് ലലലസന്സട്ട് ലലാംഘനങ്ങള

കേലണ്ടെത്തനിയ  22  ബനിയര്-ലലവന്  പഭാര്ലറുകേളലക്കതനിലരയുലാം  കകേസ്സുകേള  രജനിസ്റ്റര്

ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം  വനികദശമദവലാം  സൂക്ഷനിച  ബനിയര്-ലലവന്  പഭാര്ലറനിലന്റെ  ലലലസന്സട്ട്

സലസന്ഡട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം ലലലസന്സട്ട് റദ്ദേഭാക്കുനതടക്കമുള്ള നനിയമ നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയുമഭാണട്ട്.

(സനി)  അനധനികൃത മദവലാം വനില്ക്കുന സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര നനിയമഭാനുസരണലാം

കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുനതുലാം  ലലലസന്സട്ട്  റദ്ദേഭാക്കുനതുമടക്കമുളള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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അനധനികൃത മദവ വനില്പന

205(682) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : 
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാര്  മദവനയത്തനില്  മഭാറലാം  വരുത്തനിയതനിനുകശഷവലാം
അതനിനുമുന്പുലാം,  വനിവനിധതരലാം  മദവത്തനിനുകമലള്ള  എവകസട്ട്  തതീരുവ,  വനില്പന
നനികുതനിയനിനത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിച  വരുമഭാനത്തനില്  ഉണ്ടെഭായ  വവതനിയഭാനലാം
എനനിവ അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനില്ക്കഭാന്  അനുമതനിയുള്ള  ബനിയര്,  വവന്
എനനിവയനിലള്ള  ആല്ക്കകഹഭാളനിലന്റെ  ഉയര്ന  പരനിധനി  എത്രയഭാണട്ട്  ;  ബഭാര്
വലസന്സട്ട്  ഉണ്ടെഭായനിരുന  വനില്പനശഭാലകേള  ബനിയര്  വവന്  പഭാര്ലറുകേളഭായനി
മഭാറനിയതനിനുകശഷവലാം  ഇവയനിലൂലട  വനില്ക്കുന  ബനിയറനിലലയുലാം  വവനനിലലയുലാം
ആല്ക്കകഹഭാളനിലന്റെ  അളവട്ട്  അനുവദനതീയമഭായ  പരനിധനിയനിലലാം  അധനികേമഭാലണന
പരഭാതനിലയക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഉലണ്ടെങനില്  കേലണ്ടെത്തല്
എനഭായനിരുന ;

(സനി) ഇത്തരത്തനിലള്ള അനധനികൃത മദവവനില്പന കേര്ശനമഭായനി തടയഭാനഭായനി
എവകസട്ട് വകുപനിലന ശകനിലപടത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2013-14, 2014-15, 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനില്  എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിച  ആലകേ
വരുമഭാനത്തനിലന്റെ കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന.

സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം 2013-14 2014-15 2015-16

ആലകേ
വരുമഭാനലാം 1931,89,05,324 1778,07,26,638 1934,58,45,430

മുന് വര്ഷത്തനില്
നനിനളള
വവതനിയഭാനലാം 

(-)317,86,03,927 (-)153,81,78,686 (+)156,51,18,792
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(ബനി&സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനില്ക്കഭാന്  അനുമതനിയുള്ള  ബനിയര്,  ലലവന്
എനനിവയനിലള്ള ആല്ക്കകഹഭാളനിലന്റെ ഉയര്ന പരനിധനി യഥഭാക്രമലാം 6% v/v, 15.5% v/v
എനനിങ്ങലനയഭാണട്ട്.  ബനിയര്-ലലവന് പഭാര്ലറുകേളനിലൂലട  വനില്ക്കുന ബനിയറനികലയുലാം
ലലവനനികലയുലാം  ആല്ക്കകഹഭാളനിലന്റെ  അളവട്ട്  അനുവദനതീയമഭായ  പരനിധനിയനിലലാം
അധനികേമഭാലണനട്ട് പരഭാതനി ലഭനിചനിടനില. എനനിരുനഭാലലാം ലലലസന്സട്ട് സഭാപനങ്ങളനില്
അനധനികൃത  മദവവനില്പന  കേര്ശനമഭായനി  തടയുനതനിനട്ട്  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനില്
കൃതവമഭായ ഇടകവളകേളനില് പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുലാം സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട്
രഭാസപരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത  അപ്രതതീക്ഷനിത
പരനികശഭാധനകേളുലാം  എലലകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുലട  കനതൃതസത്തനിലള്ള  പ്രകതവകേ
സസഭാഡകേളുലാം  എലലകസട്ട്  ഇന്റെലനിജന്സട്ട്  വനിഭഭാഗവലാം  പ്രകതവകേ  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനിവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.  ഇഇൗ നടപടനികേളമൂലലാം ലലലസന്സട്ട് സഭാപനങ്ങളനില്
അനധനികൃത മദവലാം വനില്ക്കുനനിലഭാലയനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനണ്ടെട്ട്. കൂടതല് ഫലപ്രദമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലലകസട്ട്  വകുപനിലന  ശകനിലപടത്തുനതനിനുലാം
ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുനതനിനുലാം ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണ്ടെട്ട്.

ബനിവകറജസട്ട് ഒഇൗടട്ട് ലലറട്ട് മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

206(683) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിദവഭാലയങ്ങളക്കുലാം ആരഭാധനഭാലയങ്ങളക്കുലാം സമതീപലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ബനിവകറജസട്ട് ഔടട്ട് ലലറ്റുകേള മഭാറനിസഭാപനിക്കുവഭാകനഭാ, നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാകനഭാ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാറുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  വക്കലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  നനിലയഭാമുക്കനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ബനിവകറജസട്ട്  ഔടട്ട് ലലറട്ട്  മഭാറനിസഭാപനിക്കുവഭാകനഭാ  നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാകനഭാ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണലമന ആവശവത്തനിന്കമല് സസതീകേരനിച നടപടനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അടനിയനരമഭായനി  പ്രസ്തുത  ഔടട്ട് ലലറട്ട്  അവനിലട  നനിനലാം  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷകന്റെയുലാം  കേണ്സവ്യൂമര്
ലഫഡനികന്റെയുലാം  കേതീഴനില്  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ബനിവകറജസട്ട്  ഒഇൗടട്ട് ലലറ്റുകേള
അബ്കേഭാരനി  നനിയമത്തനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള  ദൂരപരനിധനി  നനിയമലാം  അനുസരനിചട്ട്
വനിദവഭാലയങ്ങളക്കുലാം  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളക്കുലാം  200  മതീറര്  അകേലലാം  പഭാലനിചഭാണട്ട്
സനിതനിലചേയ്യുനതട്ട്.
886/2017
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(ബനി&സനി)  വക്കലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  നനിലയഭാമുക്കട്ട്  കഷഭാപനില്  നനിനലാം
അബ്കേഭാരനി നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള ദൂരപരനിധനിയഭായ  200  മതീറര് അകേലത്തനിലഭാണട്ട് സ്കൂള
സനിതനിലചേയ്യുനതട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എലലകസട്ട് ഭവന് നനിര്മ്മേഭാണലാം

207(684) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എവകസട്ട് ഭവന് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശമുകണ്ടെഭാ ; എങനില്
ഇതനിനഭായനി സലലാം ലഭവമഭാകണഭാ ; നനിര്മ്മേഭാണഭാവശവത്തനിനട്ട് തുകേ നതീക്കനിവചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ബദനിയഡക്കയനില്  കറ ഞട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശമുകണ്ടെഭാ;
എങനില് എവനിലട നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി നതീക്കനിവച തുകേ
എത്രയഭാണട്ട്;

(സനി)  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശമഭായ  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കേഞഭാവട്ട്,  മയക്കുമരുനട്ട്,
വവഭാജമദവലാം  തുടങ്ങനിയവ  വവഭാപകേമഭായനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്  തടയഭാന്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടെട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എലലകസട്ട്  കകേഭാലാംപ്ലെെകട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് വനികലജനില് 132/1 ബനി, 132/4 ബനി എനതീ സര്കവ്വ നമ്പരുകേളനില്ലപട
50  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  10-12-1981-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)2090/81/ആര്.ഡനി.  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  7,68,000  രൂപ
നതീക്കനിവചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി)  ഉണ്ടെട്ട്.  25-6-2010-ലല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  റവനവ്യൂ  ഡനിവനിഷണല്
ആഫതീസറുലട ഇ-7302/09-ാം നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ബദനിയഡക്ക വനികലജനില്
25 ലസന്റെട്ട് ഭൂമനി അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
7,68,000 രൂപ നതീക്കനിവചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(സനി)  കേര്ണ്ണഭാടകേ സലാംസഭാനവമഭായനി  അതനിര്ത്തനി പങനിടന പ്രകദശങ്ങളനില്
മൂനട്ട്  എലലകസട്ട്  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള  സഭാപനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുനണ്ടെട്ട്.
എലലകസട്ട്  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റട്ട്  ഇലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  പകട്രെെഭാളനിലാംഗട്ട്
ശകനിലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ലസഷവല്  ലലഡവട്ട്  കേഭാലയളവകേളനില്  കേര്ണ്ണഭാടകേ
എലലകസട്ട്  അധനികൃതരുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  സലാംയുക  പരനികശഭാധന  നടത്തുനണ്ടെട്ട്.
കൂടഭാലത  കപഭാലതീസട്ട്,  റവനവ്യൂ,  വനലാം  എനതീ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  സലാംയുക
പകട്രെെഭാളനിലാംഗുലാം ലറയ്ഡകേളുലാം നടത്തനി വരുനണ്ടെട്ട്.
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ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി എലലകസട്ട് ലറയ്ഞട്ട് ഓഫതീസനിലന്റെ പരഭാധതീനതകേള

208(685) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി എവകസട്ട് ലറയ്ഞട്ട് ഓഫതീസട്ട് നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന
വഭാടകേ  ലകേടനിടലാം  ജതീര്ണ്ണനിചട്ട്  അപകേടഭാവസയനിലഭാലണനള്ളതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി) ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി ലറയ്ഞട്ട് ഓഫതീസട്ട് സഇൗകേരവപ്രദമഭായ ഒരു ലകേടനിടത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള അടനിയനരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത ഒട്ടുമനിക്ക ലറയ്ഞട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലലാം സലപരനിമനിതനിയുലാം
സഇൗകേരവങ്ങളുലട  അപരവഭാപ്തതയുലാം,  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണക്കുറവലാം  എവകസട്ട്
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലത്ത  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനതട്ട്  സര്ക്കഭാര്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം പ്രതനിസനനികേലള തരണലാം ലചേയഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന
കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(ബനി) ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി എലലകസട്ട് ലറയ്ഞട്ട് ഓഫതീസട്ട് ലകേടനിടലാം മഭാറ്റുനതനിനുളള
ശമങ്ങള വളലര കനരലത്ത തലന ആരലാംഭനിചനിരുന. ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലട
അധതീനതയനിലള്ള  ഏലതങനിലലാം  ലകേടനിടമുലണ്ടെങനില്  ആയതട്ട്  അനുവദനിചട്ട്
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  മുനനിസനിപല്  അധനികൃതര്ക്കുലാം  ആഫതീസട്ട്  ലകേടനിടലാം  സസനമഭായനി
വകുപനിനട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  ഭൂമനി  ലഭവമഭാകയഭാ  എനറനിയനിക്കുനതനിനഭായനി
പനലഭായനനി  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്ക്കുലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത
ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനി  എലലകസട്ട്  ലറയ്ഞട്ട്  ആഫതീസട്ട്  സഇൗകേരവപ്രദമഭായ  ഒരു  വഭാടകേ
ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനുളള ലകേടനിടവലാം അകനസഷനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി&ഡനി) വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. സലാംസഭാനലത്ത എലലകസട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലല
സലപരനിമനിതനിയുലാം  സഇൗകേരവങ്ങളുലട  അപരവഭാപ്തതയുലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു വരുന. എലലകസട്ട് വകുപനിലന്റെ ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സസനമഭായനി  ലകേടനിടങ്ങളുലാം  അനുബന  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  ഉണ്ടെഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കേഞഭാവനിലന്റെ കേചവടവലാം ഉപകഭഭാഗവലാം

209(686) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഞഭാവ്  കേചവടവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കേരുനഭാഗപള്ളനി  എവകസട്ട്
ഓഫതീസനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  2015  ഏപ്രനില്  മുതല്  2016  ലമയട്ട്  31  വലര  എത്ര
കകേലസടത്തനിട്ടുലണ്ടെനലാം ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട്  എത്ര പ്രതനികേളുലട കപരനില് കകേസട്ട്
ചേഭാര്ജ്ജട്ട് ലചേയനിട്ടുലണ്ടെനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  തുടങ്ങനിയ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങള  മദവ
കവനലവധനി  കേഴനിഞ്ഞട്ട്  തുറനതനിനുകശഷലാം  കേഞഭാവനിലന്റെ  കേചവടവലാം  ഉപകഭഭാഗവലാം
തടയുനതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഞഭാവനിലന്റെ  വവഭാപനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  അനവ  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ഇടയനില് കേഞഭാവനിലന്റെ വവഭാപനലാം തടയുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഞഭാവട്ട്  കേചവടവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കേരുനഭാഗപള്ളനി  എലലകസട്ട്
ഓഫതീസനിലന്റെ പരനിധനിയനില് 2015 ഏപ്രനില് മുതല് 2016 കമയട്ട് 31 വലര 10 കകേസുകേള
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം  ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  13  പ്രതനികേലള  അറസ്റ്റട്ട്
ലചേയനിട്ടുളളതുമഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കകേസ്സുകേളനില്  3  കകേസ്സുകേളനില്  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  ഷതീറട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  7 കകേസ്സുകേളനില് അകനസഷണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി) സ്കൂള, കകേഭാകളജട്ട് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള കേഞഭാവട്ട് അടക്കമുള്ള മയക്കുമരുനകേളുലട
ഉപകഭഭാകഭാക്കളഭാകുനതട്ട് തടയുനതനിനട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട പരനിസരത്തട്ട്
എലലകസട്ട് വകുപട്ട് പരനികശഭാധനകേള ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങള
കകേനതീകേരനിചട്ട്  വവഭാപകേമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ലസമനിനഭാറുകേള
തുടങ്ങനിയവ  നടത്തനി  വരനികേയുലാം  ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത  എലലകസട്ട്
വകുപനിലന്റെ  ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനമുളലപലടയുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില് മയക്കുമരുനകേള  എത്തനിക്കുനതഭായനി  സലാംശയനിക്കുന
ആളുകേലള  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതുലാം  അവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശനമഭായ  നനിയമനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  മയക്കുമരുനകേളലക്കതനിലര  അവകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  തലങ്ങളനില്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള
എലലകസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുനണ്ടെട്ട്.  കൂടഭാലത
കുടനികേളക്കട്ട്  കപകരഭാ  കമല്വനിലഭാസകമഭാ  ലവളനിലപടത്തഭാലത  തലന  ലഹരനി
വനിലനലയക്കുറനിചട്ട്  പരഭാതനി നല്കുനതനിനഭായനി സ്കൂളുകേളനില്  'ശദ'  എന കപരനില്
പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.   ഇകതഭാലടഭാപലാം  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  തുടങ്ങനിയ
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വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങള  മദവകവനലവധനി  കേഴനിഞ്ഞട്ട്  തുറനതനിനുകശഷലാം
കേഞഭാവനിലന്റെ  കേചവടവലാം  ഉപകഭഭാഗവലാം  തടയുനതനിനഭായനി  ആഭവനര  വകുപനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില്  ക്ലതീന്  കേവഭാമ്പസട്ട്  കസഫട്ട്  കേവഭാമ്പസട്ട്  പദതനി  നല  രതീതനിയനില്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  കൂടഭാലത സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട്,  സ്കൂള ലപ്രഭാടക്ഷന്
ഗ്രൂപട്ട്,  സ്കൂള ലലവല് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി,  നഭാഷണല് സര്വ്വതീസട്ട്  സതീലാം  എനതീ
സലാംഘടനകേളുലട സഹഭായകത്തഭാടകൂടനി  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട ദൂഷവഫലങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള,  ലസമനിനഭാറുകേള,  കഡഭാകേത്യുലമന്റെറനി  പ്രദര്ശനലാം
തുടങ്ങനിയവ  നടത്തനി  വരുന.  ലഹരനി  വസ്തുക്കള  ഏലതങനിലലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണ്ടെഭാ  എനട്ട്  പ്രസ്തുത  സലാംഘടനകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
രഹസവമഭായനി നനിരതീക്ഷനിച്ചു വരനികേയുലാം, വനിവരലാം ലഭനിക്കുകേയഭാലണങനില് കപഭാലതീസുമഭായനി
ബനലപടഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം കൂടഭാലത ആലരങനിലലാം കുടനികേളക്കട്ട്
ലഹരനി  വസ്തുക്കള  വനില്ക്കുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടഭാല്  അവര്ലക്കതനിലര
നനിലവനിലള്ള  നനിയമങ്ങള  അനുസരനിചട്ട്  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

(സനി)  കേഞഭാവനിലന്റെ  വവഭാപനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  അനവ  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന  സലങ്ങള,  കലഭാഡ്ജകേള,  ലതഭാഴനിലനിടങ്ങള,
ടനിയഭാളുകേള ഒത്തുകൂടന സലങ്ങള,  ബസട്ട് സ്റ്റഭാന്ഡകേള,  ലറയനില്കവകസ്റ്റഷനുകേള
തുടങ്ങനിയവ കകേനതീകേരനിചട്ട് ശകമഭായ ലറയ്ഡകേളുലാം പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തുകേയുലാം
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയുലാം ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്.  ഇവര്
കേഞഭാവ  കകേസ്സുകേളനില്  ഉളലപടവരുമഭായനി  ബനലാം  പുലര്ത്തഭാറുകണ്ടെഭാ  എനട്ട്
നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം ലചേയവരുനണ്ടെട്ട്.

(ഡനി) മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ഇടയനില് കേഞഭാവനിലന്റെ വവഭാപനലാം തടയുനതനിനട്ട്
കേടകലഭാര  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം,  ടനിയഭാളുകേളുലട  തഭാമസ  സലങ്ങളനിലലാം  സമതീപത്തുള്ള
കേചവട സഭാപനങ്ങളനിലലാം പരനികശഭാധനകേളുലാം  നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തനി വരുനണ്ടെട്ട്.
പ്രസ്തുത കമഖലകേള കകേനതീകേരനിചട്ട് ശകമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
കകേഭാസ്റ്റല് കപഭാലതീസുലാം മലലറന് എന്കഫഭാഴട്ട്ലമന്റുമഭായനി കചേര്നട്ട് സലാംയുക ലറയ്ഡകേളുലാം
നടത്തനി വരുനണ്ടെട്ട്.

മദവവര്ജ്ജനലാം കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

210(687) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മദവവര്ജ്ജനലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ  എനതട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ലക്ഷവമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ട്രെെഭാവന്കൂര്  ഷകഗഴട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലകേമനിക്കല്സട്ട്  വഴനി  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടട്ട്
ഉലഭാദനിപനിക്കുന മദവത്തനിലന്റെ  അളവട്ട്  എത്രയഭാണട്ട്  ;  ഇതനില്  നനിനലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം
എത്ര രൂപയുലട വരുമഭാനമഭാണട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്;
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(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ബനിവകറജസട്ട്  ഔടട്ട് ലലറ്റുകേള  പ്രതനിവര്ഷലാം  എത്ര
ശതമഭാനലാം അടച്ചുപൂടഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  കനരനിടട്ട്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന  മദവത്തനിലന്റെ  അളവട്ട്  എത്ര  ശതമഭാനലാം
കുറയഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ഇ) മദവഉലഭാദനവലാം വനിതരണവലാം കുറയഭാലത മദവവര്ജ്ജനലാം സഭാധവമഭാകുലമനട്ട്
സര്ക്കഭാര് കേരുതുനകണ്ടെഭാ; വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മദവവര്ജ്ജനലാം  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുകേ  എനതട്ട്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ലക്ഷവമഭാണട്ട്.

(ബനി)  ട്രെെഭാവന്കൂര്  ഷകഗഴട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലകേമനിക്കല്സട്ട്  വഴനി  ജവഭാന്  റലാം
ഉലഭാദനിപനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  14.20  ലക്ഷലാം  ലകേയ്സട്ട്  മദവലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം ഇതനില് നനിനട്ട് കേമ്പനനിക്കട്ട്  54 കകേഭാടനി രൂപയുലട
വനിറ്റുവരവട്ട്  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതുവഴനി  കേമ്പനനിക്കട്ട്  2015-16  വര്ഷത്തനില്  2  കകേഭാടനി
രൂപയുലട അറഭാദഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

(സനി)  പ്രതനിവര്ഷലാം  10%  ഒഇൗടട്ട് ലലറ്റുകേള  പൂടഭാനഭാണട്ട്  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിരുനതട്ട്.

(ഡനി) ഇക്കഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(ഇ) മദവവര്ജ്ജനലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചട്ട് മദവത്തനിലന്റെ ആവശവകേത കുറയുകമ്പഭാള
സസഭാഭഭാവനികേമഭായനി മദവ ഉലഭാദനവലാം വനിതരണവലാം കുറയുനതഭാണട്ട്.

മയക്കുമരുനകേളുലട വനിലനയുലാം വവഭാപനവലാം

211(688) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴനിലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഞഭാവട്ട് ഉളലപലടയുള്ള മയക്കുമരുനകേളുലട വനിലനയുലാം
വവഭാപനവലാം ക്രമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഉളനഭാടന്  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  കേഞഭാവട്ട്  സുലഭമഭായനി  ലഭവമഭാകുന
സഭാഹചേരവത്തനില്,  നനിയനണത്തനിനഭായനി  പ്രകതവകേ  നടപടനികേള  വകേലക്കഭാണ്ടെനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
എങനില് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സ്കൂള, കകേഭാകളജട്ട് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള കേഞഭാവനിലന്റെ ഉപകഭഭാകഭാക്കളഭാക്കുന
അവസ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുള്ള സമഗ പദതനികേള പരനിഗണനയനിലകണ്ടെഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഞഭാവട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള  മയക്കുമരുനകേളുലട  കേടത്തുലാം  വനിലനയുലാം
ഉപകയഭാഗവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എലലകസട്ട്  വകുപട്ട്  രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുന കകേസ്സുകേളുലട
എണ്ണത്തനില്  ഗണവമഭായ  വര്ദനവട്ട്  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  2013,  2014  വര്ഷങ്ങളനില്
യഥഭാക്രമലാം 793-ഉലാം, 970-ഉലാം എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസ്സുകേളഭാണട്ട് എലലകസട്ട് വകുപട്ട്
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുകേയുണ്ടെഭായലതങനില്  2015  വര്ഷത്തനില്  മഭാത്രലാം  1430
എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസ്സുകേളഭാണട്ട് എലലകസട്ട് വകുപട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മയക്കുമരുനട്ട്  വവഭാപനത്തനിലനതനിലര  എലലകസട്ട്
വകുപട്ട് ശകമഭായ എന്കഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം വവഭാപകേമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തനി വരുന. ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് മയക്കുമരുനകേളുലട
ഉപകയഭാഗലാം കൂടതലഭായനി കേണ്ടുവരുന കമഖലകേളക്കട്ട് പ്രകതവകേ പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കേനി
മയക്കുമരുനകേളുലട ഉപകയഭാഗത്തനില് നനിയനണലാം വരുത്തുനതനിനട്ട് ശദനിക്കുനണ്ടെട്ട്.
ലഹരനി  വസ്തുക്കളമൂലമുളള  ആകരഭാഗവപ്രശങ്ങലള  സലാംബനനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്
പ്രകതവകേനിചട്ട്  യുവജനങ്ങളക്കനിടയനില്  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  വമ്പനിച
കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനതലത്തനില് എലലകസട്ട് വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുനതട്ട്.  കൂടഭാലത  നനിലവനില്  മദവ,  മയക്കുമരുനട്ട്  വവഭാപനലാം
തടയുനതനിനഭായനി എലലകസട്ട് ഷഭാകഡഭാ സലാംവനിധഭാനലാം ഉളലപലടയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട
എന്കഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. എലലകസട്ട് കേമ്മേതീഷണറുലട കനതൃതസത്തനിലള്ള
സസഭാഡലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുനണ്ടെട്ട്.  സമൂഹത്തനില്  വര്ദനിച്ചു
വരുന എന്. ഡനി. പനി. എസട്ട്.  (Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act)

പ്രകേഭാരമുള്ള  കുറകൃതവങ്ങള  തടയുനതനികനഭാലടഭാപലാം  തലന  യുവതലമുറലയ
മയക്കുമരുനനിലന്റെ  നതീരഭാളനിപനിടത്തത്തനില്  നനിനട്ട്  രക്ഷലപടത്തുവഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്
ഇത്തരലാം നടപടനികേളനിലൂലട ലക്ഷവമനിടന.

(സനി)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  കേഞഭാവട്ട്  അടക്കമുള്ള  മയക്കു
മരുനകേളുലട ഉപകഭഭാകഭാക്കളഭാകുനതട്ട് തടയുനതനിനട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട
പരനിസരത്തട്ട് എലലകസട്ട് വകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധനകേള ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതുലാം പ്രസ്തുത
സഭാപനങ്ങള  കകേനതീകേരനിചട്ട്  വവഭാപകേമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനി വരനികേയുലാം ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്. കൂടഭാലത എലലകസട്ട് വകുപനിലന്റെ ഷഭാകഡഭാ സലാംവനിധഭാനലാം
ഉളലപലടയുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില് മയക്കുമരുനകേള
എത്തനിക്കുനതഭായനി സലാംശയനിക്കുന ആളുകേലള നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം അവര്ലക്കതനിലര
കേര്ശനമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  ബനലപട  ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇതു  കൂടഭാലത  മയക്കുമരുനകേളലക്കതനിലര
അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  തലങ്ങളനില് ലഹരനി  വനിരുദ
ക്ലബ്ബുകേള എലലകസട്ട് വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണ്ടെട്ട്.

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ.)
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II അടനിയനരപ്രകമയലാം

എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. പ്രകവശനലാം

മനി  .    സതീക്കര്:  സലാംസഭാനത്തട്ട്  2016-17  വര്ഷലാം  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.
പ്രകവശനത്തനിനട്ട് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് ആയനിരത്തനില്പരലാം സതീറ്റുകേള
നഷലപടനതുമൂലലാം വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളക്കുലാം ഉളവഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി
പറയലപടന  ഗുരുതരമഭായ സനിതനിവനികശഷലാം സഭഭാനടപടനികേള നനിര്ത്തനിവചട്ട് ചേര്ച
ലചേയണലമനഭാവശവലപടട്ട്  സര്വ്വശതീ വനി.  എസട്ട്.  ശനിവകുമഭാര്,  കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന്,
എലാം. ഉമ്മേര് എനതീ അലാംഗങ്ങള റൂള 50 പ്രകേഭാരലാം കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

ആകരഭാഗവവലാം സഭാമൂഹവനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ
ടതീചര്):  സര്,  കകേരളത്തനിലല  ലമഡനിക്കല്  വനിദവഭാഭവഭാസകമഖലയനില്  ഇഇൗ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനഫലമഭായനി  ഒരു  സതീറ്റുലാം  നഷലപടനിടനില.  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിച  ദതീര്ഘവതീക്ഷണമനിലഭാത്ത  നടപടനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  കുലറകയലറ  സതീറ്റുകേള  നഷലപടഭാനനിടയഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അതട്ട്   ഇഇൗ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടല,  ലമഡനിക്കല് കേഇൗണ്സനില് ഓഫട്ട്
ഇനവയുലട  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്തതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനില്  2015-16
അക്കഭാദമനികേവര്ഷലാം  ഒന്പതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേളനിലഭായനി  1250
സതീറ്റുകേള ലഭവമഭായനിരുന. അതുകപഭാലലതലന സസകേഭാരവകമഖലയനില് ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള
സതീറ്റുകേളനില് ചേനിലതട്ട് നഷലപടഭാന് ഇടവനനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ഇതനില് ഡതീലാംഡട്ട് യണനികവഴനിറനിയഭായ
അമൃത ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ലമഡനിക്കല് സയന്സട്ട് ഒഴനിച്ചുനനിര്ത്തനിയഭാല് 14  സസകേഭാരവ
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേളനിലഭായനി  1650  സതീറ്റുകേള  ലഭവമഭായനിരുന.  എനഭാല്
ഇവയനില് ഒന്പതട്ട് സസകേഭാരവ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള മഭാത്രമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്
സതീറ്റുകേള ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്,  അതട്ട്  1050  ആയനിരുന. ലമഡനിക്കല് വനിദവഭാഭവഭാസ
ലത്തക്കുറനിചട്ട് വവഭാപകേമഭായ പരഭാതനികേള പല കമഖലയനിലലാം ഉയര്നനിരുന. കവണ്ടെത്ര
സഇൗകേരവങ്ങളനിലഭാലതയഭാണട്ട്  പല  കകേഭാകളജകേളനിലലാം  ലമഡനിക്കല്  വനിദവഭാഭവഭാസലാം
നടത്തുനതനിനട്ട് അനുവഭാദലാം ലകേഭാടക്കുനതട്ട് എനള്ള പരഭാതനിയുണ്ടെഭായതനിലനത്തുടര്നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി ഇഇൗ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളലഭാലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനു
കവണ്ടെനിയഭാണട്ട്  ജസ്റ്റനിസട്ട്  കലഭാധഭാ  കേമ്മേനിറനിലയ  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  എലാം.സനി.ലഎ.-യുലട  പരനികശഭാധന  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  വളലര
കേര്ശനമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിരുന. ഇഇൗ പരനികശഭാധന നടനകേഴനിഞ്ഞകപഭാള കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷലാം അലാംഗതീകേഭാരമുണ്ടെഭായനിരുന  ഏഴട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
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പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  രണ്ടെട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ഭഭാഗനികേമഭായുലാം  റദ്ദേട്ട്
ലചേയ.  ഇഇൗ വര്ഷലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം  നഷലപട ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേളനിലല  സതീറട്ട്
സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം നഷലപടലാം. അതുകപഭാലലതലന കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് യഭാലതഭാരു
മുന്ധഭാരണയുമനിലഭാലത കുലറകയലറ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള അനുവദനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.
എത്രയുലാം  കവഗലാം  ആ ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേലളലഭാലാം  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയണലമന
ലക്ഷവലാം  മഭാത്രകമ  ആ  ഗവണ്ലമന്റെനിനുണ്ടെഭായനിരുനള്ളൂ.  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേള
അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള  ഏര്ലപടകത്തണ്ടെ  യഭാലതഭാരു  സഇൗകേരവവലാം  ഒരുക്കഭാലതയഭാണട്ട്
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള അനുവദനിചതട്ട്. 

ഇടക്കനിയനിലല  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  എലാം.സനി.ലഎ.യുലട
നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിച്ചുള്ള  സഇൗകേരവങ്ങള  ഇലഭാതനിരുനനിട്ടുലാം  ഒരു  വര്ഷലാംലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഇഇൗ
സഇൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കഭാലാം  എന  വഭാഗഭാനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  50  സതീറ്റുകേള
അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്   ഒനഭാമലത്ത  ബഭാചനിലന  പ്രകവശനിപനിച്ചു.  ആദവലത്ത  വര്ഷലാം
നല്കേനിയ ഉറപ്പുതലന രണ്ടെഭാമലത്ത വര്ഷവലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നല്കുകേയഭാണുണ്ടെഭായതട്ട്.
അതഭായതട്ട്  2014-15-ല്  നല്കേനിയ  ഉറപട്ട്  പഭാലനിക്കഭാലത  2015-16-ലലാം  ഉറപ്പു
മഭാത്രമഭാണട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്.  അവനിലട  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിനഭാവശവമഭായ  യഭാലതഭാരു  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  പുതനിയ
വര്ഷകത്തക്കുള്ള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  എലാം.സനി.ലഎ.  നനികഷധനിച്ചു.  ഇതട്ട്  ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള
ശമങ്ങള ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് നടത്തുനണ്ടെട്ട്.   ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വനനിടട്ട്  ഒരുമഭാസകമ
ആയനിട്ടുള്ളൂ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കേഭാണനിച   അബദങ്ങള  ഒരു  മഭാസലാംലകേഭാണ്ടെട്ട്
പരനിഹരനിക്കുകേ  എനതട്ട്  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലലാം  സഭാധവമലഭാത്ത  കേഭാരവമഭാണട്ട്.
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേളുലട   കേഭാരവങ്ങള  ആലകേ  പരനികശഭാധനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ഇടക്കനിയനില് ഒരു ബഭാചനിലന പ്രകവശനിപനിച്ചു.  രണ്ടെഭാമലത്ത ബഭാചനിലന്റെ  പ്രകവശന
സമയമഭാണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട് കനരഭാലാംവണ്ണലാം ഒരു ലക്ചേര് ഹഭാള കപഭാലമനില.   കുടനികേളുലാം
രക്ഷനിതഭാക്കളുലമലഭാലാം  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  മുമ്പഭാലകേ  പരഭാതനിയുമഭായനി  വന.
ലമഡനിക്കല് വനിദവഭാഭവഭാസലാം ലക്ചറനിലാംഗട്ട്  ലമകത്തഡനില് നടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുനതലകലഭാ?
അതനിനഭാവശവമഭായ  ലകബഭാറടറനികേകളഭാ  അക്കഭാദമനികേട്ട്  കബഭാക്കുകേകളഭാ  മറ്റു
സഇൗകേരവങ്ങകളഭാ  അവനിലട  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഒരുക്കനിയനിടനില.  അവനിലട  ഒ.ടനി. കബഭാക്കുലാം
ഒ.പനി.  കബഭാക്കുലമഭാനലാം  തയഭാറഭായനിടനില.  ലലട്രെെബല്  കഹഭാസ്റ്റല്  ഒഴനിപനിചട്ട്
പുനരുദഭാരണലാം  ലചേയകശഷലാം  കുടനികേലള  പഭാര്പനിക്കണലമനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്,
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അതുലാം  നടനനിടനില.  എലഭായനിടത്തുലാം  ജനറലഭാശുപത്രനികേലള  ആശയനിചഭാണട്ട്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേള  തുടങ്ങഭാന്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  എനഭാല്  അവനിലട
അത്തരത്തനിലള്ള ഒരു കേഭാരവവലാം തയഭാറഭായനിടനില.  ഞങ്ങലള രക്ഷലപടത്തണലമനഭാണട്ട്
കുടനികേളുലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളുലാം   പറയുനതട്ട്.  അവനിലട  നനിയമനിചനിട്ടുള്ള  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം
ഒനലാം  ലചേയഭാനഭാവനില.  അവര്ക്കട്ട്  ലക്ചേര്  ലചേയഭാന്  മഭാത്രകമ  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.
അതഭാണട്ട്  ഇടക്കനിയനിലല  കേഭാരവലാം.  ഞങ്ങള  ആ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്
ഉകപക്ഷനിചനിലടഭാനമനില.  കവണ്ടെ സഇൗകേരവങ്ങലളഭാലക്ക  ഉണ്ടെഭാക്കുലാം.  പകക്ഷ അതനിനട്ട്
ഞങ്ങളക്കട്ട്  സമയലാം  ആവശവമഭാണട്ട്,  അതട്ട്  ഒരു  മഭാസലാംലകേഭാണ്ടെട്ട്  സഭാധനിക്കുന
കേഭാരവമല. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  25  ലഹകര് ഭൂമനിയുണ്ടെട്ട്,  എനഭാല്
അവനിലടയുലാം  ഇഇൗ  പറയുന  യഭാലതഭാരു  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  ഒരുക്കനിയനിടനില.  അവനിലട
അക്കഭാദമനികേട്ട്  കബഭാക്കനിലന്റെ പണനി നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  അവനിലട  എന്കഡഭാസളഫഭാന്
പഭാകക്കജനില്  ചേനില  സഇൗകേരവങ്ങള  ഏര്ലപടകത്തണ്ടെതഭാണട്ട്.  പകക്ഷ  ഇകപഭാള
പണനിതുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന ലകേടനിടലാം എന്കഡഭാസളഫഭാന് പഭാകക്കജനില് ഉളലപടത്തനി
ആശുപത്രനിയഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുന  രതീതനിയനിലല.  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിലന്റെ  കേണ്ലസപ്റനിലഭാണട്ട്  അതനിലന്റെ  പ്ലെെഭാലനഭാലക്ക  ഉണ്ടെഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  അവനിലട  ഒനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  അവസയഭാണട്ട്.
പനികനഭാക്ക ജനിലയഭായ കേഭാസര്കഗഭാഡനിനട്ട് കേനിടനിയ ഇഇൗ സഇൗകേരവലാം ഉകപക്ഷനിക്കുലമനട്ട്
പറയുനനില.  സമയലമടത്തട്ട്  അക്കഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം
ഒരു സഭാവകേഭാശമുണ്ടെട്ട്. ഇവനിലട ഞഭാന് ഓകരഭാനഭായനി പറയുനനില. എലഭാ കേഭാരവങ്ങളുലാം
അങ്ങലനതലനയഭാണട്ട്. 

മകഞരനിയനില് ഇകപഭാഴുലാം കഹഭാസ്റ്റലലാം കേസഭാര്കടഴ്സുലാം ലലലബറനിയുലാം കഫഭാറന്സനികേട്ട്
ലമഡനിസനിനട്ട്  ആവശവമഭായനിട്ടുള്ള ലകേടനിടവലാം ലക്ചേര് ഹഭാളുലമഭാനലാം തയഭാറഭായനിടനില.
ലകബഭാറടറനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം പരനിമനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

കകേഭാനനിയനിലലാം  ഇതുതലനയഭാണട്ട്  സനിതനി.  പ്രഖവഭാപനവലാം  ഉദ്ഘഭാടനവലമഭാലക്ക
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെഭാകുലാം. എചട്ട്.എല്.എല്.-ലന നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏല്പനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 50 ഏക്കര്
ഭൂമനി അവനിലട കേനിടനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 85  അദവഭാപകേ തസനികേ ക്രനികയറട്ട് ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പകക്ഷ
എലാം.സനി.ലഎ.-യുലട അനുമതനിയനില. കവണ്ടെത്ര സഇൗകേരവങ്ങളനിലഭാലയനട്ട് കബഭാദവലപടതനിനഭാല്
എലാം.സനി.ലഎ. അലാംഗതീകേഭാരലാം ലകേഭാടത്തനിടനില. 
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തനിരുവനനപുരലാം ജനറല് കഹഭാസനിറലനിലന ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ,

അലലങനില്  അവനിലട  മലറഭാരു  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  സഭാപനിക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്

പനിനതീടണ്ടെഭായനിരുന  ഏര്പഭാടട്ട്.  നനിലവനിലള്ള  തനിരുവനനപുരലാം  ലമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജനിലന  അപ്കഗഡട്ട്  ലചേയഭാലത  പുതനിയ  ഒരു  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്

തനിരുവനനപുരത്തട്ട് പ്രഖവഭാപനിച്ചു.  പുതനിയ ഒരു ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്

ഉപകേഭാരപ്രദമഭാവലമങനില്  ആയനികക്കഭാലട  എനവയഭാലാം.  പകക്ഷ  അവനിടലത്ത

കേഥലയനഭാണട്ട്?  കവണ്ടെത്ര  സഇൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കുകേകയഭാ  സജ്ജതീകേരണങ്ങള

നടത്തുകേകയഭാ ലചേയഭാലത  തനിടക്കത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം അതനിലന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം

നടത്തനി.   അക്കഭാദമനികേട്ട്  കബഭാക്കനിലന്റെ  രണ്ടെഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങനിയനിടനില.

ഒനഭാലാംഘടത്തനിലന്റെ  പണനി  ഇകപഭാള  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  കേസഭാര്കടഴട്ട്,  കഹഭാസ്റ്റല്

ഇവയുലട  പണനിലയഭാനമഭായനിടനില.  ലതഭാടടത്തുള്ള  ഏകതഭാ  ഒരു  കഹഭാസ്റ്റലനിലന

വഭാടകേയട്ട്  എടത്തട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലമന പറഞ്ഞഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പുതനിയ

ആശുപത്രനിയുലാം അനുബന സഇൗകേരവങ്ങളുലാം ഉളലപലടയുണ്ടെഭാകേണലാം, അതവനിലടയുണ്ടെഭായനിടനില.

ഇതഭാണട്ട് പുതനിയതഭായനി അനുവദനിച ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേളുലട സനിതനി. സസകേഭാരവ

ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേളനില് ഞങ്ങള സതീലറഭാനലാം നനികഷധനിചനിടനില. എലാം.സനി.ലഎ.-യുലട

അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്തതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സതീറ്റുകേള  നഷലപടഭാന്  ഇടയഭായതട്ട്  ഇഇൗ

ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനഫലമഭായനിടല.  നനിലവനിലള്ള  അഞട്ട്  ലമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജകേലള  ലസന്റെര്  ഓഫട്ട്  എകലന്സട്ട്  ആക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനഭാണട്ട്   ഇഇൗ

ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  മുന്ഗണന  ലകേഭാടക്കുനതട്ട്.  അവനിലട  കൂടതല്  സഇൗകേരവമുണ്ടെഭായഭാല്

കൂടതല് സതീറട്ട്  ലഭവമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  നനിലവനിലള്ള ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേലള

അപ്കഗഡട്ട്  ലചേയഭാനുലാം  അവലയ   ലസന്റെര്  ഓഫട്ട്  എകലന്സട്ട്  ആക്കനി  മഭാറഭാനുലാം

പരനിശമനിക്കുലാം.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ലമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജകേലളഭാനലാം  ഏലറടത്തട്ട് നടത്തനില എനള്ള പ്രഖവഭാപനലമഭാനലാം ഞങ്ങള

നടത്തനില. ഇഇൗ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേലളലഭാലാം മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനില്  നനഭാക്കഭാന്

ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാകുലാം.  ലമഡനിക്കല്  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്  കേഴനിഞ്ഞ

ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അവധഭാനതയനിലഭാലത നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്  ഈ  ബുദനിമുട്ടുകേളത്രയുലാം  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്  എനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്

പറയഭാനുള്ളതട്ട്. 
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ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  ലമഡനിക്കല്  വനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗത്തട്ട്
ഗുരുതരമഭായ  പ്രതനിസനനിയഭാണട്ട്  ഇനണ്ടെഭായനിരനിക്കുനതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം,
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഉണ്ടെഭായനിരുനതനികനക്കഭാള ആയനിരകത്തഭാളലാം
എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  സതീറ്റുകേളനില്  ഈ വര്ഷലാം കുടനികേളക്കട്ട് അഡനിഷന് ലഭവമഭാകേഭാത്ത
അവസയഭാണട്ട്  ഉള്ളതട്ട്.  പകക്ഷ  അതനിലനലയലഭാലാം   നനിസഭാരവല്ക്കരനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്,
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആരലാംഭനിച ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേളുലട നനിലവഭാരലത്ത
ക്കുറനിചഭാണട്ട് ബഹുമഭാനവയഭായ മനനി ഇവനിലട സലാംസഭാരനിചതട്ട്. ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാട
കൂടനിയഭാണട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  കകേരളലാം  ആകരഭാഗവപരനിപഭാലന  രലാംഗത്തട്ട്  ഇനവയട്ട്  മഭാതൃകേയഭാണട്ട്.
ആകരഭാഗവപരനിപഭാലന രലാംഗത്തട്ട് മഭാത്രമല വനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗത്തുലാം കകേരളലാം ഇനവയട്ട്
മഭാതൃകേയഭാണട്ട്.  ആകരഭാഗവ-വനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗത്തട്ട് കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ മഭാറങ്ങളുണ്ടെഭാകേണലാം
എനഭാഗഹനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ലമഡനിക്കല്  വനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗത്തട്ട്  ഇനവയനിലല  ഒരു
ഹബഭായനി  കകേരളലത്ത  മഭാറ്റുകേ,  അകതഭാലടഭാപലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനില്സ
ലഭവമഭാക്കുകേ  ഇവയഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്.  പനികനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന
കമഖലകേളനില്,  മലകയഭാരപ്രകദശങ്ങളനില്  വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനിത  ലഭവമഭാക്കുവഭാനുലാം
പഭാര്ശസവല്ക്കരനിക്കലപട  മനിടക്കരഭായ,  ദരനിദ്രരഭായ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  പഠനിക്കുവഭാനുള്ള
അവസരലാം  ഒരുക്കുകേ  എനള്ള  ഉകദ്ദേശവകത്തഭാടകൂടനി  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാടകൂടനിയഭാണട്ട്  ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം ഓകരഭാ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്
സഭാപനിക്കുകേ  എനള്ള  തതീരുമഭാന ലമടത്തതട്ട്.  ലഎ.പനി.എചട്ട്.എസട്ട്.  (ഇനവന്
പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  സ്റ്റഭാന്കഡര്ഡട്ട്)  അനുസരനിചട്ട്   ഒരു  കഡഭാകര്ക്കട്ട്  ആയനിരലാം
കപഭാപ്പുകലഷന്,  അതഭാണട്ട് കേണക്കട്ട്.  പകക്ഷ ഇവനിലട ഒരു കഡഭാകര്ക്കട്ട് ആയനിരത്തനി
അറുന്നൂറട്ട് കപഭാപ്പുകലഷനഭാണട്ട്. കകേരളലത്ത സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  ആവശവത്തനിനട്ട്
കഡഭാകര്മഭാരനില.  1964-ലല  സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  അനുസനിച്ചുള്ള  കഡഭാകര്മഭാര്
ആശുപത്രനികേളനിലണ്ടെട്ട്.  പകക്ഷ ജനസലാംഖവയുലട വര്ദനവനിനനുസരനിച്ചുളള കഡഭാകര്മഭാര്
കകേരളത്തനിലനില,  ഇക്കഭാരവലാം  ഞഭാന്  മനനിയഭായനിരുനകപഭാഴുലാം  പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
കുടനികേളക്കട്ട്  പഠനിക്കഭാനുള്ള  അവസരലാം  നല്കുകേയുലാം  പഠനിചട്ട്  ഇനവക്കട്ട്  അകേത്തുലാം
പുറത്തുലമഭാലക്ക കപഭായനി കജഭാലനി  ലചേയഭാന്  കേഴനിവള്ള പ്രഗത്ഭരഭായ കഡഭാകര്മഭാലര
സൃഷനിക്കുകേ,  അതനിലലനട്ട് അപരഭാധമഭാണട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലചേയലതനഭാണട്ട്
എനനിക്കട്ട് കചേഭാദനിക്കുവഭാനുള്ളതട്ട്.  ഈ വര്ഷലാം ആയനിരലാം കുടനികേളക്കട്ട് എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.-നട്ട്
സതീറട്ട്  നനികഷധനിക്കലപടകേയണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം  85828  കുടനികേള എന്ട്രെെന്സട്ട്
എകഭാമനികനഷന് എഴുതനി കേസഭാളനിലലഫഡഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ഈ വര്ഷലാം 104287 കുടനികേളഭാണട്ട്
കേസഭാളനിലലഫഡഭായതട്ട്.  അത്തരലമഭാരു  സഭാഹചേരവത്തനില്  ഇവനിലട  ആയനിരകത്തഭാളലാം
സതീറ്റുകേള  കുറയുനലവനട്ട്  പറയുകമ്പഭാള  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പനിടനിപ്പുകകേടഭാണട്ട്
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ഇക്കഭാരവത്തനിലണ്ടെഭായനിട്ടുള്ളതട്ട് എന കേഭാരവത്തനില് യഭാലതഭാരു സലാംശയവമനില. പുതനിയ
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള തുടങ്ങുകമ്പഭാള രണ്ടെഭായനിരലാം എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. സതീറ്റുകേള
കൂടതലഭായുണ്ടെഭാകേണലാം.  അതനിനുകവണ്ടെനിയഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  കമഖലയനിലലാം എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.
കകേഭാഴ്സുകേളഭാരലാംഭനിചതട്ട്.  900  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  സതീറ്റുകേളഭാണട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില് വന 2011-ല് ഉണ്ടെഭായനിരുനതട്ട്. പകക്ഷ യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്നനിനട്ട്  പുറത്തുകപഭാകുകമ്പഭാള  1250  സതീറ്റുകേളഭായനി
വര്ദനിപനിക്കഭാന്  കേഴനിഞ.  മകഞരനി,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ഇടക്കനി,  എറണഭാകുളലാം
എനനിവനിടങ്ങളനില്  പുതനിയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  ഒരുകേഭാരവലാം
ഓര്ക്കണലാം.  കകേരള  സലാംസഭാനലാം  1956-ല്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  55  വര്ഷങ്ങള
കേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷലാം  2011-ല്  ശതീ.  ഉമ്മേന്  ചേഭാണ്ടെനിയുലട  കനതൃതസത്തനിലള്ള
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം ലകേഭാണ്ടെട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കമഖലയനില് അഞട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള തുടങ്ങഭാന്
കേഴനിഞലവനള്ളതട്ട്  അഭനിമഭാനകേരമഭായ  കനടമഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  അഞട്ട്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേളനില്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ഒഴനിലകേ
ബഭാക്കനിലയലഭാ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേളുലാം  ലഎകേവജനഭാധനിപതവമുനണനിയുലടയുലാം
യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെയുലാം  കേഭാലത്തുണ്ടെഭായതഭാണട്ട്.  ആ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേള
അതനിനുകശഷലാം വന ഏലതങനിലലാം  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമകന്റെഭാ യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്ലമകന്റെഭാ  കവലണ്ടെനട്ട്  വകചഭാ;  കവലണ്ടെനട്ട്  വചനിടനില.  ഇവനിലട  നമ്മുലട
ആവശവങ്ങള പരനിഹരനികക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലള്ള നടപടനികേള
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനണ്ടെഭാകേണലാം.  ഈ  വര്ഷലാം  സലാംഭവനിചനിരനിക്കുനതട്ട്
എനഭാണട്ട്;  1250  സര്ക്കഭാര്  ലമരനിറട്ട്  സതീറനില്  25,000  രൂപയഭാണട്ട്   ഫതീസട്ട്.  7
സസഭാശയ കകേഭാകളജകേളുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം നഷലപടകപഭാള സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്
കേനിടഭാനുള്ള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമരനിറനിലള്ള 50  ശതമഭാനലാം സതീറട്ട് നഷലപടകേയഭാണട്ട്, 800
സതീറട്ട്  നഷലപടകേയഭാണട്ട്.  ഒരുമഭാസമഭായനിട്ടുലാം  അടനിയനര  പ്രഭാധഭാനവമുള്ള  ഈ
വനിഷയലത്തക്കുറനിചട്ട്  സസഭാശയകകേഭാകളജകേഭാലര  വനിളനിചട്ട്  ചേര്ച  നടത്തുവഭാന്
ഗവണ്ലമകന്റെഭാ  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനികയഭാ  തയഭാറഭായനിടനില.  ലക്ഷക്കണക്കനിനു
വരുന  കുടനികേളുലട  ഭഭാവനിലയ  ബഭാധനിക്കുന  പ്രശമഭാണനിതട്ട്.  1250  സതീറ്റുകേളഭാണട്ട്
ലമരനിറനില് ഉണ്ടെഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. കേഴനിഞ്ഞ പ്രഭാവശവലാം  സസഭാശയകമഖലയനില് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ലമരനിറനില്  800  സതീറഭാണട്ട്  ലഭനിചലതങനില്  ഇപ്രഭാവശവലാം  375  സതീറട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  1625  സതീറ്റുകേളനിലഭാണട്ട്  ഈ  വര്ഷലാം  അഡനിഷന്  ലഭനിക്കുനതട്ട്.
കേഴനിഞ്ഞപ്രഭാവശവലാം  2050  സതീറ്റുണ്ടെഭായനിരുന.  അകതഭാലടഭാപലാംതലന  സസഭാശയ
ലമരനിറനിലന്റെ വനിഹനിതമഭായ 425 സതീറ്റുകേള നഷലപടന.  സസഭാശയ മഭാകനജ് ലമന്റെനിനുലാം
425 സതീറട്ട് നഷലപടന.  
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തനിരുവനനപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് യഭാലതഭാരു സഇൗകേരവവമനില എനട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഇവനിലട  പറഞ.  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  പറഞ്ഞ വഭാചേകേലാം
'ലമഡനിക്കല്  കേഇൗണ്സനില്  ഓഫട്ട്  ഇനവയുലട  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്തതുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്
ഈ  സതീറ്റുകേള  കുറഞ്ഞതട്ട്...'  എനഭാണട്ട്.  ലമഡനിക്കല്  കേഇൗണ്സനില്  ഓഫട്ട്  ഇനവ
തനിരുവനനപുരലത്ത രണ്ടെഭാമലത്ത ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭവമഭാക്കനി
100  സതീറഭാണട്ട്  അവനിലട  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  100  സതീറട്ട്  എനപറഞ്ഞഭാല്  ഒരു
സതീറനില് ഒരു കുടനിക്കട്ട് 25,000 രൂപയട്ട് പഠനിക്കഭാലാം. എസട്ട്. സനി. വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട 10
കുടനികേളക്കട്ട് പഠനലാം സഇൗജനവമഭാണട്ട്. അതുകപഭാലല എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി. വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം
പഠനലാം  സഇൗജനവമഭാണട്ട്.  ഒരു  കുടനിലയ  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  പഠനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
രക്ഷനിതഭാക്കള എത്ര പ്രയഭാസലപടകേയഭാണട്ട്. അഡനിഷന് ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം
തരത്തനിലള്ള ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം പ്രയഭാസങ്ങളുലാം കേഷപഭാടകേളുലാം അനുഭവനിക്കുന.  ഇവനിലട
ഒരു ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട് ലമഡനിക്കല് കേഇൗണ്സനില് ഓഫട്ട് ഇനവ അലാംഗതീകേഭാരലാം
തനകപഭാള അതട്ട് കവലണ്ടെനവചതട്ട് കകേരളത്തനിലല വനിദവഭാര്ത്ഥനികേകളഭാട കേഭാണനിക്കുന
ലകേഭാടലാംവഞനയഭാണട്ട്  എനപറയഭാന്  ഞഭാന്  ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇനവയനിലല
ഏലതങനിലലാം  ഒരു  സലാംസഭാനലാം  ഇനവയട്ട്  സസഭാതനവലാം  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം,
ലമഡനിക്കല് കേഇൗണ്സനില് ഓഫട്ട് ഇനവയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച ഒരു ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്  കവലണ്ടെനട്ട് വചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; നനിങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചു കനഭാക. 

ഇന്കഡഭാര്  യണനികവഴനിറനിലയക്കുറനിചട്ട്  ഡല്ഹനിയനില്  വചട്ട്  ഉകദവഭാഗസര്
എകനഭാടട്ട്  സലാംസഭാരനിചതഭാണട്ട്.  ഇന്കഡഭാര്   യണനികവഴനിറനിയനില്  145  സതീറ്റുണ്ടെട്ട്.  5
സതീറട്ട് കൂടനി ലഭവമഭാകുനതനിനുകവണ്ടെനി അവര് 8 വര്ഷമഭായനി ലമഡനിക്കല് കേഇൗണ്സനില്
ഓഫട്ട്  ഇനവയുലട  പുറലകേ  നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില്  സഇൗകേരവമനിലലനട്ട്  ഇവനിലട  പറയുകേയുണ്ടെഭായനി.  ഞഭാന്  കചേഭാദനിക്കലട.
എനട്ട് സഇൗകേരവക്കുറവഭാണട്ട് അവനിലടയുള്ളതട്ട്?  ഒരു ലക്ഷത്തനി മുപത്തനിലയണ്ണഭായനിരലാം
സസയര് ഫതീറട്ട്   വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള ലകേടനിടത്തനില് ആദവവര്ഷലാം ക്ലഭാസട്ട്  തുടങ്ങുനതനിനു
കവണ്ടെനി  എലഭാ  ആധുനനികേ  സജ്ജതീകേരണങ്ങകളഭാടലാം  കൂടനി   ക്ലഭാസട്ട്  മുറനികേലളഭാലക്ക
ഒരുക്കനി.  അനലത്ത  മുഖവമനനി  ശതീ.  ഉമ്മേന്  ചേഭാണ്ടെനി  ഉദ്ഘഭാടനവലാം  ലചേയ.
ആദവലത്ത വര്ഷലാം 15 ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് ലലലബറനി, ലഭാബട്ട്, മറട്ട് സഇൗകേരവങ്ങള എലഭാലാം
സജ്ജമഭാക്കനി. ഇകപഭാള  സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അതട്ട് നനികഷധനിചതനിലന്റെ കപരനില്
നടപടനിക്രമങ്ങള  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  134  കപഭാസ്റ്റുകേള  ക്രനികയറട്ട്  ലചേയ.
പ്രനിന്സനിപല്,  സൂപ്രണ്ടെട്ട്,  ലപ്രഭാഫര്സര്മഭാര്,  അകസഭാസനികയറട്ട്  ലപ്രഭാഫസര്മഭാര്,
ആര്.എലാം.ഒ. എനനിവലര നനിയമനിച്ചു. ആര്ക്കുകവണ്ടെനിയഭാണട്ട് നനിങ്ങള ഈ ലമഡനിക്കല്
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കകേഭാകളജട്ട്  കവലണ്ടെനവചതട്ട്  എനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  ആലര
സഹഭായനിക്കുവഭാന് കവണ്ടെനിയഭാണട്ട്; മറട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളനിലല ലമഡനിക്കല് വനിദവഭാഭവഭാസ
കലഭാബനിലയ സഹഭായനിക്കഭാന് കവണ്ടെനിയകല;  സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലനതനിരഭായനി
സമരലാം  നടത്തനിയ,  കേഴനിഞ്ഞ  പ്രഭാവശവലാം  അടനിയനരപ്രകമയലാം  അവതരനിപനിച
ബഹുമഭാനവനഭായ  അലാംഗമഭാണട്ട്  നമ്മുലട  സതീക്കര്.  അകങ്ങയട്ട്  ഇതറനിയഭാമകലഭാ;
സസഭാശയ  കമഖലലയ  സഹഭായനിക്കുനതനിനു  കവണ്ടെനിയഭാണട്ട്  ഇങ്ങലന  ലചേയ്യുനതട്ട്
എനട്ട്  ഞഭാന്  മനനിയഭായനിരുനകപഭാള  അങ്ങട്ട്  എകനഭാടട്ട്  പറയുകേയുണ്ടെഭായനി.
ശതീ.  ഉമ്മേന് ചേഭാണ്ടെനിയുലട   ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേരളത്തനില് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള
ആരലാംഭനിചതട്ട്  സസഭാശയ  കമഖലയനില്  അല.  16  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേളക്കട്ട്
കനതൃതസലാം  ലകേഭാടത്തതട്ട്  കകേരളത്തനിലല  പഭാവലപട  കുടനികേളക്കട്ട്  25000  രൂപയട്ട്
പഠനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനിയഭാണട്ട്.  സസകേഭാരവ  കകേഭാകളജനില്  കപഭായഭാല്  എത്രയഭാണട്ട്
ഫതീസട്ട്;   ഒരു കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  ലഡഭാകണഷന് ലകേഭാടക്കണലാം.  ഓകരഭാ സസകേഭാരവ
മഭാകനജ് ലമന്റുകേളക്കുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ഫതീസട്ട്  തലന  ഏഴുലാം  എട്ടുലാം  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണട്ട്.  പഭാവലപട  കുടനികേളക്കട്ട്  പഠനിക്കുവഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ?   ഇതനിലനക്കുറനിചട്ട്
നനിയമസഭയനില്  ചേര്ച  ലചേയണലാം.  കകേരളത്തനിലന്റെ  ചേരനിത്രത്തനില്,  ഇനവയുലട
ചേരനിത്രത്തനില്  ലമഡനിക്കല് കേഇൗണ്സനില് ഒഭാഫട്ട് ഇനവ അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയ ഒരു
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന  നനിഷ്കരുണലാം  രഭാഷതീയ  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  കപരനില്
മഭാറനിവചതട്ട് ഒരനിക്കലലാം അലാംഗതീകേരനിക്കനില എനപറയഭാന് ഞഭാന് ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇടക്കനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലനക്കുറനിചട്ട്  ഞഭാന്  പറഞ.  ഇടക്കനി  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില് എനട്ട് സഇൗകേരവമഭാണട്ട് ഇലഭാത്തതട്ട്? 

മനി  .   സതീക്കര്: പ്ലെെതീസട്ട് കേണ്ക്ലൂഡട്ട്.....അങ്ങട്ട് കേണ്ക്ലൂഡട്ട് ലചേയ. 

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര്:   സര്,  ഇതുകൂടനി  പറഞ്ഞട്ട്  നനിര്ത്തഭാലാം.  ഞഭാന്
മനനിയഭായനിരുന   അവസഭാന  സമയത്തട്ട്   ലമഡനിക്കല്  കേഇൗണ്സനില്  ഓഫട്ട്
ഇനവയുലട  ഇന്ലസക്ഷന് ഉണ്ടെഭാകുലമനറനിഞ്ഞട്ട് ഇടക്കനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്
ആവശവമഭായ കഡഭാകര്മഭാലര  കപഭാസ്റ്റട്ട്  ലചേയലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഓര്ഡര് ഇഷവ്യൂ ലചേയ.  അതു
സലാംബനനിച ഫയല് കേഭാണഭാനനില.  മനനഃപൂര്വ്വലാം ഇടക്കനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന
തകേര്ക്കുവഭാന് കവണ്ടെനി, പൂട്ടുവഭാന്കവണ്ടെനി ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എടത്ത തതീരുമഭാനമഭായനിരുന.
ആ  ഫയല്  എവനിലടയഭാലണനട്ട്  അറനിയണലാം.  നഭാകലഭാ  അകഞഭാ  കഡഭാകര്മഭാലര
കപഭാസ്റ്റട്ട് ലചേയഭാല് ഇടക്കനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട് ഈ വര്ഷലാം തലന പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലാം.  കഡഭാകര്മഭാലര  അകങ്ങഭാടട്ട്  കപഭാസ്റ്റട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുപകേരലാം
അവനിലടയുള്ള  കുടനികേലള  മുഴുവന്  നഭാലഭഭാഗത്തഭായനി  കപഭാസ്റ്റട്ട്  ലചേയ്യുന.  ഇത്ര
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മടയത്തരലാം  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  ഒരു  ഗവണ്ലമന്റുകണ്ടെഭാ;  കലഭാകേത്തട്ട്  എവനിലടലയങനിലലാം
ഇങ്ങലന  കകേടനിട്ടുകണ്ടെഭാ,  കേഴനിഞ്ഞവര്ഷലത്ത  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.-ലന്റെ  റനിസളടട്ട്
വനകപഭാള ഫസ്റ്റട്ട് റഭാങട്ട്  ഇടക്കനി  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനഭായനിരുന. അതനിനുമുമ്പട്ട്,
മകഞരനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട് ഫസ്റ്റട്ട് റഭാങഭായനിരുന. ആളുകേലള പറനിക്കുനതനിനു
കവണ്ടെനി  ഓകരഭാ  പ്രഖവഭാപനങ്ങള  നടത്തുനതലഭാലത  കകേരളത്തനിലല  പനികനഭാക്ക,
മലകയഭാര  കമഖലകേളനിലല  പഭാവലപട  കുടനികേളക്കട്ട്  പഠനിക്കുവഭാന്  കവണ്ടെനി  ഒനലാം
ലചേയ്യുനനില. 

വയനഭാടനില്  എനനിനുകവണ്ടെനിയഭാണട്ട്  തുടങ്ങനിയതട്ട്?  വയനഭാടനില്  നനിനലാം
കുരങ്ങുപനനി  ബഭാധനിച  പഭാവലപട  ഒരു  കരഭാഗനിക്കട്ട്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിലലത്തഭാന്  എത്ര  മണനികര്  എടകക്കണ്ടെനി  വരുലാം?  ഇടക്കനിയനില്   ഒരു
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  തുടങ്ങുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ?
ഇടക്കനിയനിലല  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ഇവനിലട  ഇരനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  അവര്  പറയലട.
രഭാഷതീയമഭായ  തതീരുമഭാനലാം  എടത്തുലകേഭാണ്ടെട്ട്,  തനിരുവനനപുരലാം  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം കേനിടനിയ 100 സതീറ്റുകേള ഈ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് ഒരു
സമ്മേതപത്രലാം ലകേഭാടത്തഭാല് മതനിയഭാകുലാം.

മനി  .    സതീക്കര്:  പ്ലെെതീസട്ട്...അങ്ങട്ട്  കേണ്ക്ലൂഡട്ട്  ലചേയ.....എലഭാ  കപഭായനിന്റുകേളുലാം
ആര്ഗത്യുലമന്റുകേളുലാം നനഭായനി പറഞകേഴനിഞ. 

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  എലഭാ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജലാം
അങ്ങലനതലനയഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  സമ്മേതപത്രലാം  ലകേഭാടക്കഭാന്  ഈ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  മുകനഭാട്ടുവരണലാം.  100  കുടനികേളക്കട്ട്  പഠനിക്കുവഭാനുള്ള  അവസരലാം
ഒരുക്കണലാം. ഇലതഭാക്ക കേഭാണനിക്കുനതട്ട് അനവസലാംസഭാന കലഭാബനിലയ സഹഭായനിക്കുനതനിനു
കവണ്ടെനിയഭാണട്ട്. സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് തുടങ്ങനിയകപഭാള അതട്ട്
കവണ്ടെ  എനവയ്ക്കുനതട്ട്  ഒരനിക്കലലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന്   കേഴനിയനില  എനപറയഭാന്
ഞഭാന്  ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ  പ്രശലാം  സഭഭാനടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവചട്ട്  ചേര്ച
ലചേയണലാം.

ആകരഭാഗവവലാം  സഭാമൂഹവനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശലജ
ടതീചര്  ): സര്,  കുലറയധനികേലാം  ഉചത്തനില്  സലാംസഭാരനിചതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  പ്രഭാവശവലാം
ലചേയവച അപകേടങ്ങള ഇലഭാതഭാകുനനില.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം കകേരളത്തനിലല
ആകരഭാഗവ  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന  ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  ശനിവകുമഭാര്  സലാംസഭാരനിക്കുന
സമയത്തട്ട് വസ്തുനനിഷമഭായ കേഭാരവങ്ങള പറയണലാം.  വവകേഭാരനികേമഭായനി  കുലറ കേഭാരവങ്ങള
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പറഞ്ഞതുലകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം വസ്തുനനിഷയഭാഥഭാര്ത്ഥവങ്ങള യഭാഥഭാര്ത്ഥവമലഭാതഭാവനില.  ജനി.എചട്ട്.
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭവമഭാലയനഭാണട്ട്  മുന്  മനനി  പറഞ്ഞതട്ട്.
എനഭാല് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭവമഭാകേഭാന് എലനഭാലക്ക അടനിസഭാനസഇൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കനി
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ എനഭാണട്ട് എലാം.സനി.ഐ. കചേഭാദനിചതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ തവണ നനിങ്ങള
ലചേയതുകപഭാലല  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ഉറപ്പുലകേഭാടത്തുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കഭാന്  ഈ
ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് സഭാധനിക്കനില. അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭവമഭാകേഭാനുള്ള അടനിസഭാനസഇൗകേരവങ്ങള
ഒരുക്കനിയതനിനുകശഷലാം,  ഇവനിലട  എലഭാ  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്  ഈ
കകേഭാകളജനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കവണലമനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അറനിയനിക്കുലാം.  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്  ആരലാംഭനിചതട്ട്  ഒരു  മഹത്തഭായ  കേഭാരവമഭായനിടഭാണട്ട്   ഇവനിലട  പറഞ്ഞതട്ട്.
ലമഡനിക്കല് വനിദവഭാഭവഭാസലത്തക്കുറനിചട്ട് മുന്മനനി വഭാചേഭാലനഭായനി സലാംസഭാരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ലമഡനിക്കല്  വനിദവഭാഭവഭാസലത്തക്കുറനിചട്ട്  നല  ധഭാരണയുണ്ടെഭായനിരുലനങനില്  ഈ
തതീരുമഭാനമല  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എടകക്കണ്ടെനിയനിരുനതട്ട്.  ഇവനിലട  'എയനിലാംസട്ട്'
അനുവദനിക്കഭാലമനട്ട് ലസന്ട്രെെല് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്. നഭാലട്ട് സലങ്ങള അതനിനട്ട്
കനഭാക്കനിവചനിട്ടുമുണ്ടെട്ട്.  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാകയഭാ?  അതനിനട്ട്  ശമനിക്കുകേകയഭാ  നനിലവനിലള്ള  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജകേള  ലമചലപടത്തുവഭാന്  ശമനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയഭാലത  എകനഭാ
തഭാല്പരവകത്തഭാടകൂടനി  കുലറ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള അനുവദനിക്കഭാന് തയഭാറഭായനി.
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കമഖലയനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേള  ഞങ്ങള
ഇലഭാതഭാക്കനിലലനഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.  പലക്ഷ,  ബഹുമഭാനലപട  മുന്മനനിയടക്കലാം
കകേഭാനനിയനില്  ഇകപഭാള  പഠനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം  അവരുലട
രക്ഷനിതഭാക്കലളയുലാം കേഭാണണലാം.  എനഭാണട്ട് അവരുലട വനികേഭാരലമനട്ട് മനസനിലഭാക്കണലാം.
അവനിലട  വലനിയ  കേഭാരവങ്ങലളഭാലക്ക  ഒരുക്കനിലയനഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.  ഈ നഭാടനിലള്ള
സഭാപനമഭാണകലഭാ;  ആര്ക്കുലാം അവനിലട കപഭായനി പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  ഒരു ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  എലഭാ  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  അവനിലട  ഉലണ്ടെനട്ട്
സഭാക്ഷവലപടത്തുകേയഭാലണങനില് നമുക്കട്ട് ആ വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കഭാലാം.  പലക്ഷ എലഭാലാം
ഉലണ്ടെനട്ട്  പറയുകേയലഭാലത  അവനിലട  ഒരു  കേഭാരവവലാം  ഒരുക്കഭാന്  സഭാധനിചനിടനില.
ലമഡനിക്കല്  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  വളലരകയലറ  അവധഭാനതകയഭാടകൂടനി  വകേകേഭാരവലാം
ലചേകയണ്ടെ ഒനഭാലണനട്ട് അതുലകേഭാണ്ടുതലനയഭാണട്ട് ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്. നല
രതീതനിയനിലള്ള വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുലാം റനിസര്ചനിനുലമഭാലക്ക സഇൗകേരവമുണ്ടെഭാകേണലാം.  എലഭാ
തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേലളയുലാം  എലഭാ  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേലളയുലാം  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജകേളഭാക്കഭാലമനട്ട്  പ്രഖവഭാപനിചതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ലമഡനിക്കല്  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനട്ട്
കനടമുണ്ടെഭാകേനില.  കകേരളത്തനിലല  ലമഡനിക്കല്  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖല  എങ്ങലന
ലമചലപടത്തുവഭാന് കേഴനിയുലമനട്ട് ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  
886/2017
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ബഹുമഭാനലപട മുന്മനനി പറഞ്ഞതനില്ത്തലന പല ലതറഭായ കേഭാരവങ്ങളുമുണ്ടെട്ട്.
കകേരളത്തനില് ആവശവമഭായ കഡഭാകര്മഭാര് ഉലണ്ടെനഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം ആദവലാം പറഞ്ഞതട്ട്.
എനഭാല്  നമ്മുലട  വപ്രമറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെറുകേളനില്കപഭാലലാം  കഡഭാകര്മഭാരനില
എനതഭാണട്ട്   സതവലാം.  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞതട്ട്  കരഖയനിലണ്ടെട്ട്.  ഇത്രയുലാം  സതീറ്റുകേളനില്
കുടനികേള  അഡനിഷന്  കനടനിയനിട്ടുലണ്ടെനലാം  ആവശവമഭായ  കഡഭാകര്മഭാരുലണ്ടെനമഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹലാം രണ്ടെഭാമതട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്. ആശുപത്രനികേളനില് കഡഭാകര്മഭാരനില.  ബഹുമഭാനവയഭായ
പനി.  ലകേ. ശതീമതനി ടതീചര് ആകരഭാഗവ വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുനകപഭാള ആശുപത്രനികേളനില്
കഡഭാകര്മഭാരനിലഭാത്ത അവസയുലാം ആശുപത്രനികേളുലട കശഭാചേവഭാവസയുലാം പരനിഹരനിക്കഭാന്
സമര്ത്ഥമഭായനി  ഇടലപടനിരുന.  കകേരളത്തനിലല  ആകരഭാഗവകമഖലലയ  സമ്പുഷമഭാക്കനി
മഭാറഭാനുലാം പരഭാതനികേളനിലഭാത്തവനിധലാം കേഭാരവങ്ങള വകേകേഭാരവലാം ലചേയഭാനുലാം സഭാധനിചനിരുന.
എനഭാല്  കേഴനിഞ്ഞ  അ ഞട്ട്  വര്ഷലാം  നനിങ്ങള  എലഭാലാം  കുഴച്ചുമറനിചനിടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
വതീണ്ടുലാം  ആശുപത്രനികേളനില്  കഡഭാകര്മഭാരനിലഭാത്ത  അവസയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള
യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ  എലാം.എല്.എ.-മഭാരടക്കലാം  എലന്റെയടത്തട്ട്  ഇന  ആശുപത്രനിയനില്
കഡഭാകറനില,  ഈ ആശുപത്രനിയനില് സഇൗകേരവങ്ങളനില,  ലസഷവലനിസ്റ്റനില എലനഭാലക്ക
പറഞ  വരനികേയഭാണട്ട്.  ഇലതഭാലക്കയഭാണട്ട്  കകേരളത്തനില്  ആദവമഭായനി  ഒരുകക്കണ്ടെതട്ട്.
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേലളക്കുറനിചട്ട്  വതീരവഭാദലാം  പറയുനതനിനുമുമ്പട്ട്  സഭാധഭാരണ
ജനങ്ങളക്കട്ട് ചേനികേനിതയുലാം പരനിഗണനയുലാം കേനിടഭാനുള്ള അവസരലാം ഒരുക്കണലാം. അതനിനട്ട്
തയഭാറഭാകേഭാലത  കമനനിനടനിക്കഭാന്കവണ്ടെനി  കുലറ  കേഭാരവങ്ങള  പറഞ്ഞതുലകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം
യഭാലതഭാരു  കേഭാരവവമനില.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇക്കഭാരവങ്ങലളലഭാലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനണ്ടെട്ട്.
അതുലകേഭാണ്ടെട്ട് ഇതട്ട് സഭഭാനടപടനികേള നനിര്ത്തനിവചട്ട് ചേര്ചലചേകയണ്ടെ വനിഷയവലാം അല,
അതനിനട്ട് തയഭാറഭാകകേണ്ടെതുമനില. 

മനി  .    സതീക്കര്  :  ബഹുമഭാനലപട മനനിയുലട വനിശദതീകേരണത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
അടനിയനരപ്രകമയത്തനിനുള്ള അവതരണഭാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയനരപ്രകമയഭാവതരണത്തനിനട്ട് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  (  ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേനനിത്തല  ): സര്,  ആകരഭാഗവ  രലാംഗത്തട്ട്
കകേരളത്തനിലല യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലചേയ എലഭാ കനടങ്ങലളയുലാം തമസരനിക്കുന
നനിലപഭാടഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴലത്ത  ആകരഭാഗവ  വകുപ്പുമനനിയുലാം  ഈ  ഗവണ്ലമന്റുലാം
സസതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  കകേരളലാം  ഉണ്ടെഭായതനിനുകശഷലാം  ഏറവലാം  കൂടതല്
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള സഭാപനിക്കഭാന് മുന്കേലയടത്ത ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ശതീ.  ഉമ്മേന്
ചേഭാണ്ടെനിയുലട കനതൃതസത്തനിലള്ള യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്ലമന്റെഭായനിരുന.  ഒരു ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനലമടക്കുകമ്പഭാള  എലഭാ സഇൗകേരവങ്ങളുലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഒരുക്കനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ആരലാംഭനികലവനട്ട്  വഭാശനി
പനിടനിചഭാല്  കകേരളത്തനില് ലമഡനിക്കല് വനിദവഭാഭവഭാസലാം  അസഭാധവമഭായനിത്തതീരുലാം. 
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1982-ല് ഞഭാന് എലാം.എല്.എ.  ആയനിരുന കേഭാലത്തട്ട് ആരലാംഭനിചതഭാണട്ട് തൃശ്ശൂര്
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്.  ആ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് പൂര്ണ്ണമഭായ സഇൗകേരവലമഭാരുക്കഭാന്
എത്ര വര്ഷലമടത്തു?  ആലപ്പുഴ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്,  ലകേഭാടഭാരലാം ആശുപത്രനിയനില്
ആരലാംഭനിചതഭായനിരുന.   അലതഭാരു  സസകേഭാരവ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജഭായനി  തനിരുമല
കദവസസലാം ആരലാംഭനിചതഭാണട്ട്.   പനിനതീടട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഏലറടത്തതഭാണട്ട്.  അതുകപഭാലല
പരനിയഭാരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്.  ഈ  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  എലഭാ
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  ലചേറനിയ  പ്രശങ്ങളുണ്ടെഭാകുലാം.
ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്  പരനിയഭാരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്.  എലഭാ  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം
ഒരുക്കനിയകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  കകേരളത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുകേയുള്ളൂ
ലവന  ആകരഭാഗവ  വകുപ്പുമനനിയുലട  നനിലപഭാടനികനഭാടട്ട്  ഒരനിക്കലലാം  കയഭാജനിക്കഭാന്
കേഴനിയനില.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഈ നയലാം സസതീകേരനിചതട്ട്  എന്തുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്?
കകേരളത്തനില്   സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചതട്ട് കേര്ണ്ണഭാടകേയനിലലാം ആനഭാപ്രകദശനിലലാം തമനിഴഭാടനിലലാം കപഭായനി ലക്ഷങ്ങളുലാം
കകേഭാടനികേളുലാം  ലകേഭാടത്തട്ട്  പഠനികക്കണ്ടെ  സഭാഹചേരവലാം  ഉണ്ടെഭായനിരുനതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്
കവണ്ടെനിയഭാണട്ട്.  25,000  രൂപയട്ട്  ഒരു  കുടനിക്കട്ട്  പഠനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന.  പടനികേജഭാതനി-
പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടനികേളക്കട്ട് ലമഡനിക്കല് വനിദവഭാഭവഭാസലാം സഇൗജനവലാം.  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കു
കവണ്ടെനി  മഭാത്രലാം  ഒരു  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ആരലാംഭനിച്ചു.  അങ്ങലന
കകേരളത്തനിലല  ലമഡനിക്കല്  വനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗത്തട്ട്  ദൂരവവഭാപകേമഭായ  മഭാറങ്ങള
ഉണ്ടെഭാക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞ മുന് ആകരഭാഗവ വകുപ്പുമനനി ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  ശനിവകുമഭാറനിലന
പ്രകതവകേലാം അഭനിനനനിക്കഭാന് ഈ അവസരലാം ഞഭാന് ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അകദ്ദേഹലാം
തലന  പറഞ,  കപഷവന്റെട്ട്-കഡഭാകര്  കറകഷവഭാ  ഇനട്ട്  നമുക്കട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞനിടനിലലനട്ട്.  നമുക്കട്ട് ആവശവത്തനിനട്ട് കഡഭാകര്മഭാരനില.  ഇവനിലടയുള്ള കഡഭാകര്മഭാര്
തലന  വനികദശത്തുകപഭായനി  പഠനിക്കുന.  അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  കൂടതല്  കുടനികേളക്കട്ട്
പഠനിക്കഭാനുള്ള അവസരമുണ്ടെഭാകേഭാന്കവണ്ടെനിയഭാണട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കൂടതല്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേള  ആരലാംഭനിചതട്ട്.  അയഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  കപഭാസ്റ്റുകേളഭാണട്ട്
കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആകരഭാഗവ കമഖലയനില് മഭാത്രലാം ക്രനികയറട്ട് ലചേയതട്ട്.
അതട്ട് നനികഷധനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്ത ഒരു കേഭാരവമഭാണട്ട്.  ഇവനിലട ബഹുമഭാനലപട മനനി,
പനി.  ലകേ.  ശതീമതനി  ടതീചര്  ആകരഭാഗവ  വകുപ്പുമനനി  എന  നനിലയനില്  ലചേയ
കേഭാരവങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് പറഞ. അതട്ട് ഉണ്ടെഭാകേഭാലാം,  ഇലലനട്ട് ഞഭാന് പറയുനനില.  പലക്ഷ,
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെഭാണട്ട്  ആകരഭാഗവ  കമഖലയനില്  ഏറവലാം  കൂടതല്  കപഭാസ്റ്റുകേള
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ക്രനികയറട്ട് ലചേയട്ട് ആശുപത്രനികേളുലട സഇൗകേരവലമഭാരുക്കനിയതട്ട്.  എനഭാലലാം പരഭാതനിയുണ്ടെട്ട്.
കഡഭാകര്മഭാരനില,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങളനില.  ഇതട്ട്  കകേരളലാം  കനരനിടന  ഏറവലാം
വലനിയ  പ്രശമഭാണട്ട്.  കഡഭാകര്മഭാര്  കുടതലണ്ടെഭാകേണലമങനില്  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്
25,000  രൂപയട്ട്  പഠനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന  അവസയുണ്ടെഭാകേണലാം.  കകേരളത്തനിലല  ഏഴട്ട്
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നഷലപട്ടു.  ഈ സര്ക്കഭാര് എന്തു ലചേയ?
ഇനവന്  ലമഡനിക്കല്  കേഇൗണ്സനിലനിലന  അകപ്രഭാചട്ട്  ലചേയ്കതഭാ;  അവരുമഭായനി  ചേര്ച
നടത്തനികയഭാ;  അവരുലട  പ്രതനിനനിധനികേലള  വനിളനിചട്ട്  ചേര്ച  ലചേയ്കതഭാ;  ഇനവന്
ലമഡനിക്കല് കേഇൗണ്സനിലമഭായനി സലാംസഭാരനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകയഭാ; നമുക്കട്ട് ലഭനികക്കണ്ടെതഭായ
എണ്ണൂകറഭാളലാം  സതീറ്റുകേള  നഷലപട്ടു.  തനിരുവനനപുരലാം  ഇനനിരഭാഗഭാനനി  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില്  ഈ  വര്ഷലാം  100  സതീറട്ട്  തരഭാലമനപറഞ്ഞനിടട്ട്  കവണ്ടെഭാലയനട്ട്
വയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇലതനട്ട്  നതീതനിയഭാണട്ട്?  ഒരു  അണ്ടെര്കടക്കനിലാംഗട്ട്  ലകേഭാടത്തഭാല്
മതനിയഭായനിരുന.  ഒരു അണ്ടെര്കടക്കനിലാംഗട്ട് ലകേഭാടത്തനിരുലനങനില്  100  സതീറ്റുകേകളഭാടകൂടനി
പുതനിയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  പഠനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുമഭായനിരുന.
യു.ഡനി.എഫട്ട്. ലചേയതുലകേഭാണ്ടെട്ട് ഞങ്ങള അതട്ട് നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുനലവനള്ള നനിലപഭാടഭാണട്ട്
നനിങ്ങള സസതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  മകഞരനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്,  ഹരനിപഭാടട്ട്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  ഇടക്കനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  വയനഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  കകേഭാനനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്
തുടങ്ങനിയവലയലഭാലാം  യു. ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവനതട്ട്  ഈ  നഭാടനിലല
സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ആശസഭാസലാം  എത്തനിക്കഭാന്കവണ്ടെനിയഭാണട്ട്.
പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനില് എലഭാ അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങളുലമഭാരുക്കനിയഭാണട്ട് തുടങ്ങനിയലതന
അവകേഭാശവഭാദലമഭാനലാം  ഞങ്ങളക്കനില.  എലഭാ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേളുലടയുലാം
ചേരനിത്രമനിതഭാണട്ട്.  അനര്സലാംസഭാന  ലമഡനിക്കല്  വനിദവഭാഭവഭാസ  കലഭാബനിലയ
സഹഭായനിക്കഭാന്  കവണ്ടെനിയുള്ള  ശമങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റുലാം  ആകരഭാഗവ
വകുപ്പുമനനിയുലാം  സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്  എനള്ള  പരഭാതനിയഭാണട്ട്  വവഭാപകേമഭായനി
ഉയര്നവനലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഈ  വനിഷയലാം  സഭഭാനടപടനികേള
നനിര്ത്തനിവചട്ട്  ചേര്ച  ലചേയഭാത്തതനില്  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  ഞഭാനുലാം  എലന്റെ  കേക്ഷനിയുലാം
വഭാക്കഇൗടട്ട് ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  

(ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നനിലപഭാടനില് പ്രതനികഷധനിചട്ട് പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവലാം അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ

പഭാര്ടനിയനില്ലപട അലാംഗങ്ങളുലാം സഭവനിടട്ട് പുറത്തുകപഭായനി.)
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ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :  സര്,   ഇഇൗ   വനിഷയത്തനില്  വളലര

നനിര്ഭഭാഗവകേരമഭായ  ഒരു  സമതീപനമഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എടത്തനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഒരു

ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനുള്ള  എലഭാ  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം   ആദവഘടത്തനില്  ഉണ്ടെഭായനി

എന  വരനില.  അവനിടലത്ത  സൂപര്  ലസഷവഭാലനിറനി  ചേനികേനില്സയുലട  സഇൗകേരവലാം

സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  കേനിട്ടുകേയഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേലളഭാലക്ക  ആവശവമനിലഭാത്തതഭായനിരുന  എന  സമതീപനലാം

ശരനിയല.  മഭാത്രവമല കവണ്ടെത്ര സഇൗകേരവങ്ങളനില എനട്ട്  ജനപ്രതനിനനിധനിയഭായ ഒരു

മനനി  നനിരനരലാം പറകയണ്ടെ ആവശവമുകണ്ടെഭാ? അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാന് ലമഡനിക്കല്

കേഇൗണ്സനില് ഇകല; അവര് കനഭാക്കലട. സഇൗകേരവങ്ങള ഉണ്ടെഭാക്കഭാനകല കനഭാകക്കണ്ടെതട്ട്;

മുമ്പുലാം  അങ്ങലന  തലനയഭായനിരുനകലഭാ.  സഹകേരണ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്

ഉണ്ടെഭായനിരുനനിലകലഭാ, നമ്മേള ഉണ്ടെഭാക്കഭാന് കനഭാക്കുകേയകല ലചേയതട്ട്.  

മകഞരനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന  വനിലകുറച്ചു  കേഭാണുനതട്ട്  ശരനിയല.

പനി.  ലകേ.  ശതീമതനി  ടതീചറുലട  കേഭാലഘടലത്തക്കുറനിചട്ട്  പറഞ.   ശതീമതനി  ടതീചറുലട

കേഭാലത്തഭാണട്ട് അതനിനട്ട്  ലകേടനിടമുണ്ടെഭാക്കനിയതട്ട്.  ജനങ്ങള ലഷയലറടത്തുലാം സലാംഭഭാവന

ലകേഭാടത്തുലാം  ഉണ്ടെഭാക്കനിയ  ലകേടനിടമഭാണട്ട്.  അതഭാണട്ട്  പനിനതീടട്ട്  ലമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജഭാക്കനിയതട്ട്.  അലതഭാലക്ക  ലചേറനിയ  കേഭാരവമഭായനി  വനിലകുറച്ചു  കേഭാണുന

സമതീപനലാം ശരനിയല. മകഞരനി കഹഭാസനിറലനില് പ്രസവത്തനിനട്ട് വരുന സകഹഭാദരനിമഭാര്

അനുഭവനിചനിരുന  ദുരനിതലാം  മതീഡനിയകേളനിലലഭാലക്ക  വഭാര്ത്തയഭായനി  വനതഭാണട്ട്.

അലതഭാരു  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജഭായനി  കേനിടഭാന്  പത്രങ്ങളുലാം  മതീഡനിയകേളുലമഭാലക്ക

എത്രകയഭാ   എഴുതനിയതഭാണട്ട്.  ലമഡനിക്കല്  കേഇൗണ്സനില്  പറയുനതുകപഭാലലയഭാണട്ട്

ബഹുമഭാനലപട മനനി പറയുനതട്ട്; സഇൗകേരവമനില അതുലകേഭാണ്ടെട്ട് അലതഭാനലാം  കവണ്ടെ,

ആ ഒരു സമതീപനലാം ശരനിയല.  നനികക്ഷപലാം വരഭാനുള്ള സഭാധവത ഏറവമധനികേമുള്ളതട്ട്

ലമഡനിക്കല്  രലാംഗത്തഭാണട്ട്.  അതനിലന  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന  ഒരു  നയമഭായനിരുന

ഇതനിനുമുന്പുള്ള  ഗവണ്ലമന്റുകേള എടത്തനിരുനതട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടെട്ട് ഇഇൗ സമതീപനലാം

ശരനിയല.  ലപഭാളനിറനിക്കലഭായനി നമുക്കട്ട് സമതീപനലമടക്കഭാലാം,  പകക്ഷ  കരഭാഗനികേളുലടയുലാം

കുടനികേളുലടയുലാം കേഭാരവത്തനില്, ആകരഭാഗവരലാംഗത്തട്ട് അത്തരലാം സമതീപനലാം കവലണ്ടെനഭാണട്ട്

എനനിക്കട്ട് ബഹുമഭാനലപട ആകരഭാഗവമനനികയഭാടട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  
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ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    അച്ചുതഭാനനന്:  സര്,  ഞഭാന്  ഒരു  കചേഭാദവലാം  കചേഭാദനിച്ചു

ലകേഭാള്ളലട,  ആലപ്പുഴ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  വണ്ടെഭാനത്തഭാണട്ട്,  ഹരനിപഭാടലാം

വണ്ടെഭാനവലാം  തമ്മേനിലള്ള  അകേലലാം  എത്രയഭാലണനട്ട്  ഞഭാന്  പറയകണഭാ?  ആളുകേള

ചേനിരനിക്കുന  തരത്തനിലള്ള  അത്ഭുതകേരമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട

മുന്മനനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എനള്ള കേഭാരവലാം അങ്ങട്ട് മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :  സര്,  ഒരു ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എനപറയുനതട്ട്

കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  തുടര്ചയഭാണട്ട്.  എലനങനിലലാം  കപഭാരഭായ്മ  ഉലണ്ടെങനില്

അനുഭഭാവപൂര്വ്വമഭായ സമതീപനലമടത്തട്ട് അതട്ട് തനിരുത്തുനതനിനഭാവശവമഭായ അടനിസഭാന

സഇൗകേരവങ്ങള  ഉണ്ടെഭാക്കണലാം.  ആലപ്പുഴയനില്  നനിനട്ട്  വണ്ടെഭാനലാം  വലരയുള്ള  ദൂരലാം

എത്രയഭാലണനട്ട്  കൃതവമഭായനിടറനിയനില.  ലമഡനിക്കല്  കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം

വഭാങ്ങനിലക്കഭാടക്കുകേ,  ആവശവമഭായ  സഇൗകേരവങ്ങള  ഉണ്ടെഭാക്കനി  ലകേഭാടക്കുകേ,

കഡഭാകര്മഭാരുലട എണ്ണത്തനിലണ്ടെഭായനിട്ടുള്ള കുറവട്ട് നനികേത്തുകേ,  അത്തരത്തനിലള്ള ഒരു

സമതീപനലാം  ബഹുമഭാനലപട  ആകരഭാഗവ  വകുപ്പുമനനി  എടക്കണലാം.  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

ലകേഭാടക്കണകമഭാ,  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലകേഭാടക്കണകമഭാ  എനള്ള  കേഭാരവങ്ങലളഭാലക്ക

ലമഡനിക്കല് കേഇൗണ്സനില് കനഭാക്കലട,  ജനപ്രതനിനനിധനിയഭായ ആകരഭാഗവ വകുപ്പുമനനി

ദയവലചേയട്ട്  ഇത്തരലമഭാരു  സമതീപനലമടക്കരുതട്ട്.  ഇവനിലട  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്

ഇലഭാതഭായഭാല്  അതനിലന്റെ  ഗുണലാം  കേനിട്ടുനതട്ട്  കേര്ണ്ണഭാടകേ  കലഭാബനിക്കഭാലണന

കേഭാരവത്തനില് യഭാലതഭാരു സലാംശയവമനില. അതുലകേഭാണ്ടെട്ട് ഇഇൗ നനിലപഭാടട്ട് തനിരുത്തണലാം.

ഇക്കഭാരവത്തനില്  അനുഭഭാവപൂര്വ്വമഭായ  ഒരു  സമതീപനലാം  സസതീകേരനിക്കഭാത്തതനില്

പ്രതനികഷധനിചട്ട്  ഞഭാനുലാം എലന്റെ കേക്ഷനിയനില്ലപട അലാംഗങ്ങളുലാം വഭാക്കഇൗടട്ട് നടത്തുന.

(ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നനിലപഭാടനില് പ്രതനികഷധനിചട്ട് ശതീ.  പനി.  ലകേ.  കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനിയുലാം

അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ പഭാര്ടനിയനില്ലപട അലാംഗങ്ങളുലാം സഭവനിടട്ട് പുറത്തുകപഭായനി.)

ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  ഇവനിലട  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേള

തുടങ്ങുകമ്പഭാള  രണ്ടു  തരത്തനിലഭാണട്ട്  പ്രകയഭാജനലാം.  ഒനട്ട്  കുടനികേളക്കട്ട്  പഠനിക്കഭാന്

കൂടതല്  സതീറട്ട്  ഉണ്ടെഭാകുന.  രണ്ടെട്ട്,  വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനില്സയ്ക്കുളള  സഇൗകേരവമുണ്ടെഭാകുന.

സസകേഭാരവ കമഖലയനില് ചേനികേനില്സയ്ക്കുളള ലചേലവട്ട് വളലര ഗണവമഭായനി വര്ദനിച ഇഇൗ

സഭാഹചേരവത്തനില് ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തുലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള ഉണ്ടെഭാകുകമ്പഭാള
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വനിദഗ്ദ്ധ ചേനികേനില്സയ്ക്കുളള സഇൗകേരവങ്ങള വര്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എലഭാ സഇൗകേരവങ്ങളുലാം

ഒരുക്കനിയനിടട്ട് ഒരു ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജലാം പുതുതഭായനി തുടങ്ങഭാന് സഭാധവമല.  നമുക്കട്ട്

ഘടലാംഘടമഭായനി  മഭാത്രകമ  സഇൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കഭാന്  കേഴനിയുകേയുളള.  ഇനവന്

ലമഡനിക്കല്  കേഇൗണ്സനിലമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കണലാം.  പകക്ഷ

തനിരുവനനപുരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  100  സതീറട്ട്  ഇനവന്  ലമഡനിക്കല്

കേഇൗണ്സനില്  അലാംഗതീകേരനിചകപഭാള  അതനിനട്ട്  തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം  ഒരു  അഷസറന്സട്ട്

ലകേഭാടക്കഭാനുള്ള  ബഭാധവത  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  ഉണ്ടെഭായനിരുന.  100  കുടനികേളക്കട്ട്

പഠനിക്കഭാനുള്ള സഇൗകേരവമുണ്ടെഭാകുകേയഭാണട്ട്,  വനിദഗ്ദ്ധ ചേനികേനില്സയ്ക്കുള്ള സഇൗകേരവമുണ്ടെഭാകുകേയഭാണട്ട്.

ഇടക്കനിയനില് സഇൗകേരവങ്ങള ഇല എന നനില വനനിടനില.  ജൂലലല  22-ാം തതീയതനി

കേലാംപ്ലെെയന്സട്ട്  ലകേഭാടത്തഭാല്  മതനി.  അതനിനനിടയനില്  അവനിലട  നനിനട്ട്  കുടനികേലള

മഭാറനിയതട്ട്  ശരനിയഭായനില  എനഭാണട്ട്  എലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം.  അവനിലട  കൂടതല്

കഡഭാകകഴനിലന  കപഭാസ്റ്റട്ട്  ലചേയലകേഭാണ്ടെട്ട്  അതട്ട്  നനിലനനിര്ത്തണലാം.  ലമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജകേള  തുടങ്ങുനതട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്  വളലരകയലറ  പ്രകയഭാജനലാം  കേനിട്ടുന

കേഭാരവമഭാണട്ട്,  ആ  നനിലയട്ട്  അത്തരലമഭാരു  സമതീപനലാം  സസതീകേരനിക്കഭാത്തതനില്

പ്രതനികഷധനിചട്ട് ഞഭാനുലാം എലന്റെ കേക്ഷനിയനില്ലപട അലാംഗങ്ങളുലാം വഭാക്കഇൗടട്ട് നടത്തുന.

(ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നനിലപഭാടനില്  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  ശതീ.  പനി.  ലജ.  കജഭാസഫുലാം

അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ പഭാര്ടനിയനില്ലപട അലാംഗങ്ങളുലാം സഭവനിടട്ട് പുറത്തുകപഭായനി. 

സഭ വനിട്ടു പുറത്തുകപഭായ അലാംഗങ്ങള അലസമയത്തനിനുകശഷലാം തനിരനിച്ചുവന.)

പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേനനിത്തല):  സര്,  ബനലപട

ജനിലകേളനിലല എലാം.എല്.എ.-മഭാര് നനിയമസഭഭാകേവഭാടത്തനില് സതവഭാഗഹലാം അനുഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്,

ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇഇൗ  നടപടനി  തനിരുത്തണലമനഭാവശവലപടകേയഭാണട്ട്.  ഞങ്ങള

സഭഭാനടപടനികേളുമഭായനി സഹകേരനിക്കുലാം.

(എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  പ്രകവശനത്തനിനട്ട്  സതീറട്ട്  നഷലപടത്തനിയ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

നടപടനി  തനിരുത്തണലമനഭാവശവലപടട്ട്  ബനലപട ജനിലകേളനിലല എലാം.എല്.എ.-മഭാര്

നനിയമസഭഭാ  കേവഭാടത്തനില്  സതവഭാഗഹലാം  അനുഷനിക്കുലമനലാം  മറ്റുള്ളവര്  സഭഭാ

നടപടനികേളുമഭായനി സഹകേരനിക്കുലമനലാം പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് വവകമഭാക്കനി.)
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III ശദ ക്ഷണനിക്കല് 

(1) അനധനികൃത കേസഭാറനി/ ക്രഷര് യണനിറ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്: സര്,  കകേരളത്തനിനട്ട് വരദഭാനമഭായനി പ്രകൃതനിയനില്നനിനട്ട്
കേനിടനിയ ലപഭാതുമുതല് ഇവനിലട  ലകേഭാള്ളയടനിക്കുകേയഭാണട്ട്  എന സുപ്രധഭാനമഭായ ഒരു
വനിഷയമഭാണട്ട് ഞഭാന് ഇഇൗ സഭയുലട ശദയനില് ലകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്.  മണല് ഉഇൗറ്റുകേ
മഭാത്രമല,  കകേരളത്തനിലന്റെ മനിക്കവഭാറുലാം എലഭാ പ്രകദശങ്ങളനില്നനിനലാം നൂറുകേണക്കനിനട്ട്
കേസഭാറനികേള,  പഭാറകേള എനനിവ പരസവമഭായനി,  നനിയമവനിരുദമഭായനി  ലപഭാടനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇതനില് പഭാരനിസനിതനികേ പ്രശങ്ങളുണ്ടെട്ട്, അപകേടങ്ങളുണ്ടെട്ട്, ഖജനഭാവനിനട്ട് ലപഭാതുനഷമുണ്ടെട്ട്,
സഭാര്വത്രനികേമഭായ  ലകേഭാളളയഭാണട്ട്  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ഇവനിലട  നടക്കുനതട്ട്.  ഞഭാന്
പ്രതനിനനിധഭാനലാം  ലചേയ്യുന  ലനടമങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്  33  കേസഭാറനികേള  പ്രതനിദനിനലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനില്  4  കേസഭാറനികേളക്കഭാണട്ട്  ലപര്മനിറ്റുളളതട്ട്.  സസകേഭാരവ
വവകനികേളുലട  കേസഭാറനികേളനില് നനിനലാം പകേലലാം രഭാത്രനിയുലാം നനിരനരലാം പഭാറ ലപഭാടനിചട്ട്
ടനിപര്  കലഭാറനികേളനില്  കേയറനി  പണമുണ്ടെഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  ചേടലലാംഘനമഭാണട്ട്,  നനിയമ
വനിരുദമഭാണട്ട്,  ലപഭാതുമുതല് ലകേഭാള്ളയടനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ധഭാതുമണലനിലന്റെ കേഭാരവത്തനിലലാം
ഇതുതലനയഭാണട്ട്  അവസ.  ഇതട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുവഭായ  സമ്പത്തഭാണട്ട്.
ഗവണ്ലമന്റുലാം ബനലപട വകുപ്പുലാം ഇടലപടട്ട് ഇതനിനട്ട് ഒരു നനിയമലാം ലകേഭാണ്ടുവരണലാം.
കകേരളത്തനിലല  കേസഭാറനികേളക്കട്ട്-ലപര്മനിറട്ട്  ലകേഭാടക്കുനതട്ട്  ഏതട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെഭാണട്ട്?
റവനവ്യൂ വകുപട്ട്,  വവവസഭായ വകുപട്ട്,  ജനികയഭാളജനി  വകുപട്ട്,  ലപഭാലവ്യൂഷന് കേണ്കട്രെെഭാള
കബഭാര്ഡട്ട്, പരനിസനിതനി വകുപട്ട് ഇവരനില് ആരഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട് ലപര്മനിറട്ട് ലകേഭാടക്കുനതട്ട്;
എവനിലട നനിനഭാണട്ട് ഇവര്ക്കട്ട്  ലപര്മനിഷന് കേനിട്ടുനതട്ട്? ഇഇൗ കലഭാബനി എലഭാവകരയുലാം
സസഭാധതീനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കമഖലയനിലല ഭൂരനിപക്ഷലാം ഉകദവഭാഗസരുലാം
കേസഭാറനി കലഭാബനിയുലട സസഭാധതീനവലയത്തനിലഭാണട്ട്. അതനിനകേത്തട്ട് പ്രഭാകദശനികേമഭായ പല
ആളുകേളുലാം ഇടലപടനണ്ടെട്ട്. കേസഭാറനി ഉടമകേലള പരനികശഭാധനിചഭാല് ഇതനിലന്റെ വനിശസരൂപലാം
മനസനിലഭാകുലാം.  ലനടമങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലലാം  മഭാത്രമല,  ലനടമങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലലാം  ഒരു
ഉദഭാഹരണലാം  പറഞ്ഞതഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  ഇറനികഗഷന്  വകുപ്പുമനനിയുലട
ജനിലയഭായ പത്തനലാംതനിടയനിലഭാണട്ട് ഏറവലാം കൂടതല് കേസഭാറനികേള ഉള്ളതട്ട്. ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഇതനിലനതനിലര   ശകമഭായ നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കണലാം.  ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി
ഈ  വനിഷയത്തനില്  ഇടലപടണലാം.  ഗുരുതരമഭായ  വനിഷയമഭാണട്ട്,  ഒരു  മനനിയുലട
കേയനില്  മഭാത്രലാം  ഒതുങ്ങനി  നനില്ക്കുന  കേഭാരവമല.  ഇതനിലന്റെ  കവരുകേള
എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണനട്ട്  എനനിക്കറനിയഭാലാം.  കേസഭാറനി  ലപഭാടനിക്കുനതനിലൂലട
പരനിസരവഭാസനികേളുലട ജതീവനുലാം  അപകേടത്തനിലഭാണട്ട്.  രഭാവനിലല കുടനികേളക്കട്ട്  സ്കൂളനില്
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കപഭാകേഭാന്  കപഭാലലാം  പറഭാത്ത  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  ടനിപര്  കലഭാറനികേളുലട  ഓടലാം.  ഭതീകേര
അനരതീക്ഷമഭാണട്ട് ഇവര് സൃഷനിക്കുനതട്ട്.  അതുകപഭാലലതലന ക്രഷര് യണനിറ്റുകേളനില്
നനിനലാം  ഉയരുന  ലപഭാടനിപടലങ്ങള  മഹഭാകരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാരണമഭാകുന.  നമ്മേള
ലലജവകൃഷനി  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  വഭാകതഭാരഭാലത  എലനഭാലക്ക
പ്രസലാംഗനിചഭാലലാം മറുഭഭാഗത്തട്ട്  നടക്കുനതട്ട് ഇതഭാണട്ട്.  പ്രകൃതനിലയ തകേര്ത്തുലാം പണലാം
ഉണ്ടെഭാക്കുകേ,  പണത്തനിലന്റെ  കലഭാബനി  എലഭാവലരയുലാം  സസഭാധതീനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഞഭാന്
ഈ വനിഷയലാം ബഹുമഭാനലപട സഭയുലട മുന്പനില് ലകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാണട്ട്, ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ശകമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലാം.

റവനവ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന്):
സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  ശതീ.  സനി.  ദനിവഭാകേരന്  ഇവനിലട  ഉനയനിച
ശദക്ഷണനിക്കല്  പ്രകമയലാം  റവനവ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയനണത്തനില്
വരുന  വനിഷയമലലങനിലലാം  ഇതനിനട്ട്  ഒരു  വനിശദതീകേരണലാം  നല്കേഭാന് ഞഭാന്
ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പഭാറഖനനവലാം  ക്രഷര്  യണനിറ്റുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നനിയനനിക്കുനതട്ട് ലലമനനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട്  ജനികയഭാളജനി  വകുപഭാണട്ട്. കേരനിങലട്ട് ല്ല്
ഖനനത്തനിലന്റെയുലാം ക്രഷര് യണനിറ്റുകേളുകടയുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം
അവ നനിയമവനികധയമഭാക്കുനതനിനുലാംകവണ്ടെനി ലലമനനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് ജനികയഭാളജനി വകുപനിലന്റെ
ജനിലഭാ  ആഫതീസുകേളുലാം  മൂനട്ട്  മനിനറല്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ലറസവ്യൂ  സസഭാഡകേളുലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണ്ടെട്ട്.   കകേരള  ലലമനര്  മനിനറല്  കേണ്ലസഷന്  ചേടങ്ങള  2015
നനിലവനില് വനകതഭാലട പുതനിയ കേസഭാറനികേളക്കട്ട് അനുമതനി നല്കുകമ്പഭാള കകേന വനലാം
പരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  പഭാരനിസനിതനികേ  അനുമതനി
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  എനഭാല്  നനിലവനില്  ലപര്മനിറ്റുള്ള  കേസഭാറനികേളക്കട്ട്
പഭാരനിസനിതനികേ  അനുമതനി  കൂടഭാലതതലന  മൂനവര്ഷലാംകൂടനി  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന്
ചേടങ്ങളനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പുതനിയ  ലകേ.എലാം.എലാം.സനി.  ചേടപ്രകേഭാരലാം
(കകേരള  ലലമനര്  മനിനറല്  കേണ്ലസഷന്  റൂളസട്ട്)  അനധനികൃത  ഖനനത്തനിനുലാം
കേടത്തനിനുലാം  പനിഴയുലട  കതഭാതട്ട്  വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത
ഖനനപ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിയമവനികധയമഭായനി  നടത്തുനതനിനുലാം  പരനിസനിതനി
സഇൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനുലാം ലലമനനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ജനികയഭാളജനി  വകുപട്ട്  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേസഭാറനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  പഭാരനിസനിതനികേ  അനുമതനി
നല്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ആഫതീസുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  നനിലവനിലല  നനിയമങ്ങളുലാം



314 കകേരള നനിയമസഭ       ജൂണ് 30, 2016

ചേടങ്ങളുലാം  കകേഭാടതനിവനിധനികേളുലാം  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
നല്കുന ഡനി.ആന്റെട്ട് ഒ. സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് (Dangerous and Offensive  Certificate),
ചേതീഫട്ട് കേണ്കട്രെെഭാളര് ഓഫട്ട് എകട്ട്കപ്ലെെഭാസതീവട്ട് നല്കുന എകട്ട്കപ്ലെെഭാസതീവട്ട് ലലലസന്സട്ട്,
എസട്ട്.ഇ.ലഎ.എ.  (കസ്റ്ററട്ട്  എന്വകയഭാണ്ലമന്റെട്ട്  ഇലാംപഭാകട്ട്  അകതഭാറനിറനി)  നല്കുന
പഭാരനിസനിതനികേ  അനുമതനി,  ലപഭാലവ്യൂഷന്  കേണ്കട്രെെഭാള  കബഭാര്ഡട്ട്  നല്കുന എയര്
ആന്റെട്ട് വഭാടര്കസഭാണ് ലപഭാലവ്യൂഷന് കേണ്ലസന്റെട്ട് ട ഓപകററട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് എനനിവ
ലഭവമഭായതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ ലലമനനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട് ജനികയഭാളജനി വകുപട്ട് ഖനനത്തനിനട്ട്
അനുവഭാദലാം  നല്കുനള്ളൂ.  ആയതനിനഭാല്  നനിലവനിലല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ജനിലഭാ
തലങ്ങളനിലലാം ശകനിലപടത്തനി അനധനികൃത പഭാറലപഭാടനിക്കലലാം ക്രഷര് യണനിറ്റുകേളുലട
നനിയമവനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം തടയഭാന് കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.  

(അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി. ലഡപവ്യൂടനി സതീക്കര്)

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട റവനവ്യൂ വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞതട്ട്
ലലമനനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ജനികയഭാളജനി  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനിലഭാലണനഭാണട്ട്. വവവസഭായ വകുപ്പുമനനിയുലട മറുപടനി കൂടനി കകേളക്കണലാം.

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്):  സര്,
ബഹുമഭാനലപട ശതീ.  സനി.  ദനിവഭാകേരന് ഇവനിലട ഉനയനിച പ്രശലാം,  ലലമനനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട്
ജനികയഭാളജനി,  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ളതഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള
കേഭാരവങ്ങലള സലാംബനനിചട്ട് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട് അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ആവശവമഭായ മറുപടനി നല്കുനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്:  ബഹുമഭാനലപട  മനനിമഭാര്  രണ്ടുകപരുലാം  പറഞ്ഞതട്ട്,
അനധനികൃത പഭാറ ലപഭാടനിക്കല് നടക്കുനകണ്ടെഭാ ഇലകയഭാ എനള്ളതു സലാംബനനിചഭാണട്ട്.
എലന്റെ  കേയനിലനിരനിക്കുനതട്ട്  തഹസതീല്ദഭാര്  നല്കേനിയ  റനികപഭാര്ടഭാണട്ട്.  അതനില്
അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്,  33  കേസഭാറനികേള  ഇവനിലട  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനില്  4
എണ്ണത്തനിനട്ട് മഭാത്രകമ ലപര്മനിറട്ട് ഉള്ളൂലവനഭാണട്ട്. എനഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ അര്ത്ഥലാം? 

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്:  ഞങ്ങള ഇതുവലര അതനിലനപറനി പരനികശഭാധനിചനിടനില.
ഞങ്ങളുലട  മുമ്പനില്  അങ്ങലനലയഭാരു  റനികപഭാര്ടട്ട്  വനനിടനില.  എനഭാല്
മഭാധവമങ്ങളനിലലഭാലക്ക  വനനിട്ടുള്ളതനില്നനിനലാം  അനധനികൃതമഭായനി  ചേനില  കേസഭാറനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടെട്ട്  എനട്ട്  മനസനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിശദമഭായ
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
അതുസലാംബനനിചട്ട് അകനസഷനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  
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മുഖവമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഖനനലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഒരു  നയമുണ്ടെട്ട്.  അതട്ട്  ലതരലഞ്ഞടപട്ട്  മഭാനനിലഫകസ്റ്റഭായനില്തലന
വവകമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഖനനലാം ലപഭാതു ഉടമസതയനില് കവണലമന അഭനിപ്രഭായലാം
കനരലത്തതലന വവകമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  ഉതകുന നടപടനികേളനികലക്കട്ട്
നമുക്കട്ട് നതീങ്ങഭാലാം. 

(2) റബര് ലപ്രഭാഡക്ഷന് ഇന്ലസന്റെതീവട്ട് സതീലാം

ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത  റബര്  കേര്ഷകേര്
ഗുരുതരമഭായ  വനിലത്തകേര്ചമൂലലാം  പ്രതനിസനനിയനിലഭാവകേയുലാം  പ്രയഭാസലപടകേയുലാം
ലചേയ്യുന  ഈ  സമയത്തട്ട്,  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
ഏര്ലപടത്തനിയ റബര് വനിലസനിരതഭാ ഫണ്ടെട്ട്, 150 രൂപയട്ട് റബര് സലാംഭരണ പദതനി
നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് കവണ്ടെനിയുള്ള ഒരു സതീലാം,  റബര് ലപ്രഭാഡക്ഷന് ഇന്ലസന്റെതീവട്ട് സതീലാം
എന  നനിലയനില്  ആവനിഷ്കരനിച  പദതനി  മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേണലമന
ആവശവമഭാണട്ട്   ഞഭാന്  ഉനയനിക്കുനതട്ട്.  പുതനിയ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്
വനകപഭാള ഇഇൗ പദതനി മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകുകമഭാ ഇലകയഭാ എനള്ള സലാംശയവലാം
ആശങകേളുലാം  റബര്  കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില്  ഉണ്ടെഭായനി.  മഭാധവമങ്ങളനിലൂലട
അത്തരത്തനിലള്ള  പല  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം  വന.  ഇത്തരലമഭാരു  സനിതനിയനില്  റബര്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഏകേ  ആശസഭാസലാം  ഇഇൗ  വനിലസനിരതഭാ  ഫണ്ടെനിലന്റെ  പദതനിയഭാണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തട്ട്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സമയത്തുലാം  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ സമയത്തുലമലഭാലാം റബറനിനട്ട് വനിലയനിടനിവട്ട് ഉണ്ടെഭായകപഭാള മുഖവമഭായനി
നമ്മേള  ആശയനിചതട്ട്  റബര്  സലാംഭരണത്തനിനട്ട്  കവണ്ടെനിയുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്.
എനഭാല് ആ പദതനികേലളഭാനലാം ഫലപ്രദമഭായനില.  അവസഭാനലാം എത്തനികചര്ന ഒരു
പരനിഹഭാര  നടപടനിയഭാണട്ട്  ഇഇൗ വനിലസനിരതഭാ  ഫണ്ടെട്ട്.  മുന് ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനി
ശതീ.  ലകേ.  എലാം.  മഭാണനി  സഭാര്  ബഡ്ജറനിലൂലട  300  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതനിനുകവണ്ടെനി
മഭാറനിവയ്ക്കുകേയുലാം  ഇഇൗ  പദതനി  ഫലപ്രദമഭായനി  മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുള്ള
സഭാഹചേരവലാം  ഉണ്ടെഭാവകേയുലാം  ലചേയ.  പനിനതീടട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
അവസഭാനമഭായനി  അവതരനിപനിച  ബഡ്ജറനില്  മുഖവമനനി  ആയനിരുന  ശതീ.  ഉമ്മേന്
ചേഭാണ്ടെനിയുലാം  500/-  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇഇൗ  പദതനിക്കുകവണ്ടെനി  മഭാറനിവയ്ക്കുന  നനിലപഭാടട്ട്
എടക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.    ആര്.പനി.എസട്ട്.  വഴനി  ഇഇൗ പണലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കൃതവമഭായനി
ലഭനിക്കുനണ്ടെട്ട്  എനതഭാണട്ട്  ഏറവലാം  വലനിയ  അനുഗഹലാം.  ഒരു  കേഭാരവലാം  ഇവനിലട
ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിക്കഭാന് ആഗഹനിക്കുനതട്ട് 90  രൂപ വനില ഉണ്ടെഭായനിരുന സമയത്തഭാണട്ട്
ഇഇൗ  150  രൂപയുലട വനിലസനിരതഭാ പദതനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തുടങ്ങനിവചതട്ട്.  അകപഭാള
ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് വരുന നഷലാം ഒരു കേനികലഭായട്ട്  60 രൂപയഭാണട്ട്.  ഇനലത്ത മഭാര്ക്കറട്ട്
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വനില  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-4-നട്ട്  143  രൂപയുലാം  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  5-നട്ട്  139
രൂപയുമഭാണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട് സതവത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് വലനിയ നഷലാം വരുനനില.
150  രൂപയനില്  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  വളലര  ലചേറനിയ  തുകേ  മഭാത്രകമ  ഇകപഭാള
ആവശവമഭായനി  വരുനള്ളൂ.  200/-  രൂപയഭായനി  ഇതട്ട്  വര്ദനിപനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞഭാല്
അതട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വലനിയ അനുഗഹമഭായനിരനിക്കുലാം. അതനിനട്ട് കേഴനിയുനനിലഭാലയങനില്
ഇഇൗ  150/-  രൂപയുലട  പദതനി  മുടക്കലാം കൂടഭാലത തുടര്നലകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേ എനതട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കുകവണ്ടെനി  ലചേയഭാവന  ഏറവലാം  വലനിയ  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  തുടര്ന
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമനട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുന.
കകേരളത്തനിലല  റബറനിലന സലാംബനനിച പ്രശങ്ങള  ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനിയുലട
കനതൃതസത്തനിലള്ള പുതനിയ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പ്രധഭാനമനനിയുലട ശദയനില്ലപടത്തനിയതട്ട്
അഭനിനനനഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  റബറനിലന്റെ  പ്രശങ്ങള  ശദയനില്ലപടത്തനിയകപഭാള
പ്രധഭാനമനനി നമുക്കട്ട്  റബലലറസ്ഡട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള  കേഭാരവങ്ങളനില് ഉറപട്ട്
നല്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  വര്ഷങ്ങളക്കുമുകമ്പ കകേരളലാം ആവശവലപടന ഒരു കേഭാരവമഭാണട്ട്.
ഇഇൗ  നനിയമസഭതലന  ഏകേകേണ്ഠമഭായനി  പ്രകമയലാം  പഭാസഭാക്കനി  കകേനകത്തഭാടട്ട്
ആവശവലപട  ഒനഭാണട്ട്.  അതനിനുകവണ്ടെനി  500  കകേഭാടനി  രൂപ   അനുവദനിക്കുലമന
പറലഞ്ഞങനിലലാം ഇതുവലരയുലാം അനുവദനിചനിടനില.  ആ 500  കകേഭാടനി രൂപ കകേനത്തനില്
നനിനലാം വഭാങ്ങനിലചടക്കുനതനിനുള്ള ശമലാം സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നടകത്തണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
പ്രധഭാനമനനി  നമുക്കട്ട്  ഉറപട്ട്  നല്കേനിയതഭാണട്ട്.  അതനിനുള്ള  ശമലാം  നടക്കുനതനി
നനിടയനില്   നനിര്ഭഭാഗവകേരമഭായ  ചേനില  സലാംഭവങ്ങളുണ്ടെഭായനി.  500  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
സഹഭായലാം  അലലങനില്  റബലലറസ്ഡട്ട്  കറഭാഡനിനുള്ള  സഹഭായലാം  നല്കേഭാലമന
പറഞ.  ഇനട്ട് ജൂണ് 30 ആണട്ട്. ഇനവ-മകലഷവ സമഗ സഭാമ്പത്തനികേ സഹകേരണ
കേരഭാര്  ഇനട്ട്  പ്രഭാബലവത്തനില്  വരനികേയഭാണട്ട്.  ഈ  ഉത്തരവട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ
സമ്പദ്ഘടനലയ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  തകേര്ക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതു  പ്രഭാബലവത്തനില്  വന
കേഴനിയുകമ്പഭാള റബര് ഇറക്കുമതനിക്കുള്ള നനിയനണങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായനി ഉകപക്ഷനിക്കലപടകേയഭാണട്ട്.
ഇനവയുലട മഭാര്ക്കറനികലയട്ട് ആര്ക്കുലാം റബര് ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുനതനിനുള്ള അനുവഭാദലാം
ലഭനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇനവയനികലയുലാം കകേരളത്തനികലയുലാം റബര് കേര്ഷകേലര പൂര്ണ്ണമഭായനി
കദ്രഭാഹനിക്കുന  ഒരു  ഉത്തരവഭാണട്ട്.  ജനകദ്രഭാഹകേരമഭായ  ഇഇൗ  നനിലപഭാടട്ട്  തനിരുത്തനി
ക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെനില്  ശകമഭായ  ഇടലപടല്  മുഖവമനനിയുലട
കനതൃതസത്തനില്  നനിയമസഭ  ഒറലക്കടഭായനി  നടകത്തണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അലലങനില്
നമ്മുലട  സമ്പദ്ഘടനയുലാം  നമ്മുലട  കേര്ഷകേരുലാം  തകേരുലാം.  അതനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
കനതൃതസലാം ലകേഭാടക്കുകേയുലാം വനിലസനിരതഭാ ഫണ്ടെട്ട്  150  രൂപയഭായനി തുടരുകേകയഭാ  200
രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിക്കുകേകയഭാ ലചേയട്ട്  റബര് കേര്ഷകേലര സഹഭായനിക്കഭാന് കേഴനിയുന
രൂപത്തനില്  ഇഇൗ  പദതനി  മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  നടപടനി  എടക്കണലമനട്ട്
അഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്):  സര്,
ഇഇൗ  ഇനത്തനില്  29 -06-2016  വലര  128  കകേഭാടനി  രൂപ  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്
ലകേഭാടത്തുകേഴനിഞ.  എലഭാ  രണ്ടെഭാഴ്ച  കൂടകമ്പഭാഴുലാം  റബര് കബഭാര്ഡട്ട്  ഉകദവഭാഗസന്മഭാര്
സര്ടനിവഫ  ലചേയ്യുനതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കൃഷനിക്കഭാരുലട  അക്കഇൗണ്ടെനികലയട്ട്
പണലാം അയയ്ക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം തുടരുലാം.  ഇതനിലന്റെ ചേരനിത്രലാം ശതീ.  കമഭാന്സട്ട്
കജഭാസഫട്ട്  പറയുകേയുണ്ടെഭായനി.  ഇതട്ട്  ആരലാംഭനിചനിടട്ട്  5  വര്ഷമഭായനി.  ആദവലാം
തതീരുമഭാനനിചതട്ട്  മഭാര്ക്കറട്ട്  വപ്രസനികനക്കഭാള  ഒരു  രൂപ  റബറനിനട്ട്  ഉയര്ന  വനില
നല്കേനി  സലാംഭരനിക്കഭാനഭായനിരുന.  അതട്ട്  അസലാംബനമഭാലണനട്ട്  അനതലന
എലഭാവരുലാം പറയുകേയുണ്ടെഭായനി. അതനിനുകശഷലാം അതട്ട് രണ്ടുരൂപയഭാക്കനി. ഇങ്ങലന പല
കേഭാരവങ്ങളുലാം  ലചേയനിടട്ട് അവസഭാനലാം മഭാര്ക്കറട്ട്ലഫഡട്ട് വഴനി റബര് സലാംഭരണലാം നടത്തഭാന്
ശമനിച്ചു,  അതുലാം  നടനനില.  ഇഇൗ  5  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ആലകേ
നല്കേനിയതട്ട്  300  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  ഇത്രയുലാം ചേരനിത്രലാം പറഞ്ഞതുലകേഭാണ്ടെട്ട് ഞഭാന്
ഇതട്ട് സൂചേനിപനിചതഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് ആവശവലപടതുകപഭാലല  സലാംഭരണ
രതീതനി തുടരുലാം.  റബറനിനട്ട് വനില വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള ആകലഭാചേനിചനിടനില.
അതുസലാംബനനിചട്ട് പനിനതീടട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.  ശതീ. കമഭാന്സട്ട് കജഭാസഫട്ട് അവസഭാനലാം
പറഞനനിറുത്തനിയ  കേഭാരവലാം  വളലര  പ്രധഭാനലപടതഭാണട്ട്.  കകേനസര്ക്കഭാരനിനട്ട്  റബര്
സലാംഭരണത്തനിനട്ട്  വനില  നല്കേഭാന്  സഭാധനിക്കനില.  അതുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്  കകേരളലാം
ആവശവലപടനതട്ട്,  ഒരു  നനിലവഭാരത്തനില്നനിനട്ട്  വനില  തഭാഴ്ന്നുകേഴനിഞ്ഞഭാല്  അതനിലന്റെ
കതഭാതനുസരനിചട്ട്  ഒരു  ഏക്കറനിനട്ട്  ഇത്ര  രൂപവചട്ട്  റബറനിനട്ട്  സബ്സനിഡനി
ലകേഭാടക്കണലമനട്ട്.  അതട്ട്  W.T.O.-യുലടകയഭാ അലലങനില് ആസനിയന് കേരഭാറനിലന്റെകയഭാ
പരനിധനിക്കകേത്തട്ട്  വരനില.  കനരനിടട്ട്  സലാംഭരണവനില വയ്ക്കുനതട്ട് ചുവപട്ട് കബഭാകനിലഭാണട്ട്.
ഇതട്ട്  ഗതീന്  കബഭാകനിലഭാണട്ട്.  ഇങ്ങലനലയഭാരു  സതീലമടത്തട്ട്  കകേനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാടകൂടനി  റബര്  കൃഷനിക്കഭാലര  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  കകേരളലാം  ഒറലക്കടഭായനി
മുകനഭാട്ടുവരണലമന പറഞ്ഞതട്ട് വളലര ശരനിയഭായ കേഭാരവമഭാണട്ട്. അതനിനുള്ള മുന്വകേ
മുഖവമനനി എടത്തുകേഴനിഞ. അതട്ട് തുടരുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.   

ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  ഒരു  പ്രധഭാനലപട  കേഭാരവലാം  ഇവനിലട
ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  കകേരളത്തനിലന്റെ  സമ്പദ്ഘടനലയ  തകേര്ക്കുന,
കകേനഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  ഇനട്ട്  പ്രഭാബലവത്തനില്  വരുന,   ഇനവ  -
മകലഷവ കേരഭാറനിലനത്തുടര്നള്ള നനിയനണങ്ങളനിലഭാത്ത ഇറക്കുമതനി, ഇതനിലനതനിലര
കകേരളത്തനിലന്റെ  പ്രതനികഷധമറനിയനിക്കഭാന്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ബഹുമഭാനലപട
മുഖവമനനിയുലട കനതൃതസത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട്:  ഇകപഭാള  ഉണ്ടെഭായനിരനിക്കുനതട്ട്  റബര്
ഉല്പനങ്ങളലക്കലഭാലാം ഫതീ ഇറക്കുമതനിയഭാണട്ട്.  അകതഭാടകൂടനി ഇനവന് ഉല്പഭാദകേര്
ഞങ്ങളക്കട്ട്  ലലവല്  കപ്ലെെയനിലാംഗട്ട്  ഗഇൗണ്ടെട്ട്  കവണലമനപറഞ്ഞട്ട്  ഇനള്ള
ചുങപരനിധനികപഭാലലാം ഇലഭാതഭാക്കഭാലാം.  റബറുലാം ഇതുകപഭാലല സസതനമഭായനി ഇറക്കുമതനി
ലചേയ്യുനതനികലക്കഭാണട്ട്  ഇഇൗ  നയലാം  അധനികേലാം  തഭാമസനിയഭാലത  എത്തനികചരഭാന്
കപഭാകുനതട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  സര്വ്വകേക്ഷനികയഭാഗമഭാകണഭാ,  നനിയമസഭയനില്
ചേര്ചയഭാകണഭാ കവണ്ടെതട്ട് എനള്ളതട്ട് ആകലഭാചേനിചട്ട്  തതീരുമഭാനലമടക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  സര്,  ഞഭാന്  ഇനലല  റൂള  288  അനുസരനിചട്ട്
വവകനിപരമഭായ  വനിദശതീകേരണത്തനിനട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയനിരുന.  ബഹുമഭാനലപട
ലചേയര് ഇനരഭാവനിലല ശദ ക്ഷണനിക്കല് കേഴനിയുകമ്പഭാള എനനിക്കട്ട് അതട്ട് അനുവദനിച്ചു
നല്കേഭാലമനട്ട്  സമ്മേതനിചനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലത്ത  എലന്റെ  പ്രസലാംഗത്തനില്
ബഹുമഭാനലപട മുന് മുഖവമനനി വനി. എസട്ട്. അച്ചുതഭാനനന് നടത്തനിയ പ്രസഭാവനയുലട
കപരനില് ......

മനി  .    ലഡപവ്യൂടനി  സതീക്കര്:  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര്ക്കട്ട് ഉടലന
അറനിയനിപട്ട് നല്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം. ഇകപഭാള സബ്മനിഷനനികലയട്ട് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്. 

IV സബ്മനിഷന്

(1) പുറനിങ്ങല് ലവടനിലക്കടപകേടലാം

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല്: സര്, നമ്മുലട നഭാടനിലന വലഭാലത നടക്കനിയ പരവൂര്
പുറനിങ്ങല്  ലവടനിലക്കടട്ട്  ദുരനവമഭായനി  ബനലപടഭാണട്ട്  എലന്റെ  സബ്മനിഷന്.
10-4-2016-നഭാണട്ട്  ഇഇൗ  ലവടനിലക്കടപകേടലാം  ഉണ്ടെഭായതട്ട്.  110  കപരഭാണട്ട്  ഇതനില്
മരണലപടതട്ട്.  100  കേണക്കനിനഭാളുകേളക്കട്ട്  പരനികക്കറ്റു.  ലകേഭാലലാം  തഭാലൂക്കനില്  മഭാത്രലാം
ഏതഭാണ്ടെട്ട് 400 ഓളലാം ആളുകേളക്കട്ട് പരനികക്കറ്റു. ഇതനില് നനിസഭാരമഭായനി പരനികക്കറവരുലാം
ഗുരുതരമഭായനി  പരനികക്കറവരുലാം  ഉണ്ടെട്ട്.  ഇഇൗ  ദുരനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
വനിവനിധങ്ങളഭായ  സഹഭായങ്ങള  പ്രഖവഭാപനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഏലറടത്തട്ട്  സഇൗജനവമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുലമനലാം  മരണലപടവരുലട
കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  12  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുലമനലാം
പ്രഖവഭാപനിചനിരുന.  അതുകപഭാലല  മറട്ട്  നഭാശനഷങ്ങളുണ്ടെഭായവര്ക്കട്ട്  സഹഭായവലാം
പ്രഖവഭാപനിചനിരുന. മരനിചവരനില് ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  മഭാത്രമല  വനിവനിധ ജനിലകേളനില്ലപട
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ആളുകേളുമുണ്ടെട്ട്.  മരനിച എലഭാവരുലടയുലാം  കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പ്രഖവഭാപനിച
ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചതഭായനി  കേഭാണുനനില.  സഇൗജനവ  ചേനികേനിത  നല്കുലമനട്ട്
പ്രഖവഭാപനിചട്ട്  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നടന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്ത്തലന
അതനിലന്റെ  അപഭാകേതകേലളലഭാലാം  ചൂണ്ടെനിക്കഭാടനിയനിരുന.  അനട്ട്   നല്കേനിയ ചേനികേനിത
ഇകപഭാള  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എലഭാ  ആശുപത്രനിക്കഭാരുലാം  ഇവരനില്നനിനലാം
ഭതീമമഭായ  തുകേയഭാണട്ട്  ഇഇൗടഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപയുലട
ലചേലവഭാണട്ട് അതുമഭായനി ബനലപടട്ട് ഉണ്ടെഭായനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഗുരുതരമഭാലയഭാരു
സനിതനിയഭാണട്ട്   അതുമൂലലാം   നമ്മുലട  നഭാടനില്  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഗുരുതരമഭായ
പരനിക്കുപറനിയവര്,  നനിസഭാരമഭായ  പരനിക്കുപറനിയവര്  എനനിങ്ങലന  ഓകരഭാ
ഗണത്തനില്ലപടത്തനിയഭാണട്ട്  ചേനികേനിതഭാനുകൂലവങ്ങള നല്കുനതട്ട്.  ഗുരുതരമഭായ
പരനിക്കുപറനിയ  പലര്ക്കുലാം  നനിസഭാരമഭായ  പരനിക്കുപറനിയവരുലട ഗണത്തനില്ലപടത്തനി
ആനുകൂലവങ്ങള നല്കുനതട്ട് പുനനഃപരനികശഭാധനികക്കണ്ടെ സലാംഗതനിയഭാണട്ട്. 

പരവൂര് നഗരസഭയ്ക്കുള്ളനില് ഏകേകദശലാം നഭാനൂകറഭാളലാം ലകേടനിടങ്ങള ഉളലപലടയുള്ള

നഭാശനഷങ്ങളക്കട്ട് 2 കകേഭാടനി 80 ലക്ഷലാം രൂപ ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലലയുലാം റവനവ്യൂ

വകുപനിലലയുലാം  ഉകദവഭാഗസര്  കേണക്കഭാക്കനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അതുമഭായനി

ബനലപടട്ട്  യഭാലതഭാരു നടപടനിയുലാം ഇതുവലര സസതീകേരനിചനിടനില.    ഈ ലവടനിലക്കടട്ട്

നടന സലത്തനിനട്ട് ലതഭാടടത്തട്ട്  തഭാമസനിക്കുന   മഭാനസനികേമഭായനി തകേര്ന  ഒരു

കുടനി,  മഭാനസനികേവനിഭഭാനനിക്കട്ട്  അടനിലപടട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  പഠനിപനിക്കുന

അദവഭാപനികേയുലട  വകേ  കേടനിചട്ട്  മുറനിക്കുന  കേഭാഴ്ച  ഞങ്ങളക്കട്ട്  അവനിലട  കേഭാണഭാന്

കേഴനിഞ.  ഇഇൗ  ദുരനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  മഭാനസനികേനനില  ലതറനിയ  നനിരവധനി

ആളുകേള  അവനിലടയുണ്ടെട്ട്.  ഗുരുതരമഭായ  ഇഇൗ  പ്രശത്തനില്  ഇകപഭാള  നടനവരുന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഗുണകേരമല.  ഇക്കഭാരവങ്ങള   ഉകദവഭാഗസരുലടയുലാം  മറ്റുലാം

ശദയനില്ലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്  സഇൗജനവ  ചേനികേനിത  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം

നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ നല്കുനതനിനുലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്-റവനവ്യൂ വകുപ്പുകേള കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള

തുകേ യഥഭാസമയലാം ലകേഭാടക്കുനതനിനുലാം ഒരു കകേഭാ-ഒഭാര്ഡനികനറഡഭായുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം

ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിയുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനണ്ടെഭാകേണലാം.  ഇഇൗ  ദുരനത്തനില്നനിനട്ട്

ഇഇൗ  നഭാടനിലന  രക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനിയുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം  തസരനിതഗതനിയനില്

നടത്തണലമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂലട ഉനയനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.     
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മുഖവമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഇക്കഭാരവത്തനില്
ഏകകേഭാപനിതമഭായ നടപടനിയഭാണട്ട്   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണ്ടെഭായനിരുനതട്ട്.
അതനുസരനിചട്ട് മരണലപടവരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട് സലാംസഭാന ദുരനപ്രതനികേരണനനിധനി
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  4  ലക്ഷലാം  രൂപവതീതവലാം  മുഖവമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനട്ട് 6 ലക്ഷലാം രൂപവതീതവലാം അനുവദനിചനിരുന.  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം
ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിചതട്ട്  മരനിചവര്ലക്കലഭാലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചനിടനില  എനഭാണട്ട്.  അതട്ട്
ഗഇൗരവമഭായനി  പരനികശഭാധനികക്കണ്ടെ  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  ഗുരുതരമഭായനി  പരനികക്കറവര്ക്കട്ട്
2  ലക്ഷലാം  രൂപവതീതവലാം  സഭാരമനിലഭാത്ത  പരനികക്കറവര്ക്കട്ട്  59,100  രൂപവതീതവലാം
ആശുപത്രനിയനില്  ഒരഭാഴ്ചയനില്കൂടതല്  കേനിടകക്കണ്ടെനി  വനവര്ക്കട്ട്  12,700  രൂപയുലാം
ഒരഭാഴ്ചയനില്തഭാലഴ  കേനിടകക്കണ്ടെനി  വനവര്ക്കട്ട്  4,300  രൂപവതീതവലാം  കനരലത്ത
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടെഭായനിരുന.  ഇക്കഭാരവത്തനിലലാം  പരഭാതനിയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ഉനയനിക്ക
ലപടനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇകതഭാലടഭാപലാം പ്രധഭാനമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനട്ട്
ആശസഭാസധനഹഭായലാം  ലഭനിക്കഭാന്  കവണ്ടെനി  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേന
ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാടട്ട്  ആവശവലപലടങനിലലാം  അതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഒരു  നടപടനിയുലാം
ഇതുവലര ഉണ്ടെഭായനിടനില. അപകേടത്തനില് ഗുരുതരമഭായനി പരനികക്കറ ഒഭാകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം
മുഖവമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനട്ട്  2  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  നനിസഭാര
പരനികക്കറവര്ക്കട്ട്  50,000  രൂപവതീതവലാം  അടനിയനരസഹഭായമഭായനി  ഇതനിനുപുറകമ
അനുവദനിക്കുന നനിലയുലാം ഇക്കഭാരവത്തനില് സസതീകേരനിചനിരുന. ചേനികേനിതയുലട കേഭാരവത്തനില്
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ഗഇൗരവതരമഭായ  പരഭാതനിയഭാണട്ട്  ഉനയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
സഇൗജനവ  ചേനികേനിതയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  2016
ഏപ്രനില്  10 -നഭാണട്ട്  ഇഇൗ  അപകേടലാം  നടനതട്ട്.  അനമുതല്  13-ാം തതീയതനി  വലര
ആശുപത്രനിയനില്  പ്രകവശനിക്കലപട  എലഭാ  ആളുകേളക്കുലാം  സഇൗജനവ  ചേനികേനിത
ലഭവമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരുനതട്ട്.  അതനുസരനിചട്ട്  ചേനികേനിത
സഇൗജനവമഭായനി നല്കേനിവരനികേയഭാണട്ട്.

ഇതനില്നനിനലാം വവതവസമഭായനി പ്രകതവകേ പ്രശങ്ങള  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുലണ്ടെങനില് അതട്ട്
ഗഇൗരവമഭായനിത്തലന  പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതുലാം  ഇടലപടഭാവനതുമഭാണട്ട്.  ഇതുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  ആകരഭാഗവ  വകുപട്ട്  അഡതീഷണല്  ഡയറകര്,  ലഡപവ്യൂടനി  ജനിലഭാ
ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്,  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി  സൂപ്രണ്ടെട്ട്,  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനിയനിലല  വനിവനിധ  ലസഷവഭാലനിറനി  വനിഭഭാഗലാം  കഡഭാകര്മഭാര്  എനനിവര്
അലാംഗങ്ങളഭായ  ഒരു  ലമഡനിക്കല്  കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഏലതങനിലലാം
തരത്തനിലള്ള തുടര്പരനികശഭാധന ആവശവമഭായനിവനഭാല് ലമഡനിക്കല് കബഭാര്ഡനിലന്റെ
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വനിലയനിരുത്തലഭാണട്ട്  കവണ്ടെനിവരനികേ.  തുടര്ചേനികേനിത  ആവശവമഭായഭാല്  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനിയനികലഭാ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനികലഭാ  ബനലപടണലമനട്ട്  കനരലത്ത
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. തുടര്ചേനികേനിതക്കട്ട് എലനങനിലലാം ബുദനിമുട്ടുകേള  അനുഭവലപടനലണ്ടെങനില്
അക്കഭാരവങ്ങളനില് ഇടലപടകേയുലാം  ഫലപ്രദമഭായ പരനിഹഭാരനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയഭാലാം.  ലകേടനിടനഭാശനഷലാം  സലാംഭവനിചവര്ക്കട്ട്  നല്കകേണ്ടെ  തുകേയുലാം  കനരലത്ത
കേണക്കഭാക്കനിയനിരുന. എനഭാല് ഇതുസലാംബനനിച്ചുലാം പരഭാതനി നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല്
എനഭാണട്ട് ലചേയഭാന് കേഴനിയുകേ എനതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 24 ലക്ഷലാം രൂപ
സലാംസഭാന  ദുരനപ്രതനികേരണ  നനിധനി മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരവലാം  മുഖവമനനിയുലട
ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനട്ട്  49  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  വതീടനിനുലാം  വസ്തുക്കളക്കുമുണ്ടെഭായ
നഭാശനഷത്തനിനട്ട്  കനരലത്ത  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  നനിലനനില്ക്കുന
പ്രശങ്ങള ഗഇൗരവമഭായനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള ഇടലപടലകേള ഉണ്ടെഭാകുലാം.

(2) പുതനിയ ആര്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് സയന്സട്ട് കകേഭാകളജകേള 

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  സര്,  പുതനിയ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്
വനകപഭാള  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലചേയലതലഭാലാം  തനിരുത്തണലാം  എന
നടപടനിയനികലക്കഭാണട്ട്  കപഭാകുനതട്ട്.  ലകേഭാള്ളയുലാം  ലകേഭാള്ളനിവയലാം  നടനനിട്ടുലണ്ടെങനില്
അതട്ട്  തനിരുത്തഭാന്കവണ്ടെനി ശകമഭായ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്  നല കേഭാരവമഭാണട്ട്.
ഞഭാന് അതനിലന അനുകൂലനിക്കുന. പകക്ഷ ഉമ്മേന് ചേഭാണ്ടെനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലചേയലതലഭാലാം
തനിരുത്തണലമന വനിചേഭാരനിചഭാല് അതട്ട് ബുദനിമുടഭാകുലാം.  ആയനിരകത്തഭാളലാം വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
ലമഡനിക്കല്  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  കേനികടണ്ടെതട്ട്  തകേര്ക്കുന  നടപടനി  ശരനിയഭാകണഭാ?
കകേരളത്തനില്  എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജകേളുണ്ടെട്ട്,  എനഭാല്  കൂടതല്  കകേഭാകളജകേള
കവണലമന  അഭനിപ്രഭായലാം  എനനിക്കനില.  പകക്ഷ  30-35  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്
ആദവമഭായനി പഭാവലപട പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങള, വനിളക്കനിത്തല നഭായര്
സമൂഹലാം,  ദളനിതട്ട്  എസട്ട്  റനി.  വനിഭഭാഗലാം,  സനി.എസട്ട്.ഡനി.എസട്ട്.  ഉളലപലടയുള്ളവര്ക്കട്ട്
എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജകേള  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഉമ്മേന്  ചേഭാണ്ടെനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
തതീരുമഭാനലമടത്തു. ആ ഉത്തരവട്ട് 63/16 ആണട്ട്. ഹനിന്ദു നഭാടഭാര് വനിഭഭാഗകത്തഭാടട്ട് നമുക്കട്ട്
എന്തു  ശത്രുതയഭാണുള്ളതട്ട്?  അവരുലാം  ഒരു  കകേഭാകളജട്ട്  നടത്തലട.  ഇവനിലടയുള്ള
ഉനതന്മഭാലരലഭാലാം  കകേഭാകളജകേള നടത്തുനണ്ടെകലഭാ.  പഭാവലപട പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്
ഒരു കകേഭാകളജട്ട് നടത്തുനതനില് ഇത്രയുലാം വനിഷമനികക്കണ്ടെ കേഭാരവലമനഭാണട്ട്.  പഭാവലപട
ബഭാര്ബര്  സമുദഭായത്തനിനട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  നടത്തഭാന്  അനുവഭാദലാം  ലകേഭാടക്കുനതനില്
എനഭാണട്ട്  പ്രശലാം.  അങ്ങലന  ലകേഭാടത്ത  ഉത്തരവകേലള  നനിരുതഭാഹലപടത്തനി
തടയണലാം  എനട്ട്  പനിണറഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്  ശരനിയഭാലണന
886/2017
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അഭനിപ്രഭായലാം എനനിക്കനില.  63/16  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലള്ള
ശബരതീനഭാഥട്ട് കകേഭാകളജട്ട് മുരുക്കുലാംവയല് ദളനിതട്ട് എസട്ട്.റനി വനിഭഭാഗത്തനികന്റെതുലാം വതീരലലശവ
ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ആര്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് സയന്സട്ട്,  കേലറ വതീരലലശവ സമുദഭായത്തനികന്റെതുലാം
ലലബബനിള ലഫയനിത്തട്ട് മനിഷന് കകേഭാകളജട്ട്,  ദളനിതട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിന്റെതുലാം അലാംകബദ്കേര്
ലമകമ്മേഭാറനിയല് കകേഭാകളജട്ട്, വഭാഴൂര് സനി.എസട്ട്.ഡനി.എസട്ട്.-കന്റെതുമഭാണട്ട്. സനി.എസട്ട്.ഡനി.എസട്ട്.
സലലാം വഭാങ്ങുകേയുലാം ലകേടനിടലാം  വഭാടകേയ്ലക്കടക്കുകേയുലാം ലചേയ.  ബഹുമഭാനലപട  ഇഇൗ
സഭയനിലല  ഒരലാംഗവലമഭാനനിചട്ട്  ആ  സമൂഹത്തനിലല  കനതഭാക്കന്മഭാര്  വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനിലയ  കേണ്ടു.  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞതട്ട്  നനിങ്ങള  അവശതയനുഭവനിക്കുന
പഭാവങ്ങളഭാണട്ട്,  നനിങ്ങളുലട  കകേഭാകളജനിനുലാം  അനുമതനി  നല്കുലമനഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  15  ലക്ഷലാം  രൂപ  അഡതീഷണലഭായനി  മുടക്കനി  ലമയനിന്റെനന്സുലാം
നടത്തനി.  ഇകപഭാള  കകേഭാകളജട്ട്  അനുവദനിക്കഭാനഭാവനിലലനഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.
യണനികവഴനിറനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിലചങനിലലാം സനിന്ഡനികക്കറട്ട്  കൂടഭാന് അനുവദനിചനില.
ഞഭാന് പറയുനതട്ട് ലലവരഭാഗവബുദനികയഭാടകൂടനി പഭാവലപട ദളനിതട്ട്/എസട്ട്. റനി വനിഭഭാഗലത്ത
കേഭാണരുതട്ട്  എനഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഇഇൗ  ഉത്തരവട്ട്  പുനനഃസഭാപനിചട്ട്  30
വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയ  കകേഭാകളജട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണലമനട്ട് ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാടട്ട് അഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

(അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീക്കര്)

വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീനനഭാഥട്ട്  ):  സര്,  മുന്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 10-2-2016-ലല മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം 1-3-2016-ലല  ജനി.ഒ.
63/16  അനുസരനിചട്ട്  അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങലളഭാരുക്കനി നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചട്ട്
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടലാം  ശനിപഭാര്ശകയഭാടലാം  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്
ആവശവലപടന  മൂനട്ട്  കകേഭാഴട്ട്  വതീതലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ,  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ഡയറകട്ട്  കപലമന്റെട്ട്  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേ  എനതീ
വവവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായുള്ള
അലാംകബദ്കേര് ലമകമ്മേഭാറനിയല് കകേഭാകളജട്ട്, വഭാഴൂര് ഉളലപലട 12 പുതനിയ കകേഭാകളജകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനി
ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനിനട്ട്  നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം
അനുവദനിക്കുനതനിലനടത്ത തതീരുമഭാനലാം പുതനിയ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് റദ്ദേട്ട് ലചേയനിടനില.
1-1-2016  മുതല്  3-4-2016  വലര  മുന്സര്ക്കഭാലരടത്ത മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള
പുതനിയ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത റനിവവ്യൂ കേമ്മേനിറനിയുലട അനനിമ
തതീരുമഭാനമുണ്ടെഭായതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  അനനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.
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(3) വനിളനഭാശത്തനിനട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം

ശതീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  സര്,  വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  കേഭാലവര്ഷ
വവതനിയഭാനലാംമൂലലാം  കേര്ഷകേര്  കേടത്ത  പ്രതനിസനനി  കനരനിട്ടുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
എലന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ  മുള്ളലാംലകേഭാലനി,  പുല്പള്ളനി  കമഖലകേളനില്
വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഉണ്ടെഭാകുന   കേഭാലവര്ഷലക്കടതനിയനിലലാം  കേഭാര്ഷനികേ  തകേര്ചയനിലലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നനിരനരമഭായനി  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇഇൗ
സഭയനിലല ഭരണപക്ഷത്തുലാം പ്രതനിപക്ഷത്തുമുള്ള കനതഭാക്കലളലഭാലാം ഇഇൗ കമഖലകേള
സനര്ശനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ ജനുവരനി,  ലഫബ്രുവരനി,  മഭാര്ചട്ട്,  ഏപ്രനില് മഭാസങ്ങളനില്
മുന്വര്ഷങ്ങലള അകപക്ഷനിചട്ട് കേടത്ത വരളചയഭാണട്ട് അവനുഭവലപടതട്ട്.  ഏകേകദശലാം
4900  കേര്ഷകേരുലട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലല  കേഭാപനി,  കുരുമുളകേട്ട്,  ലകേഭാകക്കഭാ,  ലതങ്ങട്ട്,
കേവങ്ങട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള  കേഭാര്ഷനികകേഭാലനങ്ങള  കേരനിഞണങ്ങുകേയുണ്ടെഭായനി.  ഇഇൗ
കേര്ഷകേലര  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  അവര്ക്കഭാവശവമഭായ  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ
അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമനഭാണട്ട്  ഇഇൗ
സബ്മനിഷനനിലൂലട ആവശവലപടനതട്ട്. കൂടഭാലത റവനവ്യൂ, കൃഷനി, കഫഭാറസ്റ്റട്ട്, കസഭായനില്
കേണ്സര്കവഷന്,  ഗഇൗണ്ടെട്ട്  വഭാടര്,  ഇറനികഗഷന്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുളലപലടയുള്ള
ഉകദവഭാഗസന്മഭാരുലട  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട്  ഒരു  വലനിയ  പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം
നല്കേഭാന് അങ്ങട്ട് തയഭാറഭാകേണലാം.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അങ്ങയുലട
പഭാര്ടനിയുലട  പ്രതനിനനിധനിയഭായനി  മുള്ളലാംലകേഭാലനി,  പുല്പള്ളനി  കമഖലകേള  സനര്ശനിച
അനുഭവലാം  അകങ്ങയ്ക്കുണ്ടെട്ട്.  അങ്ങട്ട്  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  ഇടലപടട്ട്  പരനിഹഭാരലാം
കേലണ്ടെത്തണലാം. 

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര്):  ശതീ.  ലഎ.  സനി.

ബഭാലകൃഷ്ണന് ഇവനിലട ഉനയനിചതട്ട് വളലര പ്രധഭാനലപട കേഭാരവമഭാണട്ട്.  കേഭാലഭാവസഭാ

വവതനിയഭാനലാംമൂലലാം വയനഭാടട്ട് ജനിലയനില് മഭാത്രമല കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലലാം രൂക്ഷമഭായ

വരളച  അനുഭവലപടകേയുലാം  വവഭാപകേമഭായ  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം

ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്.  അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞ സലങ്ങളനില് ഞഭാന്തലന  കനരനിടട്ട്  സനര്ശനലാം

നടത്തനിയനിരുന.   ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം   സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  ഇഇൗ  വനിഷയലാം

പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  കസഭായനില്  കേണ്സര്കവഷന്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുലാം  കൃഷനി

വകുപ്പുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്  ഒരു പദതനി തയഭാറഭാക്കനി അവനിലടയുള്ള ഗഇൗണ്ടെട്ട് വഭാടര്

ലലവല് വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമന കേഭാരവലാം ആദവലാംതലന
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സൂചേനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  പ്രകൃതനി

ദുരനലാംമൂലലാം  കൃഷനിക്കഭാരുലട  കേഭാര്ഷനികേവനിളകേളക്കുണ്ടെഭായ  കൃഷനിനഭാശത്തനിനട്ട്

നഷപരനിഹഭാരമഭായനി ലകേഭാടക്കഭാനുണ്ടെഭായനിരുനതട്ട്  59  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.

സുല്ത്തഭാന്ബകത്തരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലളലപട മുള്ളലാംലകേഭാലനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില്

കേടത്ത  വരളചയനില്  കേഭാര്ഷനികേവനിളകേളക്കട്ട്  നഭാശനഷലാം  സലാംഭവനിചതഭായനി

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  നനിലവനിലള്ള  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  4995

കേര്ഷകേരുലട  വനിളകേളക്കഭാണട്ട്  നഭാശലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രധഭാനമഭായുലാം  കേഭാപനി,

ലതങ്ങട്ട്,  കേവങ്ങട്ട്,  കുരുമുളകേട്ട്,  ലകേഭാകക്കഭാ,  ജഭാതനി,  റബര്  എനതീ  വനിളകേളക്കഭാണട്ട്

നഭാശനഷലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് മുന്ഗണനഭാ

ക്രമത്തനില്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാനുള്ള നടപടനി  ഉടലനയുണ്ടെഭാകുലാം  എനമഭാത്രമല

കൃഷനിക്കഭാര്ക്കഭാവശവമുള്ള  നടതീല്വസ്തുക്കള,  പമ്പുലസറട്ട്,  വളലാം  തുടങ്ങനിയവ

സഇൗജനവമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

(4) വബപഭാസനിനട്ട് സലകമലറടക്കല്

കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട്: സര്, കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി ടഇൗണനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനട്ട്
പരനിഹഭാരലമന നനിലയനിലഭാണട്ട്  28-11-2008-ല്  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി വബപഭാസട്ട്  എന
ആശയലാം  മുകനഭാട്ടുവയ്ക്കുകേയുലാം  പ്ലെെഭാനുലാം  എസ്റ്റനികമറ്റുലാം  തയഭാറഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയതട്ട്.  എനഭാല്  ഭൂമനി  ഏലറടക്കുനതുമഭായനി  ബനലപട
നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചനിലലന കേഭാരണത്തഭാല് ബഹുമഭാനലപട വഹകക്കഭാടതനിയനില്
ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് വസ്തു ഉടമസര് സമര്പനിച കകേസട്ട് നനിലനനില്ക്കുനതുലകേഭാണ്ടെട്ട്
പനിനതീടട്ട്  വബപഭാസനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനവമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനില.
അതനിനുകശഷലാം  കകേന ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പഭാസഭാക്കനിയ  2013-ലല,   'Right  to   Fair
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and
Resettlement Act'   പ്രകേഭാരലാം പുതനിയ Empowerment Committee സലാംസഭാനത്തട്ട്
നനിലവനില് വരനികേയുലാം 2016 ജനുവരനി 6-ാം തതീയതനി 23 സര്ലവ്വ നമ്പരനില്ലപട 7.5
ഏക്കകറഭാളലാം  വരുന ഭൂമനി  ഏലറടക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ജനിലഭാ  കേളകര് നല്കുകേയുലാം
ലചേയ.  പനിനതീടട്ട്  അതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  തുടര്നടപടനികേലളഭാനലാം  ഉണ്ടെഭായനിടനി
ലലനള്ളതഭാണട്ട് യഭാഥഭാര്ത്ഥവലാം.  ഇതട്ട് കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനിയനിലല ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട
ജനകേതീയവനിഷയമഭായനി  മഭാറനിയനിരനിക്കുന.  ഭൂമനി  ഏലറടക്കഭാനുള്ള  അടനിയനര
നടപടനികേള ബഹുമഭാനലപട ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണ്ടെഭാകേണലാം. 
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റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന്):  സര്,

കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി  വബപഭാസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  LARR Act,  2013

(Right  to   Fair  Compensation  and  Transparency  in  Land  Acquisition,

Rehabilitation  and Resettlement  Act)  പ്രകേഭാരലാം സലലാം ഏലറടക്കുനതനിനഭായനി

6-1-2016-ല്  സ.ഉ.(ആര്ടനി.)നമ്പര്  54/2016/ആര്.ഡനി  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം  അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  അര്ത്ഥനഭാധനികേഭാരനി  പുതനിയ  റനികേസസ്റ്റട്ട്

സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  കമല്പറഞ്ഞ  കകേസനില്,  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി  വനികലജനില്

വനിവനിധ സര്കവ്വ നമ്പരുകേളനിലഭായനി 24 വകേവശങ്ങള ഉളലപട 308.16 ആര് സലലാം

ഏലറടകക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.  ആയതനിലന്റെ സര്കവ്വ നടപടനികേള ലപഭാനലാംവനില ആഫതീസര്

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പുതനിയ 'LARR Act'  അനുസരനിചട്ട് നഷപരനിഹഭാര

തുകേയുലട 35 ശതമഭാനലാം അര്ത്ഥനഭാധനികേഭാരനി  അടയ്കക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്. അതനിനുകശഷലാം

ആവശവലമങനില്  കസഭാഷവല്  ഇലാംപഭാകട്ട്  അലസസട്ട് ലമന്റെട്ട്   നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്

സമര്പനിക്കുനതുലാം  11/1  വനിജഭാപനലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.  സലലാം

ഏലറടക്കലനിനട്ട്  നഷപരനിഹഭാരലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  ലപ്രഭാവനിഷന്

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപഭാണട്ട് നല്കകേണ്ടെതട്ട്.

(5) മണല് ആഡനിറട്ട്

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം:  സര്,  ചേഭാലനിയഭാര്പ്പുഴ  ഒഴുകുനതട്ട്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,

മലപ്പുറലാം ജനിലകേളുലട അതനിര്ത്തനിയനിലൂലടയഭാണട്ട്.  അവനിലടയുള്ള  മണല്ലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള

കേടത്ത  പടനിണനിയനിലഭാണട്ട്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  മണല്  എടക്കുനതനിനട്ട്

കുറച്ചുകേഭാലമഭായനി  അനുവഭാദമനില,  മലപ്പുറലാം  ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  മണല്

എടക്കുനതനിനട്ട്  അനുവഭാദമുള്ളതട്ട്.  ഇഇൗ  അപഭാകേത  പരനിഹരനിചട്ട്   വതീണ്ടുലാം  മണല്

ആഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടത്തണലമനഭാണട്ട്  എലന്റെ  ആവശവലാം.  കനരലത്ത  അലതഭാരു

സസകേഭാരവ  കേമ്പനനിലയയഭാണട്ട്  ഏല്പനിചനിരുനതട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉടമസതയനിലള്ള

സനി.ഡബവ്യൂ.ആര്.ഡനി.എലാം. കപഭാലള്ള സഭാപനലത്ത ഏല്പനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട് യഭാഥഭാര്ത്ഥവ

കബഭാധകത്തഭാലടയുള്ള  മണല്  ആഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  മണല്ലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട

പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് സതസരശദ ഉണ്ടെഭാകേണലമനഭാണട്ട് അകപക്ഷനിക്കുനതട്ട്.
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റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന്) :  സര്,
കകേരളത്തനിലല  നദനികേളനില്  നനിനള്ള  വനികവചേനരഹനിതവലാം   അനനിയനനിതവമഭായ
മണല്  ഖനനലാം  നദതീതതീരങ്ങളനില്  വന്കതഭാതനില്  മണ്ണനിടനിചനില്  ഉണ്ടെഭാകുനതനിനുലാം
വജവ-ഭഇൗതനികേ-പരനിസനിതനി  വവവസ  തകേരഭാറനിലഭാകുനതനിനുലാം  ഇടയഭാക്കുനണ്ടെട്ട്.
ഇഇൗ  അവസയനില്നനിനലാം  നദനികേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി   2001-ല്  കകേരള
നദതീതതീരസലാംരക്ഷണവലാം  മണല്വഭാരല്  നനിയനണ  നനിയമവലാം  അനുബന  ചേടവലാം
നനിലവനില്  വന.  പ്രസ്തുത  ആകനിലന്റെ  29-ാം  വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം  നദനിക്കട്ട്  നഭാശലാം
വരുത്തഭാലത  മണല് വഭാരുനതനിനുലാം മണല് ആഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തുനതനിനുലാം നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  പ്രസ്തുത മണല് ആഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അലാംഗതീകൃത ഏജന്സനികേളഭായ എന്.സനി.ഇ.എസട്ട്.എസട്ട്. (നഭാഷണല് ലസന്റെര് കഫഭാര്
എര്ത്തട്ട് സയന്സട്ട് സ്റ്റഡതീസട്ട്),  സനി.ഡബവ്യൂ.ആര്.ഡനി.എലാം. (ലസന്റെര് കഫഭാര് വഭാടര്
റനികസഭാഴസട്ട്  ആന്റെട്ട്  മഭാകനജലമന്റെട്ട്)  സര്ക്കഭാര്  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന  മറട്ട്  സസകേഭാരവ
ഏജന്സനികേകളയുലാം   ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അപ്രകേഭാരലാം  20  നദനികേളനില്  സഭാന്റെട്ട്
ആഡനിറനിലാംഗട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തനിവരുന.  ഇതനില്  18  നദനികേളനിലല  സഭാന്റെട്ട്
ആഡനിറനിലാംഗട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  സഭാന്റെട്ട്  ആഡനിറനിലാംഗട്ട്
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  16  നദനികേളനിലല  മണല്ലഭവത  സലാംബനനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇവയനില്  കേടലണ്ടെനി,  ചേഭാലനിയഭാര്,  പമ്പ,
ലപരനിയഭാര്,  ഇത്തനിക്കര,  മൂവഭാറ്റുപുഴ  എനതീ  നദനികേളനിലല   ഖനനത്തനിനട്ട്,  മണല്
ലഭവമഭായ  പഞഭായത്തുകേളനില്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ലഭവമഭായകശഷലാം  നനിശ്ചനിത
അളവനില്  മണല്  ഖനനത്തനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേഭാന്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്  229/15,  തതീയതനി  6-6-2015
പ്രകേഭാരലാം  ചേഭാലനിയഭാര്പ്പുഴയനില്നനിനലാം  ഖനനലാം  ലചേയഭാവന  മണലനിലന്റെ  അളവട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടവനിചനിരുന. ചേഭാലനിയഭാര്പ്പുഴയുലട  സഭാന്റെട്ട് ആഡനിറനിലാംഗട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  എന്.സനി.ഇ.എസട്ട്.എസട്ട്.,  (നഭാഷണല്  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  എര്ത്തട്ട്
സയന്സട്ട്  സ്റ്റഡതീസട്ട്), റനിവര്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ലസല്  എനനിവ  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് റനികപഭാര്ടട്ട്   അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
കമല് ഉത്തരവനില് ചേനില കേടവകേളനില് വസ്തുതകേള സലാംഗഹനിചതനിലള്ള അപഭാകേതമൂലലാം
മണല്  ലഭവമലലനട്ട്  സൂചേനിപനിച്ചു.  ഉത്തരവനിലല  ഇഇൗ  പനിഴവട്ട്  കേലണ്ടെത്തനി  സ.ഉ.
(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര് 114/16, തതീയതനി 12-2-2016 പ്രകേഭാരലാം തനിരുത്തനി കമല്സൂചേനിപനിച
കേടവകേളനില്  ലഭവമഭായ  മണലനിലന്റെ  അളവട്ട്  തനിടലപടത്തനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കമല്
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  നദനിയുലട  കവനല്ക്കഭാല   ജലനനിരപനിലന്റെ  (Summer  Water
Level)  മുകേളഭഭാഗത്തുള്ള  മണലഭാണട്ട്  ഖനനലാം  ലചേയഭാന്  അനുവഭാദലാം
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നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  അനുവദനതീയമഭായതനില് അധനികേലാം  അളവനില് മണല് ഖനനലാം
ലചേയഭാല് അതട്ട് നദനിയുലട വജവ-ഭഇൗതനികേ-പരനിസനിതനി വവവസലയ തകേരഭാറനിലഭാക്കുലാം.
ചേഭാലനിയഭാര്പ്പുഴയനിലല  ആലകേയുള്ള  13  കേടവകേളനില്  (വഭാഴക്കഭാടട്ട്,  ചേതീകക്കഭാടട്ട്,
അരതീകക്കഭാടട്ട്,  കേവനൂര്,  ഇടവണ്ണ,  നനിലമ്പൂര്,  മഭാവൂര്,  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം,  ലകേഭാടനിയഭാറര്,
കേതീഴൂര്പറമ്പട്ട്,  ഉളനഭാടനിരനി,  മമ്പഭാടട്ട്,  ചേഭാലനിയഭാര്  തുടങ്ങനിയവയനില്)  6  കേടവകേളനില്
നനിനലാം ലഭവമഭായ മണലനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മണല് വഭാരുനതനിനുള്ള അനുവഭാദലാം
ലകേഭാടത്തനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  7  കേടവകേളനില്  കവനല്ക്കഭാല  ജലനനിരപനിനട്ട്
മുകേളനിലഭായനി  മണല്  ലഭവമലഭാത്തതനിനഭാല്  ഖനനത്തനിനട്ട്  അനുവഭാദലാം  നല്കേഭാന്
നനിര്വ്വഭാഹമനില.  കമല്  സൂചേനിപനിച  13  കേടവകേളനില്  മഭാവൂര്,  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം,
ലകേഭാടനിയഭാറര്  കേടവകേള  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലലാം  മറട്ട്  കേടവകേള  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനിലമഭാണട്ട്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  കേടവകേളനില്  സഭാന്റെട്ട്  ആഡനിറനിലാംഗട്ട്
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഖനനഭാവശവത്തനിനുള്ള  മണല്  ലഭവമല.
ആയതനിനഭാല്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്   ജനിലയനിലല  കേടവകേളനില്നനിനലാം  മണല്  വഭാരുനതട്ട്
അനുവദനതീയമല. 

(6) അലാംഗന്വഭാടനി വര്ക്കര്മഭാരുലടയുലാം ലഹല്പര്മഭാരുലടയുലാം ആനുകൂലവങ്ങള 

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് : സര്, നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തട്ട് സ്തുതവര്ഹമഭായ
കസവനമഭാണട്ട് അലാംഗന്വഭാടനി വര്ക്കര്മഭാരുലാം ലഹല്പര്മഭാരുലാം നടത്തുനതട്ട്.  എനഭാല്
അവരുലട  ലതഭാഴനിലനിനനുസൃതമഭായുള്ള  കവതനലാം  നല്കേഭാന്  നമുക്കട്ട്  കേഴനിയുനനില.
ഇവരുലട കവതന വര്ദനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് ഒരു ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടവനിചനിരുന.  വര്ക്കര്മഭാര്ക്കട്ട്  10,000 രൂപയഭായുലാം ലഹല്പര്മഭാര്ക്കട്ട്  7,000
രൂപയഭായുലാം  വര്ദനിപനിചഭാണട്ട്  ഉത്തരവനിറക്കനിയനിരുനതട്ട്.  വര്ദനിപനിച  കവതനലാം
നല്കകേണ്ടെതട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളഭാലണനഭാണട്ട്  ആ  ഉത്തരവനില്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  മഹഭാഭൂരനിപക്ഷലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലാം  വര്ദനിപനിച   കവതനലാം  നല്കേഭാന്  ഇതുവലര   തയഭാറഭായനിടനില.
ഇക്കഭാരവത്തനില്  അവവകത നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇക്കഭാരവത്തനില്
ഒരു തതീരുമഭാനലാം എടകക്കണ്ടെതുലണ്ടെനഭാണട്ട് എലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം.   ഇവര്ക്കട്ട് കവതനലാം
വര്ദനിപനിചട്ട്  നല്കകേണ്ടെതട്ട്  അനനിവഭാരവമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  ചുമലനില്  വയഭാലത  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഏലറടത്തട്ട്   നല്ണലമനഭാണട്ട്
എലന്റെ ആവശവലാം.

ആകരഭാഗവവലാം സഭാമൂഹവനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശലജ
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ടതീചര്):  സര്,  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ   ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  പദതനിയനിന്
കേതീഴനില് ഓണകററനിയലാം വവവസയനില് കസവനമനുഷനിക്കുന സനദ പ്രവര്ത്തകേരഭാണട്ട്
അലാംഗന്വഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരുലാം  ലഹല്പര്മഭാരുലാം.  കകേന  വനിഹനിതവലാം  സലാംസഭാന
വനിഹനിതവലാം  ഉളലപടനതഭാണട്ട്  ഇവരുലട  ഓണകററനിയലാം.  ഇതനിനുപുറലമ  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴനി 1000 രൂപ ഓണകററനിയവലാം പ്രതനിമഭാസലാം നല്കേനി
വരുനണ്ടെട്ട്.  അലാംഗന്വഭാടനി  ലഹല്പര്മഭാരുലടയുലാം  വര്ക്കര്മഭാരുലടയുലാം  ഓണകററനിയലാം
1-4-2016 മുതല് യഥഭാക്രമലാം 7000 രൂപയുലാം  10000 രൂപയുമഭായനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപട്ട്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  എനഭാല്  അപ്രകേഭാരലാം  വര്ദനിപനിച
തുകേ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട തനതുഫണ്ടെനില് നനികനഭാ  തനതുഫണ്ടെട്ട്
ലഭവമലലനട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  ലഡപവ്യൂടനി  ഡയറകറുലാം  ജനിലഭാ  പ്ലെെഭാനനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസറുലാം
സഭാക്ഷവലപടത്തുനപക്ഷലാം വനികേസന ഫണ്ടെനില് നനികനഭാ നല്കേണലമന  വവവസയനിലഭാണട്ട്
വര്ദനവനിനുള്ള  ഉത്തരവട്ട്  ഇറങ്ങനിയതട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  വര്ദനിപനിച  ഓണകററനിയലാം
നല്കുനതനിനഭാവശവമഭായ തുകേ തനതുഫണ്ടെനില് നനികനഭാ,  പ്ലെെഭാന് ഫണ്ടെനില് നനികനഭാ
നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  കേഴനിയഭാലത  വന
സഭാഹചേരവത്തനില് മഹഭാഭൂരനിപക്ഷലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലലാം   കവതന
വര്ദനവട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  ഫണ്ടെനിലന്റെ  അഭഭാവലാം  കേഭാരണലാം  വര്ദനിപനിച  തുകേ
നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപട്ട് അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
എനഭാല് അലാംഗന്വഭാടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് മഭാനവമഭായ കവതനലാം നല്കേണലമനള്ളതട്ട്
ഇഇൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആഗഹമഭാണട്ട്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം അതനിനുള്ള എലഭാ
ശമവലാം  നടത്തുനണ്ടെട്ട്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വര്ദനവനിലന്റെ  50
ശതമഭാനലാം നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുലാം ബഭാക്കനി  50  ശതമഭാനലാം സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി
നല്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(7) കകേഭാടയല് ആയുര്കവ്വദ യണനികവഴനിറനി

ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട് ഹുവസന് തങ്ങള :  സര്,  ഞഭാന് പ്രതനിനനിദഭാനലാം ലചേയ്യുന
കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,  അതനില് കകേഭാടയല് എന നഭാമലാം  ആയുര്കവ്വദകത്തഭാടട്ട്
കചേര്ത്തുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്  കകേരളതീയ  സമൂഹലാം  അറനിയഭാറുള്ളതുലാം  മനസനിലഭാക്കഭാറുള്ളതുലാം.
ഒരു നൂറഭാണ്ടെനിലധനികേമഭായനി  കകേരളതീയര്ക്കുമഭാത്രമല ഇന്ഡവയുലടയുലാം  കലഭാകേത്തനിലന്റെ
നഭാനഭാഭഭാഗത്തുമുള്ള  ആളുകേളക്കട്ട്  യശനഃശരതീരനഭായ  പനി.എസട്ട്.വഭാരനിയര്  സഭാപനിച
കകേഭാടയല്  ആരവ  വവദവശഭാല  കസവനലാം  നടത്തനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്.  ഇഇൗ
വര്ഷലാം  ആയുര്കവ്വദ  കകേഭാകളജനിലന്റെ  100-ാം  വഭാര്ഷനികേലാം  ആകഘഭാഷനിക്കഭാന്
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  കകേഭാടയല്  ആയുര്കവ്വദ  കകേഭാകളജട്ട്  ഒരു  യണനികവഴനിറനിയഭാക്കുകേ
എനതട്ട്  ഏലറക്കഭാലമഭായ  ഒരഭാവശവമഭാണട്ട്.  ഭഭാരതത്തനിലന്റെ  പ്രസനിഡന്റെഭായനിരുന
വനി.വനി.ഗനിരനിയുലട  കേഭാലഘടകത്തഭാളലാം  ഇഇൗ  ആവശവത്തനിനട്ട്  പഴക്കമുണ്ടെട്ട്.  1974-ല്
22  ഏക്കര്  സലലാം  ഇതനിനുകവണ്ടെനി  വഭാങ്ങുകേയുലാം  2000-ല്  പഭാര്ലലമന്റെനിലന്റെ
പ്രഖവഭാപനവലാം  2001-ല്  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുവഭാദവലാം  2001-ലല
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പ്രധഭാനമനനിയുലട പ്രഖവഭാപനവലാം 2002-ലല കകേരളഭാ നനിയമസഭയുലട പ്രഖവഭാപനവലാം
ഇഇൗ ആവശവത്തനിനുകമല് ഉണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 2004 മുതല് 2007 വലരയുള്ള കേഭാലഘടങ്ങളനില്
ഏകേകദശലാം  1.5  കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം ഇതനിനുകവണ്ടെനി അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ഇകപഭാള ഇവനിലട ബനിരുദ-ബനിരുദഭാനനര കകേഭാഴ്സുകേള നടനവരനികേയുലാം ലചേയ്യുനണ്ടെട്ട്.
പരതീക്ഷകേള  നടത്തുന  ഒരു  സഭാപനലാം  എനതനിലപ്പുറലാം  ഗകവഷണങ്ങളനിലൂലട
കൂടതല്  ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭാകുന  ഒരു  ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല
അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനില്  തുടങ്ങണലമന  ആവശവമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ഉയര്ന
വനനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഒരു  ലസഷവല്  ഓഫതീസലറ  വചട്ട്  ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാലണങനിലലാം  അതട്ട്  എങ്ങുലാം  എത്തനിയനിടനില.  കകേരളതീയരുലട
ഒരഭാവശവലമന  നനിലയട്ട്  ഗകവഷണത്തനിനുലാം  ഒപലാം  ആയുര്കവ്വദ-ടൂറനിസലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം  ഉതകുന  തരത്തനില്  ഇഇൗ  ആയുര്കവ്വദ  കകേഭാകളജനിലന  ഒരു
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയഭാക്കനി  മഭാറഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  തസരനിതഗതനിയനില്  എടക്കണലമനട്ട്
ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂലട ഞഭാന് ആവശവലപടകേയഭാണട്ട്.

ആകരഭാഗവവലാം സഭാമൂഹവനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശ ലജ
ടതീചര്  ) : സര്, കകേഭാടയല് ആയുര്കവ്വദ സര്വ്വകേലഭാശഭാല സഭാപനിക്കുനതു സലാംബനനിചട്ട്
2012  ജൂവല  17-ാം  തതീയതനി  അനലത്ത  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിയുലട
സഭാനനിദവത്തനില്  കചേര്ന  കയഭാഗത്തനിലല  തതീരുമഭാനങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്
19-12-2013-നട്ട്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  22-1-2014-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
ആയുര്കവ്വദ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  സഭാപനിക്കുനതു  സലാംബനനിച  പദതനിയുലട
കേഭാരവക്ഷമമഭായ നടത്തനിപനിനഭായനി മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ കേളകലറ ലസഷവല് ഓഫതീസറഭായനി
നനിയമനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിരുന. കകേഭാടയല് ആയുര്കവ്വദ സര്വ്വകേലഭാശഭാല സഭാപനിക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിച  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  25  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിചനിരുന.
സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ലമചലപടന  മുറയട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  പരനിഗണനയട്ട്
സമര്പനിക്കണലമനട്ട്  ധനകേഭാരവ  വകുപട്ട്  ഭരണ  വകുപനികനഭാടട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിരുന.  കകേഭാടയല്  ആയുര്കവ്വദ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  വളലര  പരനിഗണന
അര്ഹനിക്കുന  സഭാപനമഭാണട്ട്.  പുതനിയ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  സഭാധവതകേള
വനിശദമഭായനി വനിലയനിരുത്തുനതനിനട്ട് വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മുഖവമനനി  (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്  ):  സര്,  ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
അനഭാരഭാഷ  തലത്തനില്  ഒരു  ആയുര്കവ്വദ  ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട്  സഭാപനിക്കുലമനട്ട്  ഇഇൗ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കനരലത്തതലന  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  അതുകൂടനി  ഉളലപടത്തനി
ലക്കഭാണ്ടെഭായനിരനിക്കുലാം ഇഇൗ പ്രശലാം പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്.
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(8) നൂറനഭാടട്ട് ലലപ്രസനി സഭാനനികടഭാറനിയലത്ത ലസഷവഭാലനിറനി ആശുപത്രനിയഭായനി
ഉയര്ത്തല് 

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : സര്,  നൂറനഭാടട്ട്  ലലപ്രസനി  സഭാനനികടഭാറനിയലത്ത  ഒരു
ലസഷവഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തണലമനതഭാണട്ട്  എലന്റെ  സബ്മനിഷന്.
ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിലല  മഭാത്രമല,  കകേരളത്തനിലലതലന  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട
ആശുപത്രനികേളനിലലഭാനഭാണട്ട് നൂറനഭാടട്ട് ലലപ്രസനി സഭാനനികടഭാറനിയലാം.  അവനിലട ലഎ.പനി.
വനിഭഭാഗത്തനില്  214  ആളുകേള  മഭാത്രകമയുള്ളൂ,  അലതലഭാലാം  ലലപ്രസനി  ബഭാധനിച
കരഭാഗനികേളഭാണട്ട്.  ലലപ്രസനി  കരഭാഗനികേള  മഭാത്രമല  ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  ഒഇൗടട്ട്
കപഷവന്റെട്ട്സട്ട് കൂടനിവരുന ഒരഭാശുപത്രനിയഭാണട്ട് ഇതട്ട്.  ആകരഭാഗവ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില്
137  ഏക്കര് സലമഭാണട്ട്  ആ ആശുപത്രനിക്കുണ്ടെഭായനിരുനതട്ട്.  അതനില്  50  ഏക്കര്
സലലാം  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇന്കഡഭാ-ടനിബറന്  കബഭാര്ഡര്  കപഭാലതീസനിനട്ട്
വകേമഭാറനി.  ഇകപഭാള 90 ഏക്കര് സലമുണ്ടെട്ട്.  ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് ഒരു ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജകൂടനി  പ്രഖവഭാപനിചട്ട്  സലമനിലഭാതനിരനിക്കുന  ഒരു  സഭാഹചേരവമഭാണുള്ളതട്ട്.
ഇഇൗ  സലലാം  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിലഭാലണങനിലലാം  ആലപ്പുഴ-ലകേഭാലലാം-പത്തനലാംതനിട
ജനിലകേളുലട സലാംഗമ ഭൂമനിയഭാണട്ട്.  ആകരഭാഗവ വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില് ഏറവലാം പ്രധഭാനലപട
ഒരു  സഭാപനമഭായനി  ഉയര്ത്തഭാന്  കേഴനിയുനത്ര  ഭൂമനി  അവനിലടയുണ്ടെട്ട്.  നല  യഭാത്രഭാ
സഇൗകേരവവമുണ്ടെട്ട്.  ഈ  ആശുപത്രനിലയ  ഒരു  ലസഷവഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയഭായനി
ഉയര്ത്തണലമന  ആവശവലാം  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനിക്കണലമനട്ട്  സബ്മനിഷനനിലൂലട
ആവശവലപടകേയഭാണട്ട്.

ആകരഭാഗവവലാം സഭാമൂഹവനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശ ലജ
ടതീചര്  ): സര്, മഭാകവലനിക്കര നൂറനഭാടട്ട് ലലപ്രസനി സഭാനനികടഭാറനിയലാം 767 കേനിടക്കകേകളഭാട
കൂടനിയ ആശുപത്രനിയഭാണട്ട്. എനഭാല് നനിലവനില് 250-നു തഭാലഴ അകനവഭാസനികേളഭായ
കരഭാഗനികേള മഭാത്രമഭാണട്ട് അവനിലടയുള്ളതട്ട്. ആയതനിനഭാല് 100 കേനിടക്ക എനനനിലയനില്
കേണക്കഭാക്കനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനി  എന  പദവനിയനികലക്കുയര്ത്തഭാന്  കവണ്ടെ
ലപ്രഭാകപഭാസല്  21-6-2016-നട്ട് ആകരഭാഗവ വകുപട്ട് ഡയറകറനില്നനിനലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇഇൗ  ആശുപത്രനിലയ  ലസഷവഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയഭാക്കണലമന
നനിര്കദ്ദേശലാം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കേഭാരവങ്ങള  പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇഇൗ
ആശുപത്രനിയനില് അഡനിനനികസ്ട്രറതീവട്ട് കബഭാക്കട്ട്, ലമയനില്/ഫതീലമയനില് വഭാര്ഡട്ട് എനനിവ
പണനിയഭാന്  2016-17  നബഭാര്ഡട്ട്  സതീമനില്  ഉളലപടത്തഭാനുള്ള  നടപടനി  ഇകപഭാള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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(9) കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് : സര്,  സലാംസഭാനലത്ത  കുടനികേളക്കട്ട്  സഭാകങതനികേ

വനിജഭാനലാം  നല്കുകേലയന  ലക്ഷവകത്തഭാടകൂടനിയഭാണട്ട്  1958-ല്  തനിരുവനനപുരലാം

ജനിലയനിലല  വടനിയര്ക്കഭാവനില്  ലസന്ട്രെെല്  കപഭാളനിലടകനികേട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്.  എത്രകയഭാ

കുടനികേളക്കട്ട് സഹഭായകേരമഭായനി ആ സഭാപനലാം മുകനഭാട്ടു കപഭായ്ലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള  എനനിവലയക്കുറനിചട്ട്  സഭാധഭാരണ

സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  കേഇൗണ്സനിലനിനട്ട്  അവര്  അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്

പതനിവട്ട്.  ദഇൗര്ഭഭാഗവവശഭാല്  2015-16-ല് സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ കേഇൗണ്സനിലനിനട്ട്

അവര്  വനിവരങ്ങള  അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ലചേയലവങനിലലാം  അവരനില്നനിനലാം  ഒരു  വനിവരവലാം

ലഭനിചനില.  ഒരു വര്ഷലാം കേഴനിഞ. 2016-17  വര്ഷലത്ത കേഭാരവങ്ങള ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിച

കപഭാഴഭാണട്ട്  ഇഇൗ  സഭാപനത്തനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാലയനലാം  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലത്ത

മറുപടനി  തൃപ്തനികേരമലഭാത്തതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഇതനുവദനിക്കഭാന്  സഭാദവമലഭാലയനലാം

അറനിയനിചതട്ട്.  പ്രനിന്സനിപഭാള  ഉളലപലടയുള്ളവര്  വതീണ്ടുലാം  റനികേസസ്റ്റട്ട്  ലചേയതനിലന്റെ

ഫലമഭായനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  കേഇൗണ്സനിലനിലല  ഉകദവഭാഗസര്  ഇവനിലട  പരനികശഭാധന

നടത്തുകേയുലാം ഒരു കേഭാരണവശഭാലലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം തരഭാന് സഭാധവമലഭാലയനട്ട് പറയുകേയുലാം

ലചേയ.  13-6-2016-ല്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിതലന  കകേന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്

ലകേഭാടത്ത കേത്തനില് എലഭാ അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങളുലാം പരനിഹരനിച്ചു ലകേഭാള്ളഭാലമനലാം

ഇത്തവണ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേണലമനലാം  ആവശവലപലടങനിലലാം  ഒരു  ലനഗറതീവട്ട്

ആയ  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  കേഇൗണ്സനില്  സസതീകേരനിചതട്ട്.

സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ കേഇൗണ്സനില് ഒരു ഓകടഭാണമസട്ട് കബഭാഡനിയഭായതുലകേഭാണ്ടെട്ട്

കകേനഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് ഇടലപടഭാന് സഭാധവമലഭാലയനഭാണട്ട് ഞഭാന് എലാം.പനി.-മഭാരുമഭായനി

ബനലപടകപഭാള ശതീ.  സുകരഷട്ട്  കഗഭാപനി  എലാം.  പനി.  പറഞ്ഞതട്ട്.  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലാം

രക്ഷനിതഭാക്കളുലാം വളലര വനിഷമത്തനിലഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. സലലാം എലാം.എല്.എ. യഭായ

ഞഭാന്  തലന അലാംഗതീകേഭാരലാം  പനിന്വലനിച്ചുലവനട്ട്  പ്രനിന്സനിപഭാള  പറഞ്ഞകപഭാഴഭാണട്ട്

അറനിയുനതട്ട്.  അതുവലര  ഒരു  വനിവരവലാം  എലനയുലാം  അറനിയനിചനിരുനനില.  വവകേനിയ

കവളയനിലഭാലണങനിലലാം വനിദവഭാഭവഭാസ മനനി പ്രശപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട് മുന്കേലയടത്തനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ഇതുസലാംബനനിചട്ട് അടനിയനര തതീരുമഭാനലാം ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണ്ടെഭാകേണ

ലമനട്ട് അഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   



332       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂണ് 30, 2016

വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീനനഭാഥട്ട്  ) :  സര്,

തനിരുവനനപുരലാം  ലസന്ട്രെെല്  കപഭാളനിലടകനിക്കനിനട്ട്  2016-17  അദവയന  വര്ഷലത്ത

അഖനികലനവഭാ സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിടനില

എന വസ്തുത സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്. കകേരളത്തനിലല ഏറവലാം മനികേചതുലാം

ആദവകേഭാലലാം  മുതല്  നനിരവധനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള  പരനിശതീലനിപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  നനിരവധനി

സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധലര സൃഷനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ ഒരു സഭാപനമഭാണട്ട്.  എനഭാല് 2016-17-ല്

അഖനികലനവഭാ  സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  കേഇൗണ്സനില്  ഇഇൗ  സഭാപനത്തനിനട്ട്

അലാംഗതീകേഭാരലാം നനികഷധനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  കേഇൗണ്സനില് ഉനയനിചനിരനിക്കുന

പ്രധഭാനലപട  കേഭാരണലാം,  2015-16  അധവയന വര്ഷത്തനില്  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം

കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  'കബക്കട്ട് ഇന് എകട്ട്റന്ഷന് ഓഫട്ട് അപ്രൂവല്'  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടത്തനി

(പുതനിയ  അപ്രൂവല്  കേനിടനിയനിലലങനില്  കബക്കഭാകുലാം  എന  സങല്പത്തനിലള്ള

വനിഭഭാഗലാം)  എനള്ളതഭാണട്ട്.  2015-16-ല്  യഥഭാസമയലാം  ഓണ്വലനഭായനി  അകപക്ഷ

സമര്പനിച്ചുലവങനിലലാം  സഭാകങതനികേ  പനിഴവമൂലലാം  അകപക്ഷയുലട  സ്റ്റഭാറസട്ട്  'കനഭാടട്ട്

സബ്മനിറഡട്ട്'  എനഭാണട്ട്  വവകമഭാക്കനിയനിരുനതട്ട്.  ഇഇൗ  വസ്തുതകേള  കേഭാണനിചട്ട്

യഥഭാസമയലാം  കേഇൗണ്സനിലനിനട്ട്  കേത്തയച്ചുലവങനിലലാം  മറുപടനി  ലഭനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനില.

2015-16-ലല  തുടര്ചഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  സഭാഹചേരവവലാം  അടനിസഭാന

സഇൗകേരവങ്ങളുലട  കുറവകേളുലാം  അദവഭാപകേ  തസനികേകേളുലട  കുറവകേളുലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്

സസതീകേരനിച്ചുവരുന നടപടനികേളുലട വനിവരങ്ങളുലാം വവകമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടെട്ട്  സഭാപനത്തനിലന്റെ

പ്രനിന്സനിപഭാള 16-4-2016-നട്ട് കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ അപ്രൂവല് ബവ്യൂകറഭായട്ട് കേത്തുനല്കേനി.

ആയതുലാം കേഇൗണ്സനില് സസതീകേരനിചനിടനില. തുടര്നട്ട് ലസക്രടറനിതലത്തനില് 25-05-2016-നട്ട്

കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  ലമമ്പര്  ലസക്രടറനിക്കട്ട്  വസ്തുതകേള  വവകമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുലാം

നവ്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കുനതഭാണട്ട്  എന  ഉറപ്പുനല്കേനിലക്കഭാണ്ടുലാം  തുടര്ചഭാനുമതനി

നല്കേണലമനകപക്ഷനിച്ചുലവങനിലലാം ആയതുലാം നനികഷധനിക്കലപട്ടു.  തുടര്നട്ട്  13-06-2016-നട്ട്

ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  ബഹുമഭാനലപട  കകേന  മഭാനവ  വനിഭവകശഷനി

വകുപ്പുമനനികയഭാടട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം  ലസന്ട്രെെല്  കപഭാളനിലടകനിക്കനിനട്ട്  എകട്ട്റന്ഷന്

ഓഫട്ട് അപ്രൂവല് നല്കേണലമനലാം എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.  (ആള ഇന്ഡവ കേഇൗണ്സനില്

കഫഭാര്  ലടകനിക്കല്  എഡത്യുകക്കഷന്)  കേലണ്ടെത്തനിയ  നവ്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം എലഭാ നടപടനികേളുലാം അടനിയനരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുലമനലാം

ഉറപ്പുനല്കേനിലക്കഭാണ്ടെട്ട്  അകപക്ഷനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സഹകേരണമുണ്ടെഭാകേണ
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ലമനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.പനി.-മഭാരഭായ  സര്വ്വശതീ.  ശശനി  തരൂര്,  എ.  സമ്പത്തട്ട്,

സുകരഷട്ട് കഗഭാപനി,  സനി.  പനി.  നഭാരഭായണന് എനനിവകരഭാടലാം സലലാം എലാം.എല്.എ.-യഭായ

അങ്ങകയഭാടലാം  അഭവര്ത്ഥനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നഷലപടഭാനനിടയഭായ  പ്രധഭാന

കേഭാരണമഭായ  തസനികേകേളുലട  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  26  തസനികേകേള

സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇനലല  ധനകേഭാരവ  വകുപട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ഇക്കഭാരവത്തനില്  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  അഖനികലനവഭാ

സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  കപഭാളനിലടകനികേട്ട്

പ്രനിന്സനിപഭാളനിലന്റെ കനതൃതസത്തനിലള്ള ഒരു ടതീലാം ഇഇൗ കേഭാരവങ്ങലളലഭാലാം ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചു

ലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഇനട്ട്  (30-6-2016)  കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴനില്  നവ്യൂനതകേള

പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രമഭാണങ്ങള ഹഭാജരഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ

രലാംഗലത്ത  കകേരളത്തനിലല  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട  സഭാപനമഭായ  വടനിയര്ക്കഭാവട്ട്

ലസന്ട്രെെല് കപഭാളനിലടകനികേട്ട് കകേഭാകളജനിലന്റെ നനിലവനിലള്ള അവസ സര്ക്കഭാര് അതതീവ

പ്രഭാധഭാനവകത്തഭാടകൂടനിയഭാണട്ട് കേഭാണുനതട്ട്.  360 വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭാണട്ട് ഇഇൗ വര്ഷലാം

ഡനികപ്ലെെഭാമ  പഠനത്തനിനുള്ള  അവസരലാം  നഷലപടനിരനിക്കുനതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ

വനിദവഭാഭവഭാസ  പുകരഭാഗതനിയനില്  ഇതട്ട്  വലനിയ  നഷമഭാണുണ്ടെഭാക്കുനതട്ട്.  അതനിനഭാല്

നവ്യൂനതകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിലയടക്കുനതനിനുലാം ആവശവമഭായ,

സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സഭാധവമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

11.00 AM]

(10) പ്ലെെഭാസ്റ്റനിക്കനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗലാം തടയലലാം റതീ-വസക്ലനിലാംഗുലാം 

ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്:  സര്,  കകേരള  സലാംസഭാന  ശുചേനിതസമനിഷലന്റെ
കനതൃതസത്തനില് ജൂവല 3 'പ്ലെെഭാസ്റ്റനികേട്ട് കേവഭാരനിബഭാഗട്ട്  വനിമുക ദനിന'മഭായനി ആചേരനിക്കുനതഭായനി
മനസനിലഭാക്കുന. പ്ലെെഭാസ്റ്റനിക്കനിലന്റെ ആപത്തനിലനക്കുറനിചട്ട് പ്രകതവകേമഭായനി വനിശദതീകേരനികക്കണ്ടെതനില.
നമ്മുലട പരനിസനിതനിക്കുലാം ജലകസഭാതസ്സുകേളക്കുലാം ആവഭാസ വവവസയ്ക്കുലമഭാലക്കത്തലന
അതട്ട് കദഭാഷമഭായനി വരനികേയഭാണട്ട്. കേഭാന്സര്, ശസഭാസകകേഭാശ കരഭാഗങ്ങള, മറട്ട് ജനനിതകേ
വവകേലവങ്ങള  എനനിവ  ഉണ്ടെഭാകുനതനിനുലാം  ഇടയഭാകുനണ്ടെട്ട്.  പ്ലെെഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കേവഭാരനി
ബഭാഗുകേളഭാണട്ട്  ഏറവലാം  കൂടതല്  മഭാലനിനവലാം  ഉണ്ടെഭാക്കുനലതനട്ട്  നമുക്കറനിയഭാലാം.
ഇക്കഭാരവത്തനില് സര്ക്കഭാരനിനുള്ള ആതഭാര്ത്ഥത ഈ ദനിനഭാചേരണത്തനില്നനിനതലന
വവകമഭാണട്ട്.  എനനിക്കതനില്  ഒരു  കേഭാരവലാംകൂടനി  നനിര്കദ്ദേശമഭായനി  പറയഭാനുള്ളതട്ട്,
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പ്ലെെഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനവ  വനിമുകമഭായനിട്ടുലള്ളഭാരു  സഭാമൂഹവ  ജതീവനിതലാം  ഉറപഭാക്കഭാന്
കബഭാധവത്ക്കരണകത്തഭാലടഭാപലാം തലന  നമ്മുലട സഭയുലാം സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലമഭാലക്ക കുകറകടനി മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി ഇടലപടഭാല്
മഭാത്രകമ ധഭാര്മ്മേനികേമഭായനി നമുക്കട്ട് മറ്റുള്ളവകരഭാടട്ട് ഇഇൗ കേഭാരവലാം പറയഭാന് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.
നനിയമസഭഭാ  സമുചയലാം,  എലാം.എല്.എ.  കഹഭാസ് റല്,  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള,
വനിദവഭാലയങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളനിലലലഭാലാം  ഒരു  ഗതീന്
കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം  അതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുലമനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം
അതഭാതട്ട്  സഭാപനങ്ങളുലട  കമധഭാവനികേളക്കട്ട്  ആകരഭാഗവകേരമഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു  മതരലാം
അതനിനകേത്തുണ്ടെഭാക്കഭാനുലാംകൂടനി കേഴനിഞ്ഞഭാല് വളലര നനഭായനിരനിക്കുലമനട്ട് കതഭാനന.
പ്ലെെഭാസ്റ്റനിക്കനിലന്റെ  റതീവസക്ലനിലാംഗട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള  കേഭാരവങ്ങളനിലലലഭാലാം  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കനതൃതസലാം  ലകേഭാടക്കഭാന്  കേഴനിയുലാം.   ഇതനിനട്ട്  നമ്മുലട  ഒരു  ദനിനഭാചേരണലാം
എനതനിനപ്പുറകത്തക്കട്ട് ഇതുകപഭാലള്ള സര്ഗ്ഗഭാതകേമഭായ കേര്മ്മേപദതനിക്കട്ട് കനതൃതസലാം
ലകേഭാടക്കഭാന് തയഭാറഭാകേണലമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് അഭവര്ത്ഥനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്. 

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നവ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : സര്, വളലര പ്രധഭാനലപലടഭാരു വനിഷയമഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനവനഭായ ലമമ്പര് സഭയുലട ശദയനില് ലകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതട്ട്. കകേരളലത്ത
ഇകപഭാള  അലട്ടുന  ഏറവലാം  വലനിയ  പ്രശലാം  മഭാലനിനവകമ്പഭാരങ്ങളഭാണട്ട്.  ഇതനിലൂലട
കരഭാഗങ്ങളനില്നനിനട്ട് കരഭാഗപര്വ്വങ്ങളനികലക്കഭാണട്ട് കകേരളലാം വഴനിനടത്തലപട്ടു ലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഇതനില്  പ്രധഭാനലാം  പ്ലെെഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കവസ്റ്റുകേളഭാണട്ട്.  അതനില്തലന  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലാം
പ്ലെെഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കേവറുകേളഭാണട്ട്.  ഈ  കേവറുകേള  എലഭാ  സലങ്ങളനിലലാം  കൂടനിയനിടട്ട്
കേത്തനിക്കുനതഭായനിടഭാണട്ട് നഭാലാം കേഭാണുനതട്ട്. ഇതനില് നനിനയരുന വനിഷവഭാതകേങ്ങള
മഭാരകേമഭായ ആകരഭാഗവ പ്രശങ്ങളഭാണട്ട് സൃഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  ബഹുമഭാനവനഭായ
അലാംഗലാം  ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല  ശുചേനിതസമനിഷലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്  ജൂവല
3  പ്ലെെഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കേവഭാരനിബഭാഗട്ട്  വനിമുക  ദനിനമഭായനി  ആചേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ
പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  പ്ലെെഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനവങ്ങള  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  സലാംസരനിക്കുനതനിനട്ട്
ചേനില നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ:

(1) സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന് പഭാഴട്ട് വസ്തു വവഭാപഭാരനികേളുലടയുലാം ലനിസ്റ്റട്ട് തയഭാറഭാക്കനി
രജനികസ്ട്രഷന് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

(2)  ഈ  പടനികേ  തയഭാറഭാകുന  മുറയട്ട്  ലനിസ്റ്റനിലള്ളവര്ക്കട്ട്  വതീടകേളനില്നനിനലാം
വവഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  പഭാഴട്ട് വസ്തുക്കള  കശഖരനിചട്ട്  റതീവസക്ലനിലാംഗട്ട്
നടത്തഭാന്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കേരഭാറനികലര്ലപടനതനിനട്ട്
സഭാഹചേരവലമഭാരുക്കുലാം.



സബ്മനിഷന് 335

(3)  ഇത്തരത്തനില്  കശഖരനിക്കുന  പ്ലെെഭാസ്റ്റനികേട്ട്,  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കവസ്റ്റുകേള

തരലാംതനിരനിചട്ട് സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം പുനനഃചേലാംക്രമണത്തനിനട്ട് വകേമഭാറുനതനിനുമഭായനി എലഭാ

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ലമറതീരനിയല്  റനിക്കവറനി  ലഫസനിലനിറനികേള

(എലാം.ആര്.എഫട്ട്.)  എന  പുതനിലയഭാരു  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടത്തഭാന്  സര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്. പ്ലെെഭാസ്റ്റനിക്കനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം കുറയഭാന് പ്രകൃതനി സഇൗഹൃദ വസ്തുക്കള

പകേരമഭായനി  ലഭവമഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ സമതീപനലാം.  പ്ലെെഭാസ്റ്റനിക്കനിലന്റെ

ദുരുപകയഭാഗലാം  ഉണ്ടെഭാക്കുന  മഭാരകേമഭായ ഭവനിഷവത്തനിലനക്കുറനിചട്ട് അവകബഭാധമുണ്ടെഭാക്കുനതനിനട്ട്

പ്ലെെഭാസ്റ്റനികേട്ട്  വനിമുക  ദനിനഭാചേരണലാം  ഉപകേരനിക്കുലമന  തലനയഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ

പ്രതതീക്ഷ.  ശുചേനിതസമനിഷലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്  ഇനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കറുലട

കചേലാംബറനില്  നടക്കുന  പരനിപഭാടനിയുലട  കേഭാരവലാം  അങ്ങട്ട്  ഓര്മ്മേനിപനിക്കുലാം  എനട്ട്

കേരുതുന. 

അറനിയനിപട്ട്

മനി  .    സതീക്കര് :  സഭാനര്ഭനികേമഭായനി  സഭലയ ഒരു കേഭാരവലാം  അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

നനിയമസഭ  പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദമഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിയമസഭഭാ

സമുചയത്തനില് ഹരനിത നനിയമഭാവലനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭായനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണ്ടെട്ട്. വജവമഭാലനിനവങ്ങള ഉറവനിടത്തനില്ത്തലന

സലാംസരനിക്കുനതനിനുലാം  പ്ലെെഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനവങ്ങള  റതീവസക്കനിള  ലചേയ്യുനതനിനുമുള്ള

നടപടനികേള  ശുചേനിതസമനിഷലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  സസതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന.

മഭാലനിനവ  സലാംസരണത്തനിലന്റെ  കേഭാരവത്തനില്  രഭാജവത്തനിനഭാലകേ  മഭാതൃ കേയഭാകേത്തക്കവനിധലാം

പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ  നനിയമസഭ  എന  ലക്ഷവലാം  വകേവരനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി

ബകയഭാപഭാര്ക്കട്ട്  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.  പ്ലെെഭാസ്റ്റനികേട്ട്

കേവഭാരനി ബഭാഗുകേളക്കട്ട് പകേരലാം തുണനിസഞനികേളുലട ഉപകയഭാഗലാം വവഭാപകേമഭാക്കുനതനിനുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന  വനിവരവലാം  സഭലയ  അറനിയനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ

ഔപചേഭാരനികേമഭായ  വനിതരകണഭാദ്ഘഭാടനലാം  സഭഭാസകമ്മേളനലാം  പനിരനിഞ്ഞതനിനുകശഷലാം

സതീക്കറുലട  കചേലാംബറനില്  വചട്ട്  ഇനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  ബഹുമഭാനവനഭായ

പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിലന്റെ  സഭാനനിദവത്തനില്  നനിര്വ്വഹനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  നനിയമസഭഭാ

സഭാമഭാജനികേര്ക്കുള്ള തുണനിസഞനി അവരവരുലട മുറനികേളനില് എത്തനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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V കമശപ്പുറത്തുവച കേടലഭാസുകേള 

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്): സര്,

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി  സലാംബനനിച  ധവളപത്രലാം  ഞഭാന്

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

മനി  .    സതീക്കര് :  മഭാധവമപ്രവര്ത്തകേര്ക്കുള്ള  ധവളപത്രലാം  പ്രസട്ട്  റനികലഷന്

ലസക്ഷനനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്. 

ചേടലാം 47(2) അനുസരനിച്ചുള്ള ലനിസ്റ്റട്ട് പ്രകേഭാരലാം 

1. പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന്)  :

സര്, തഭാലഴപറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതനിമൂനഭാലാം  കകേരളനനിയമസഭയുലട  പതനിമൂനഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനിലല  2324,

പതനിനഭാലഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനിലല  2180,  2188,  4796,  5921,  5928,  5934,  5941,

പതനിനഞഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനിലല  34,  652,  668,  676,  682,  1041,  പതനിനഭാറഭാലാം

സകമ്മേളനത്തനിലല  657,  659,  679,  2229,  2231,  2234,  2235,  2242,  2246,

2247, 2253, 2260, 2544, 2883 എനതീ നമ്പരുകേളനിലള്ള നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത

കചേഭാദവങ്ങളുലട  മറുപടനിയുലാം  അവയട്ട്  യഥഭാസമയലാം  മറുപടനി  നല്കുവഭാന്

സഭാധനിക്കഭാതനിരുനതനിനുള്ള കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കസ്റ്ററട്ട്ലമന്റുകേളുലാം. 

2. വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ) :

സര്, തഭാലഴപറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതനിമൂനഭാലാം  കകേരളനനിയമസഭയുലട  പതനിനഞഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനിലല  3777,

പതനിനഭാറഭാലാം സകമ്മേളനത്തനിലല 335  എനതീ നമ്പരുകേളനിലള്ള നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത

കചേഭാദവങ്ങളുലട  മറുപടനിയുലാം  അവയട്ട്  യഥഭാസമയലാം  മറുപടനി  നല്കുവഭാന്

സഭാധനിക്കഭാതനിരുനതനിനുള്ള കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കസ്റ്ററട്ട്ലമന്റുകേളുലാം. 
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3. ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസട്ട്) :  സര്,  തഭാലഴപറയുന

കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതനിമൂനഭാലാം  കകേരളനനിയമസഭയുലട  പനണ്ടെഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനിലല  4476

എന  നമ്പരനിലള്ള  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദവത്തനിലന്റെ   മറുപടനിയുലാം  അതനിനട്ട്

യഥഭാസമയലാം മറുപടനി നല്കുവഭാന് സഭാധനിക്കഭാതനിരുനതനിനുള്ള കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല്

കസ്റ്ററട്ട്ലമന്റുലാം. 

4. ലതഭാഴനിലലാം  എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്)  :  സര്,

തഭാലഴപറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതനിമൂനഭാലാം  കകേരളനനിയമസഭയുലട  പതനിനഞഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനിലല  2756,

പതനിനഭാറഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനിലല  945  എനതീ  നമ്പരുകേളനിലള്ള  നക്ഷത്ര

ചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദവങ്ങളുലട  മറുപടനിയുലാം  അവയട്ട്  യഥഭാസമയലാം  മറുപടനി

നല്കുവഭാന്   സഭാധനിക്കഭാതനിരുനതനിനുള്ള   കേഭാരണലാം   കേഭാണനിക്കല്  കസ്റ്ററട്ട്ലമന്റുകേളുലാം.

VI ക്രമപ്രശലാം

സഭഭാസകമ്മേളന കേഭാലയളവനില് നയപരമഭായ കേഭാരവങ്ങള സഭയ്ക്കുപുറത്തട്ട്

പ്രഖവഭാപനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേനനിത്തല) :  സര്,  ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

അധനികേഭാരത്തനില് വനതട്ട്  25-5-2016-ല് ആണട്ട്.  അധനികേഭാരകമലറടത്ത സമയത്തു

തലന ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനിയുലാം മനനിമഭാരുലാം മതരനിചട്ട് നയപരമഭായ കേഭാരവങ്ങള

സഭയ്ക്കുപുറത്തട്ട്  പ്രഖവഭാപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നനിയമസഭ  സകമ്മേളനിച്ചു  ലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന

അവസരത്തനില്  നയപരമഭായ  കേഭാരവങ്ങള  സഭലയ  അറനിയനിക്കുനതനിനുമുമ്പട്ട്

സഭയ്ക്കുപുറത്തട്ട് പ്രഖവഭാപനിക്കുനതട്ട് അനഇൗചേനിതവവലാം സഭ തുടര്നവരുന കേതീഴട്ട് വഴക്കങ്ങളുലട

ലലാംഘനവമഭാണട്ട്. കക്ഷമ ലപന്ഷനുകേള ആയനിരലാം രൂപയഭാക്കുലാം എന മുഖവമനനിയുലട

പ്രഖവഭാപനലാം 26-5-2016-ലല  കദശഭാഭനിമഭാനനിയനിലലാം കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്

പനിരനിച്ചുവനിടലാം,  നനിയമനങ്ങള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് വനിടലാം എന കദവസസലാം വകുപ്പുമനനി

ശതീ.  കേടകേലാംപള്ളനി സുകരനലന്റെ പ്രഖവഭാപനലാം  29-5-2016-ലല കകേരള കേഇൗമുദനിയനിലലാം
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ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങള  പൂടനില  എന  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമനനിയുലട  പ്രഖവഭാപനലാം

8-6-2016-ലല  മഭാതൃഭൂമനിയനിലലാം  കകേരള  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുലാം  എന  ധനകേഭാരവ

വകുപ്പുമനനി  കഡഭാ.  കതഭാമസട്ട്  ഐസക്കനിലന്റെ  കകേരള  കേഇൗമുദനിയനിലല  പ്രഖവഭാപനലാം

തുടങ്ങനി നനിരവധനി പ്രഖവഭാപനങ്ങള നനിയമസഭഭാ സകമ്മേളനലാം കചേര്നലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകമ്പഭാള

നടത്തുകേയുണ്ടെഭായനി.  25-5-2016-നട്ട്  കചേര്ന  കേവഭാബനിനറഭാണട്ട്  ഒനഭാലാം  സകമ്മേളനലാം

തുടങ്ങുനതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനലമടത്തതട്ട്.  26-5-2016-ല്  ബഹുമഭാനലപട  ഗവര്ണര്

സമന്സട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  24-6-2016-നട്ട്  സഭ  വതീണ്ടുലാം  കചേരുലമനട്ട്

3-6-2016-നട്ട്  അറനിയനിപട്ട്  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടെഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  ഈ  സഭഭാസകമ്മേളനലാം

തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവചതട്ട്.  അതനിലന്റെ അര്ത്ഥലാം സഭ  prorogue  ലചേയനില

എനഭാണട്ട്.  സഭഭാനടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവചട്ട്  വതീണ്ടുലാം  പുതനിയ  സകമ്മേളനലാം  അല

ഇകപഭാള  തുടരുനതട്ട്.  കനരലത്ത തുടങ്ങനിയ സകമ്മേളനത്തനിലന്റെ  തുടര്ചയഭാണട്ട്.  ആ

സമയത്തട്ട്  നയപരമഭായ  കേഭാരവങ്ങള  നനിയമസഭലയ  അറനിയനിക്കഭാലത  പുറത്തു

പറയുനതട്ട് ചേടങ്ങളുലട  ലലാംഘനമഭാണട്ട്.  ശക്ധര്  ആന്റെട്ട് കേഇൗളനില്  299-ാം നമ്പര്

കപജനില്  പറയുനതട്ട്;  ''Making  of  important  policy  announcements  by

Ministers outside the House while the House is in Session'  are impropriety

and breach of conventions”എനഭാണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് നനിരവധനി റൂളനിലാംഗുകേള

കകേരള നനിയമസഭയനില് ഉണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ബഹുമഭാനവരഭായ  അലകഭാണ്ടെര് പറമ്പനിത്തറ,

ലമഭായതീന്കുടനി  ഹഭാജനി,  വര്ക്കല  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് ,  എലാം.  വനിജയകുമഭാര്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള

അങ്ങയുലട  മുന്ഗഭാമനികേളഭായ  സതീക്കര്മഭാര്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  റൂളനിലാംഗുകേള

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഞഭാന്  ബഹുമഭാനലപട  അലകഭാണ്ടെര്  പറമ്പനിത്തറയുലട  റൂളനിലാംഗട്ട്

ഇവനിലട  വഭായനിക്കഭാലാം.  “It  may  have  even  stated  that  it  is  an  established

parliamentary convention that when the House is in session, Members of

the Government may refrain from disclosing to the public anything of the

importance bearing on the policy decision of the Government before the

House  is  informed  of  it.”ഇങ്ങലന  കപഭാളനിസനി  ഡനിസനിഷന്സട്ട്  സഭലയ

വനിശസഭാസത്തനിലലടത്തുലകേഭാണ്ടുകവണലാം.  അലഭാലത സഭലയ അറനിയനിക്കഭാലത പുറത്തു

പറയുനതട്ട്  impropriety  ആണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  അങ്ങയുലട  റൂളനിലാംഗട്ട്

ഉണ്ടെഭാകേണലമനട്ട് ഞഭാന് അഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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മുഖവമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്  ) :  സര്,  ഇവനിലട  ബഹുമഭാനലപട
പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  പറഞ്ഞ  കേഭാരവലാം,  സഭ  സകമ്മേളനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകമ്പഭാള
നയപരമഭായ കേഭാരവങ്ങള പുറത്തുപറയഭാന് പഭാടകണ്ടെഭാ എനള്ള വനിഷയമഭാണട്ട്.  ഒരു
സലാംശയവലാം കവണ്ടെ  സഭ സകമ്മേളനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകമ്പഭാള നയപരമഭായ കേഭാരവങ്ങള
പുറത്തു  പറയഭാന്  പഭാടനിലലന  തലനയഭാണട്ട്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  നനിലപഭാടട്ട്.
അതുതലനയഭാണട്ട്  ഞഭാനുലാം  മനനിമഭാരുലാം  അനുസരനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ഇനനി  കമലനില്
നടപഭാക്കഭാന്  കപഭാകുനതുലാം  ഇകത  രതീതനി  തലനയഭായനിരനിക്കുലാം.  ബഹുമഭാനലപട
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  ഉനയനിച  പ്രശലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുകനഭാക്കനിയഭാല്  നയപരമഭായ
കേഭാരവങ്ങള സഭയട്ട് പുറത്തുപറയുന നനിലയല ഉണ്ടെഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ലപഭാതുലതരലഞ്ഞടപനിനു
കശഷമഭാണകലഭാ  ഒരു  പുതനിയ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വരുനതട്ട്.  സഭയുലട  ഒനഭാലാം
സകമ്മേളനത്തനില് തലന ബഹുമഭാനലപട ഗവര്ണര് 2016 ജൂണ് 24-നട്ട് അലാംഗങ്ങലള
അഭനിസലാംകബഭാധന  ലചേയട്ട്  സലാംസഭാരനിചനിരുന.  അതഭാണട്ട്  ഇവനിലട  ചേര്ച  ലചേയ
ലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  ആ  പ്രസലാംഗത്തനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ലപഭാതുവഭായ നയലാം.  അതട്ട് ഭരണഘടനയുലട അനുകച്ഛദലാം 176 അനുസരനിചട്ട് ഗവര്ണര്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  പ്രസലാംഗവമഭാണട്ട്.  സഭാധഭാരണ  നനിലയട്ട്  ലപഭാതുലതരലഞ്ഞടപനിനു
കശഷലാം അധനികേഭാരകമല്ക്കുന ഒരു പുതനിയ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മനനിമഭാകരഭാടട്ട്  ഇനലത്ത
കേഭാലത്തട്ട്  മഭാധവമപ്രവര്ത്തകേര്  ഒകടലറ  കചേഭാദവങ്ങള  കചേഭാദനിച്ചുലവനവരുലാം.
ലതരലഞ്ഞടപനില്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന  അധനികേഭാരത്തനികലറ്റുനതനിനുകവണ്ടെനി
ജനങ്ങളുലട  മുനനില്  വചനിട്ടുള്ള  ലതരലഞ്ഞടപട്ട്  മഭാനനിലഫകസ്റ്റഭായുണ്ടെട്ട്.  ആ
മഭാനനിലഫകസ്റ്റഭായനിലൂനനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  മറുപടനി  സസഭാഭഭാവനികേമഭായനിട്ടുലാം  മനനിമഭാരഭായഭാലലാം
മുഖവമനനി  എന  നനിലയട്ട്  ഞഭാനഭായഭാലലാം  പറഞലവനവരുലാം.   അതുമഭാത്രമഭാണട്ട്
ഇവനിലടയുണ്ടെഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. നയപരമഭായ ഒരു കേഭാരവവലാം സഭയുലട മുമ്പനിലലഭാലത പുറത്തട്ട്
ലവളനിലപടത്തുകേ എന ഉകദ്ദേശവലാം സര്ക്കഭാരനിനനില.  

റൂളനിലാംഗട്ട്

മനി  .    സതീക്കര് : നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളനലാം  നടനലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകമ്പഭാള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയപരമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള നനിയമസഭയനില്ത്തലന പ്രഖവഭാപനിക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്  കേതീഴട്ട് വഴക്കലാം.   ഇക്കഭാരവത്തനില് മുന് സതീക്കര്മഭാര്  വവകമഭായ റൂളനിലാംഗട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുമുണ്ടെട്ട്.   1988 ജൂണ് 22-ാം തതീയതനിയുലാം 1998 ഏപ്രനില് 2-ാംതതീയതനിയുലാം.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപരമഭായ  കേഭാരവങ്ങള  (Policy  matters)  ആദവലാം  സഭയനില്
പ്രഖവഭാപനിക്കുകേ  എനതട്ട്  ഒരു  പഭാര്ലലമന്റെറനി  കേതീഴട്ട് വഴക്കമഭാണട്ട്.  രഭാജവലത്ത
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണസഭകേള അലാംഗതീകേരനിച്ചുകപഭാരുന ഒരു ലപഭാതുതതസലാം കൂടനിയഭാണനിതട്ട്.
എനഭാല്  ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്  നയപരമഭായ  കേഭാരവങ്ങള,  ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്
നയപരമലഭാത്തതട്ട്  എനട്ട്  കൃതവമഭായനി  നനിര്വ്വചേനിക്കുകേ അത്ര എളുപമുള്ള കേഭാരവമല.
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ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട് രഭാഷതീയ പഭാര്ടനികേള തങ്ങളുലട ലതരലഞ്ഞടപട്ട് മഭാനനിലഫകസ്റ്റഭായനിലൂലട
ജനങ്ങലള അറനിയനിച കേഭാരവങ്ങള അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം സഭയട്ട് പുറത്തട്ട്
ആവര്ത്തനിചഭാല്  അതട്ട്  നയപരമഭായ  പ്രഖവഭാപനമഭായനിത്തതീരുകമഭാ  എനതട്ട്  ചേര്ച
ലചേയലപകടണ്ടെതഭാണട്ട്.  ഏതഭായഭാലലാം  ഇവനിലട ബഹുമഭാനലപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്
ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിചതുലാം വനിവനിധ മനനിമഭാര് സഭയ്ക്കുപുറത്തട്ട് പറഞ്ഞതഭായനി പറയലപടനതുമഭായ
എലഭാ കേഭാരവങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയപരമഭായ കേഭാരവങ്ങളഭാലണനട്ട് പറയഭാനഭാകേനില.
മറനിചട്ട്  അവയനില്  പലതുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണപരമഭായ  കേഭാരവങ്ങളഭാലണനഭാണട്ട്
ലചേയറനിലന്റെ പക്ഷലാം. 

എനനിരുനഭാലലാം  ഉയര്ന  പഭാര്ലലമന്റെറനി  മൂലവങ്ങള  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിക്കുവഭാന്
ബഭാദവസലപട  ഇഇൗ  സഭ  സകമ്മേളനിക്കുന  അവസരങ്ങളനില്  സഭയുലട  മുന്
അദവക്ഷന്മഭാര്  റൂള ലചേയനിട്ടുള്ളതുകപഭാലല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപരമഭായ കേഭാരവങ്ങള
സഭയനില്  തലന  പ്രഖവഭാപനിക്കണലാം  എന  പഭാര്ലലമന്റെറനി  കേതീഴട്ട് വഴക്കലാം  തുടര്നലാം
പഭാലനികക്കണ്ടെതഭാലണനട്ട് ലചേയര് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.

(2)  28-6-2016-നട്ട്  ഗവര്ണറുലട  പ്രസലാംഗത്തനിനട്ട്  നനനി  കരഖലപടത്തുന
ചേര്ചയനില് പലങടത്തട്ട്  പ്രസലാംഗനിച  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  പനി.  ഉണ്ണനി  നടത്തനിയ
ചേനില  പരഭാമര്ശങ്ങള  സഭലയ  ലതറനിദരനിപനിക്കലഭാലണനലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്
അങ്ങലന  ഒരു  സലാംഭവമുണ്ടെഭായനിടനിലലനസ്തുലാം  ഉലണ്ടെങനില്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി
അതട്ട്  പറയണലമനലാം  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  പനി.  ഉലലബദുള്ള കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
ഓര്ഡറനിലൂലട ആവശവലപടകേയുണ്ടെഭായനി.  തുടര്നട്ട് അക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് റൂളനിലാംഗട്ട്
നല്കേഭാലമനട്ട്  ലചേയര്  പ്രസഭാവനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  ലചേയര്  ഇക്കഭാരവലാം  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  പ്രസലാംഗമകദവ  നടത്തനിയ
പരഭാമര്ശലത്ത  മലറഭാരു  അലാംഗലാം  എതനിര്ത്തുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഇടലപട്ടു  എനതലഭാലത
സഭഭാകരഖകേളനില്നനിനട്ട് വഭാക്കുകേള നതീക്കലാം ലചേയഭാന് വവവസ ലചേയ്യുന ചേടലാം 307-ലന്റെ
പരനിധനിയനില്  വരുന  കേഭാരവങ്ങള  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ളതഭായനി
കേഭാണുനനില.

(3)ഗവര്ണറുലട പ്രസലാംഗത്തനിനട്ട് നനനി കരഖലപടത്തുന ചേര്ചയനില് പലങടത്തട്ട്
28-6-2016-നട്ട് ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം പനി. ടനി. കതഭാമസട്ട് സലാംസഭാരനിക്കലവ നടത്തനിയ
പരഭാമര്ശലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസ്ട്രഷനുലാം
വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരന്  ഒരു  ക്രമപ്രശലാം  ഉനയനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത
പരഭാമര്ശത്തനിലടങ്ങനിയ  കേഭാരവലാം  ലതളനിയനിക്കുനതുവലര  അതുമഭായനി  ബനലപട
കേഭാരവങ്ങള  കരഖയനിലണ്ടെഭാകേഭാന്  പഭാടനിലലനട്ട്  അഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.
അതനിലനത്തുടര്നട്ട്  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസനിലന്റെ  പരഭാമര്ശത്തനിലടങ്ങനിയ  കേഭാരവലാം
വസ്തുനനിഷമഭായനി  ലതളനിയനിക്കുനതുവലര  ആയതട്ട്  കരഖയനിലണ്ടെഭാകേനില എനട്ട്  ലചേയര്
റൂള  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  തുടര്നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്
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ശതീ. രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല "വസ്തുനനിഷമഭായനി ലതളനിയനിക്കുനതുവലര നതീക്കലാം ലചേയ്യുന"
എനട്ട്  റൂള  ലചേയ്യുനതട്ട്  കേതീഴട്ട് വഴക്കങ്ങളക്കുലാം  ചേടങ്ങളക്കുലാം  കയഭാജനിക്കുനതലലനട്ട്
ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  വവതവസ  അഭനിപ്രഭായങ്ങളുണ്ടെഭായ
സനിതനിക്കട്ട് ഇതുസലാംബനനിച കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കഭാലമനട്ട് ലചേയര്
അറനിയനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  വസ്തുനനിഷമഭായനി  ലതളനിയനിക്കുനതുവലര  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന
എന  റൂളനിലാംഗട്ട്  ലകേഭാണ്ടെട്ട്  ലചേയര്  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്  പ്രസ്തുത  പരഭാമര്ശലാം
വസ്തുനനിഷമഭാകണഭാലയനട്ട്  പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം  അനനിമ  തതീരുമഭാനലമടക്കഭാലമന
മഭാത്രമഭാണട്ട്.  ഇതുമഭായനി ബനലപട കരഖകേള ലചേയര് വളലര വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചതനില്
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  പനി.ടനി.  കതഭാമസട്ട്,  ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  അച്ചുതഭാനനലനതനിലര
നടത്തനിയ പരഭാമര്ശലാം വസ്തുതഭാപരമഭായനി ശരനിയഭാലണനട്ട് കേഭാണഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില. ഇഇൗ
സഭാഹചേരവത്തനില് ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട്,  ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  അച്ചുതഭാനനലനതനിലര
നടത്തനിയ പരഭാമര്ശലാം  ചേടലാം  307  അനുസരനിചട്ട്  സഭഭാ  കരഖകേളനില് നനിനലാം ലചേയര്
നതീക്കലാം ലചേയ്യുന.

ഇക്കഭാരവത്തനില് ചേടലാം 288 പ്രകേഭാരലാം ഒരു വവകനിപരമഭായ വനിശദതീകേരണത്തനിനട്ട്
(Personal Explanation) അനുമതനി കചേഭാദനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട് ശതീ. പനി. ടനി. കതഭാമസട്ട് ലചേയറനിനട്ട്
ഒരു കേത്തട്ട് നല്കേനിയനിരുന.  ചേടലാം  307  പ്രകേഭാരലാം സഭഭാകരഖകേളനില് നനിനലാം നതീക്കലാം
ലചേയ്യുന വനിഷയലത്ത സലാംബനനിചട്ട്  ലചേയര് നടത്തനിയ പരഭാമര്ശത്തനികന്മല് ചേടലാം
288  പ്രകേഭാരമുള്ള  Personal  Explanation-നട്ട്  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  അവസരമനിലഭാത്തതനിനഭാല്
ആയതട്ട് അകദ്ദേഹലാം ഉനയനികക്കണ്ടെതനിലലനലാം ലചേയര് റൂള ലചേയ്യുന.

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്:  (ലലമക്കട്ട് ഓഫട്ട്).......

മനി  .    സതീക്കര് :  ലചേയറനിലന്റെ  റൂളനിലാംഗനിലന  കചേഭാദവലാം  ലചേയണ്ടെ.   ദയവഭായനി
അങ്ങനിരനിക്കണലാം.  ലചേയര്  ഒരു  കേഭാരവത്തനില്  റൂളനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
പ്ലെെതീസട്ട്,  പ്ലെെതീസട്ട്....  ദയവഭായനി ഇരനിക്കണലാം.  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട് ഇതട്ട്  ശരനിയല,
ലചേയറനിലന്റെ  റൂളനിലാംഗനിനുകശഷലാം  അങ്ങട്ട്  എണതീറ്റുനനിനട്ട്  സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട്  ശരനിയല.
അങ്ങട്ട് ഇരനിക്കണലാം.  

ക്രമപ്രശലാം

ധവളപത്രലാം മലയഭാളത്തനില് ലഭവമഭാക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : സര്, കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര്,  ബഹുമഭാനലപട
ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി  White Paper on State Finances  സമര്പനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.
സഭാധഭാരണഗതനിയനില് സഭയനില് കരഖകേള സമര്പനിക്കുനതട്ട് മലയഭാളത്തനിലഭായനിരനിക്കണലാം.
മലയഭാളനിയലഭാത്ത ഗവര്ണറുലട നയപ്രഖവഭാപനലാംകപഭാലലാം മലയഭാളത്തനില് നല്കേഭാറുണ്ടെട്ട്.
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ഒറനിജനിനല്  കഡഭാകേത്യുലമന്റെട്ട്  മലയഭാളത്തനിലഭാവണലമന  വവവസയുണ്ടെട്ട്.  ഇവനിലട
ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച  ധവളപത്രലാം  ഇലാംഗതീഷനിലഭായതട്ട്  അനുവഭാദലാം
വഭാങ്ങനിയനിടഭാകണഭാ;   മലയഭാള  ഭഭാഷയഭാണട്ട്  സഭയുലട  ഭഭാഷ,   ഭരണഭഭാഷ.   ഇതട്ട്
മലയഭാള ഭഭാഷകയഭാടള്ള അവകഹളനമഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന ഇതനില് പ്രകതവകേലാം
റൂളനിലാംഗട്ട് കവണലാം.

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ) :  സര്,
ഇതനിനുമുമ്പട്ട്  ഇവനിലട  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  രണ്ടുതവണ  White  Paper
അവതരനിപനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  രണ്ടുലാം ഇലാംഗതീഷനിലഭാണട്ട്,  മലയഭാളത്തനിലല.  മലയഭാളത്തനില്കൂടനി
ലഭവമഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ ഏര്പഭാടകേള ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അതട്ട് ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. 

പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല) :  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് മലയഭാളത്തനില്
കൂടനി  കകേഭാപനികേള  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനുള്ള  നടപടനി  അങ്ങട്ട്  എടക്കണലമനഭാണട്ട്
ആവശവലപടതട്ട്. 

മനി  .    സതീക്കര്:   മലയഭാളത്തനില്  കൂടനി  ലഭവമഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കണലാം.  

VII ഗവര്ണറുലട പ്രസലാംഗത്തനിനട്ട് നനനി കരഖലപടത്തുന പ്രകമയലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള
ചേര്ച  (തുടര്ച)

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : സര്,  ബഹുമഭാനലപട ഗവര്ണര് സഭയനില് നടത്തനിയ
നയപ്രഖവഭാപന പ്രസലാംഗത്തനിലൂലട ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ദനിശഭാകബഭാധമുള്ള നയമഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹലാം  വവകമഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതവ  മുനണനി
അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന മനിനനിമലാം പരനിപഭാടനിയുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് ബഹുമഭാനവനഭായ
ഗവര്ണര്  നയപ്രഖവഭാപന  പ്രസലാംഗലാം  നടത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  നനനി
കരഖലപടത്തനിലക്കഭാണ്ടെട്ട്  ആദരണതീയനഭായ  ശതീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മേ  അവതരനിപനിച
നനനിപ്രകമയലത്ത ഞഭാന് സര്വ്വഭാതനഭാ പനിനഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്.

കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം  കകേരളത്തനില്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
നടപഭാക്കനിയ നയപരനിപഭാടനികേളുലാം ഭരണ നടപടനികേളുലാം കകേരളതീയ സമൂഹലത്ത വലഭാത്ത
പ്രതനിസനനിയനില്  എത്തനിച്ചു.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചു
വര്ഷലത്ത  ഭരണലാം  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  രലാംഗത്തുലാം  പ്രതനിസനനിയഭാണട്ട്
സൃഷനിചലതന  കേഭാരവത്തനില്  സലാംശയമനില.  കകേരളത്തനിലന്റെ  സമ്പദ്ഘടനലയ
തതീരഭാപ്രതനിസനനിയനില്  എത്തനിചട്ട്  കകേരളലത്ത  വലനിയ  കേടലക്കണനിയനികലക്കട്ട്
തള്ളനിവനിടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വനിലക്കയറലാം,  ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മ,  കേഭാര്ഷനികേ-വവഭാവസഭായനികേ
കമഖലയുലട  തകേര്ച,  പടനിണനി,  ദഭാരനിദ്രവലാം  ഇവലയഭാലക്കയഭാണട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേരളജനതയട്ട് നല്കേനിയ സലാംഭഭാവനകേള.
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വനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗത്തട്ട് ഏറവലാം വലനിയ പ്രതനിസനനിയഭാണട്ട് ഉണ്ടെഭായനിരനിക്കുനതട്ട്.
വനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗലത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങലള സലാംബനനിചട്ട് ബഹുമഭാനവനഭായ ലതീഗനിലന്റെ
ലമമ്പര്  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  ഇവനിലട  പ്രസലാംഗനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  കകേരളത്തനില്
വനിദവഭാഭവഭാസരലാംഗലാം  തകേര്നതരനിപണമഭായനി  എനപറഞ്ഞഭാല്  ആര്ക്കുലാം
നനികഷധനിക്കഭാന് കേഴനിയനില.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷവലാം കുടനികേളക്കട്ട് പഭാഠപുസകേങ്ങള
സമയത്തനിനട്ട്  ലഭവമഭാക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത ഒരു ഗവണ്ലമന്റുലാം   വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുലാം
മനനിയുമഭാണട്ട്  കകേരളത്തനില്  ഉണ്ടെഭായനിരുനലതനട്ട്   വനിമര്ശനികക്കണ്ടെനി  വനതനില്
എനനിക്കട്ട് അതനിയഭായ കഖദമുണ്ടെട്ട്. 

ലമഡനിക്കല്  വനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗത്തട്ട്  ലപടനിക്കടകേള  നടത്തുനതുകപഭാലല
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള അനുവദനിച്ചു.  എനനിടട്ട് ആ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേളക്കട്ട്
ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന് കേഴനിയുനനിലഭാലയനട്ട് പറഞലകേഭാണ്ടെട്ട് ഒരു മഭാസലാം മഭാത്രലാം
പ്രഭായമുളള ഗവണ്ലമന്റെനിലന  വനിമര്ശനിക്കുനതട്ട്  രഭാഷതീയ കപ്രരനിതലമനലഭാലത എന്തു
പറയഭാനഭാണട്ട്.  ആദരണതീയനഭായ  മുന്  ആകരഭാഗവ  വകുപ്പുമനനി  വളലര
വനികേഭാരഭാധതീനനഭായനി  പ്രസലാംഗനിക്കുനതട്ട്  കകേട്ടു.  യഭാഥഭാര്ത്ഥവത്തനിനട്ട്  നനിരക്കഭാത്ത,
സലസഇൗകേരവകമഭാ  മറട്ട്  സഭാകങതനികേ  സഇൗകേരവങ്ങകളഭാ  ഉകണ്ടെഭാലയനകപഭാലലാം
കനഭാക്കഭാലത രഭാഷതീയ കനടത്തനിനുകവണ്ടെനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള പ്രഖവഭാപനിചനിടട്ട്,
ഒരു തരത്തനിലലാം മുകനഭാട്ടു ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുവഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം സൃഷനിചനിടട്ട്,
ഒരു  മഭാസലാം  മഭാത്രലാം  പ്രഭായമുളള  ഗവണ്ലമന്റെനിലന  പ്രതനികൂടനിലഭാക്കഭാന്,  ഒരു
നതീതനികബഭാധവമനിലഭാലതയഭാണട്ട് പ്രതനിപക്ഷലാം ശമനിക്കുനതട്ട്.  സലസഇൗകേരവമനിലഭാലത
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  എന  ലക്ഷവലാം  എങ്ങലനയഭാണട്ട്   പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന്
കേഴനിയുകേ? അക്കഭാരവലാം സഭാമഭാനവബുദനിയുള്ള ആര്ക്കുലാം മനസനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.
അതനിനു  വനിപരതീതമഭായനി  വനികേസനത്തനിലന്റെ  കപരുപറഞ്ഞട്ട്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന
പ്രതനികൂടനിലഭാക്കുന പ്രതനിപക്ഷ നനിലപഭാടട്ട് രഭാഷതീയ കപ്രരനിതമഭാലണനട്ട് വനിമര്ശനിക്കഭാന്
ഞഭാന് ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

തലകശരനി  സലാംഭവലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  നനിയമസമഭാധഭാനലത്തക്കുറനിച്ചുലമഭാലക്ക  ഇവനിലട
പറഞ.  സനി.പനി.ലഎ.(എലാം)-നട്ട്  സഹനിഷ്ണുതയനിലഭാലയന  വനിമര്ശനവലാം  ഉനയനിച്ചു.
കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം  രഭാഷതീയ  എതനിരഭാളനികേലള  കേള്ളകക്കസനില്  കുടക്കനി
പതീഡനിപനിച  പഭാരമ്പരവമുള്ള  ഉമ്മേന്  ചേഭാണ്ടെനിയുലട  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  നനിയമസമഭാധഭാന
തകേര്ചലയപറനിയുലാം  സനി.പനി.ലഎ.(എലാം)-ലന്റെ  സഹനിഷ്ണുത  ഇലഭായ്മലയപറനിയുലാം
പറയുനതനിനട്ട്  എന്തു  കയഭാഗവതയഭാണുള്ളതട്ട്?  ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്  ആളുകേലളയഭാണട്ട്
കേളളകക്കസനില്  കുടക്കനിയതട്ട്.  എലന്റെ  അനുഭവങ്ങലളഭാനലാം  ഇഇൗ  സഭയുലട  മുമ്പനില്
പറയുനനില.  അതട്ട് എലന്റെ വവകനിപരമഭായ കേഭാരവമഭായനി ഞഭാന് കേഭാണുകേയഭാണട്ട്. 



344       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂണ് 30, 2016

ഇകപഭാള  ഷകര്  വധകക്കസനില്ത്തലന  സസതീകേരനിച  നനിലപഭാടട്ട്  കേണ്ടെനികല.
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  നടപടനികേള  തല്ക്കഭാലലാം  കസ്റ്റ
ലചേയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. രഭാഷതീയ എതനിരഭാളനികേലള വകേവരുത്തഭാന്കവണ്ടെനി കപഭാലതീസനിലനവലര
ഉപകയഭാഗലപടത്തുകേയുണ്ടെഭായനി.  അതനിലനതനിലര  ശകമഭായ  പ്രതനികഷധലാം  ഇഇൗ
സഭയനില്  പ്രതനിപക്ഷ അലാംഗങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുള്ള കേഭാരവവലാം സരണതീയമഭാണട്ട്.

മുലലപരനിയഭാര്  പ്രശലത്തപറനിപറഞ.  എറണഭാകുളലാം,  ഇടക്കനി  ജനിലകേലള
ബഭാധനിക്കുന  ഗുരുതരമഭായ  പ്രശമഭാണതട്ട്.  ഭരണഘടനഭാ  ലബഞട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ
തഭാല്പരവങ്ങളലക്കതനിലര  ഒരു വനിധനി  പുറലപടവനിക്കുനനിടകത്തക്കുവലര  കേഭാരവങ്ങള
എത്തനിചതട്ട്  ശതീ.  ഉമ്മേന്  ചേഭാണ്ടെനി  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നയലലവകേലവങ്ങളഭാലണനട്ട്
പറയഭാന് ഞഭാന് ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

100  വര്ഷലാം  കേഴനിഞ്ഞഭാലലാം  ഡഭാമനിലനഭാരു  പ്രശവമനിലഭാലയന  റനികപഭാര്ടഭാണട്ട്
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ അഡസകക്കറട്ട്  ജനറല് കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്
സമര്പനിചതട്ട്. അടനിസഭാനമനിലഭാത്തതുലാം വഞനഭാപരവമഭായ ഒരു റനികപഭാര്ടഭാണട്ട് അനട്ട്
കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  അവതരനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  വഭാദനിചതട്ട്.  അനലത്ത
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനിലലാം  ആ  നനിലപഭാടട്ട്  തലനയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചതട്ട്.
ഇടക്കനി, എറണഭാകുളലാം ജനിലകേളനിലല ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേളുലട ജതീവനട്ട്  ഒരു വനിലയുലാം
കേല്പനിക്കഭാത്ത  തരത്തനില്,  നതീതതീകേരനിക്കഭാന്  പറഭാത്ത  വനിധത്തനില്,  കകേരളലത്ത
പ്രതനികടനിലഭാക്കുന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്   സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട  ഭരണഘടനഭാ  ലബഞട്ട്
വനിധനിചലതന കേഭാരവലാം ആര്ക്കുലാം നനികഷധനിക്കഭാന് കേഴനിയനില. 

ബഹുമഭാനലപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസലാം വണ്ടെനിലപരനിയഭാറനില്
കപഭായനി  സതവഭാഗഹമനിരുനലവനട്ട്  പത്രവഭാര്ത്ത  കേണ്ടു.  അകദ്ദേഹലാം  അങ്ങലന
ലചേയതട്ട്  നനഭായനി.  കേഭാരണലാം  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇടക്കനി,  എറണഭാകുളലാം
ജനിലകേളനിലല ജനങ്ങകളഭാടട്ട്  ലചേയ വഞനയ്ക്കുള്ള പരനിഹഭാരമഭാണട്ട്  വണ്ടെനിലപരനിയഭാറനില്
നടത്തനിയ നനിരഭാഹഭാര സതവഭാഗഹലാം.

എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്   ഇഇൗ  നനിയമസഭയനില്  തലന  ഒരു പ്രകമയലാം
പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  രണ്ടു  ജനിലകേളനിലല  ജനങ്ങളുലട  ജതീവന്
രക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി  ഒരു  പുതനിയ  ഡഭാലാം  എന  ലക്ഷവത്തനില്നനിനലാം  ഒരു
നനിലയനിലലാം പനികനഭാട്ടുകപഭാകുന പ്രശമനിലലനഭാണട്ട് കകേരള നനിയമസഭ പഭാസഭാക്കനിയനിരനിക്കുന
പ്രകമയലാം.  ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ നയലാം അതഭാലണനട്ട് ആദരണതീയനഭായ മുഖവമനനി
ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന് ഇവനിലട വവകമഭാക്കനിയനിട്ടുമുണ്ടെട്ട്. എനഭാല് ഗവണ്ലമന്റെനിലനതനിലര
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അപവഭാദപ്രചേഭാരകവല  നടത്തനി,  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന  പ്രതനികടനില്
ആക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി  കബഭാധപൂര്വ്വമഭായ  ശമമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  പ്രതനിപക്ഷലാം
നടത്തനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  കകേരളലത്ത  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതവ  മുനണനി  പ്രഖവഭാപനിചനിരനിക്കുന  മനിനനിമലാം  പരനിപഭാടനി  ദനിശഭാകബഭാധമുള്ള
പരനിപഭാടനിയഭാണട്ട്.  

നവകകേരളലത്തപറനി ഇനലല പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള ഇവനിലട വനിമര്ശനിക്കുനതട്ട്
കകേട്ടു. ആദവലാം ഗവണ്ലമന്റെനിലന പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന് അനുവദനിക്കുകേ, അവര്ക്കട്ട് അവസരലാം
നല്കുകേ.  എനനിടകല  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളപറനി  വനിമര്ശനികക്കണ്ടെതട്ട്.
കകേഭാണ്ഗസനിലന്റെ സമുനതനഭായ കനതഭാവട്ട്,  ഞഭാന് അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ കപരട്ട്  ഇവനിലട
പറയുനനില,  കകേഭാണ്ഗസ്സുകേഭാര് ജയനിലനില്  കപഭാകേഭാന് തയഭാറഭായനികക്കഭാള  എനഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തകേകരഭാടട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  പത്രവലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ
കേഭാരവമഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട് ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില് വനട്ട് ഒരു മഭാസലാം
തനികേയുനതനിനുമുമ്പുതലന  നനിയമസമഭാധഭാനലാം  തകേര്ക്കഭാന്കവണ്ടെനി  ദളനിതട്ട്  പതീഡനലാം
പറഞ്ഞട്ട് ജനങ്ങലള ലതറനിദരനിപനിചട്ട് മഭാധവമങ്ങലള കൂട്ടുപനിടനിചട്ട് അടനിസഭാനരഹനിതമഭായ
അപവഭാദപ്രചേഭാരകവല  നടത്തുനലതനഭാണട്ട്  എലന്റെ  വനിമര്ശനലാം.  ഒരു  മഭാസലാം
മഭാത്രമഭായ ഗവണ്ലമന്റുലാം മനനിമഭാരുലാം അധനികേഭാരലാം ഏലറടത്തട്ട് ഭരണലാം തുടങ്ങനിയനില,
അതനിനുമുമ്പട്ട് ഇഇൗ നനിലയനില് കേഭാരവങ്ങള ലചേയ്യുനതട്ട് അകങ്ങയറലത്ത ജനഭാധനിപതവ
വനിരുദമഭാലണന  ശകമഭായ വനിമര്ശനലാം കരഖലപടത്തനിലക്കഭാണ്ടെട്ട് ശതീ. എസട്ട്. ശര്മ്മേ
അവതരനിപനിച നനനിപ്രകമയലത്ത ശകമഭായനി പനിനഭാങ്ങനിലക്കഭാണ്ടെട്ട്  എലന്റെ വഭാക്കുകേള
അവസഭാനനിപനിക്കുന.

ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി :  സര്,  ഞഭാന്  ഈ  നനനിപ്രകമയലത്ത
എതനിര്ക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട  ഒരു  നയമഭായനി  നയപ്രഖവഭാപനത്തനില്
പറഞ്ഞതട്ട് “Opening the door on hearing the footsteps എനഭാണട്ട്.  'കേഭാലലഭാച
കകേളക്കകവ  വഭാതനില്  തുറക്കുകേ'  എനഭാലണങനില്  ഈ  35  ദനിവസലാംലകേഭാണ്ടെട്ട്
കകേരളത്തനിലല  ജനങ്ങള  പറയുനതട്ട്  'കേഭാലലഭാച  കകേളക്കുലാംമുകമ്പ  വഭാതനില്
ലകേഭാടനിയടച്ചു' എനഭാണട്ട്. ശതീ. എലാം. എലാം. മണനി  ഒനട്ട്, രണ്ടെട്ട്, മൂനട്ട് എനട്ട്  അക്കമനിടട്ട്
പറഞ്ഞ ചേനില കേഭാരവങ്ങളുണ്ടെകലഭാ.  അകദ്ദേഹലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന  'ലപടനിക്കട'
എനട്ട് വനിളനിചഭാണട്ട്  അപമഭാനനിചതട്ട്. ഈ അപമഭാനലാം ലമഡനിക്കല് കേഇൗണ്സനില് ഓഫട്ട്
ഇനവലയ അപമഭാനനിചതനിനട്ട് തുലവമഭാണട്ട്.  രഭാവനിലല ബഹുമഭാനലപട മനനി പറഞ്ഞ
മറുപടനി കകേടഭാല്  കേഭാലലഭാച കകേളക്കുലാംമുകമ്പ വഭാതനില് ലകേഭാടനിയടച്ചു എനട്ട് ആര്ക്കുലാം
കബഭാദവലപടലാം.   
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നയപ്രഖവഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില് എവകസട്ട്  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപട കേഭാരവലാം
വഭായനിക്കുകമ്പഭാള  ഇതട്ട്  ചേനില  ബഭാര്  മുതലഭാളനിമഭാര്  എഴുതനിലക്കഭാടത്തതഭാകണഭാ
എനകപഭാലലാം  എനനിക്കട്ട്  സലാംശയലാം  കതഭാനനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  മദവ  ഉപകഭഭാഗത്തനില്
ഏര്ലപടത്തനിയ നനിയനണത്തനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിച ഫലലാം ലഭനിചനിടനിലഭാലയന പറയുകമ്പഭാള,
സമ്പൂര്ണ്ണ  മദവനനികരഭാധനമല  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്,  മറനിചട്ട്  ബഭാറുകേള
തുറക്കുവഭാന്  കവണ്ടെനിയഭാലണനട്ട്  ലകേഭാച്ചുകുടനിക്കുകപഭാലലാം  കബഭാദവലപടലാം.   Opening
the door on hearing the footsteps എനള്ളതനില് door എന പദലാം മഭാറനി opening
the bar on hearing the footsteps എനഭാക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം ഉചേനിതലമനട്ട് പറയഭാന്
ഞഭാന്  ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്   നഭാലവരനി  കേവനിത  ഞഭാന്
കുറനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  സമയലാം കുറവഭാലണങനിലലാം  ഈ കേവനിത ഞഭാന് ലചേഭാലഭാലാം.  

"കേഭാലലഭാച കകേളക്കകവ വഭാതനില് തുറക്കുവഭാന്

വഭാതനിക്കല് ആകരഭാരുമനിലലനറനിയുകേ സഖഭാകവ

 പൂടനിപുറലപട പഭാര്ടനി കനതഭാവനിലന

പഭാടനിലഭാക്കനി തനിരനിലചത്തുവഭാന് വവകേനി നതീ

ലനകടഭാടകമഭാകടണ്ടെനിവനനിതഭാ ജനങ്ങളക്കട്ട്

കേഷകേഭാലമലഭാതനിലതന്തു പറയുവഭാന്"

ഏതട്ട് രതീതനിയനില് കനഭാക്കനിയഭാലലാം ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വനതനിനുകശഷലാം  ഓകരഭാ
കഡഭാറുലാം  കക്ലഭാസട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്  കേഭാണഭാന്  കേഴനിയുലാം.  സ്ത്രതീകേളലക്കതനിലരയുള്ള
അതനിക്രമങ്ങള അവസഭാനനിപനിക്കുലമനലാം സ്ത്രതീകേളുലടയുലാം കുടനികേളുലടയുലാം വനികേസനത്തനിനട്ട്
പുതനിയ  വകുപട്ട്  സൃഷനിക്കുലമനലാം  പറഞലവങനില്  നമ്മേള  കേണ്ടെലതനഭാണട്ട്;
തലകശരനിയനില്  ദളനിതട്ട്  ലപണ്കുടനികേലള  ജയനിലനിലടച്ചു.  മുലകുടനി  മഭാറഭാത്ത
കുടനിലയവലര അഴനി  എണ്ണനിച്ചു.  ഇവര്ക്കട്ട്  എങ്ങലനയഭാണട്ട്  വഭാതനിലകേള തുറനനിടഭാന്
കേഴനിയുകേ?  ഇങ്ങലന  നനിരവധനി  കേഭാരവങ്ങള  ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിക്കുവഭാന്  കേഴനിയുലാം.
ജതീവനക്കഭാരുലട  കേഭാരവക്ഷമതയുലാം  ലതഭാഴനില്പരമഭായ  കേഴനിവലാം  വര്ദനിപനിക്കുലമനട്ട്
പറയുനതനികനഭാലടഭാപലാം  ജതീവനക്കഭാലര  വനിശസഭാസത്തനിലലടക്കഭാലതയഭാണട്ട് ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനലതനട്ട്  കേഭാണഭാന്  കേഴനിയുലാം.  ഇതനിലല  നയങ്ങളക്കട്ട്  വവകമഭായ
മഭാറമുണ്ടെഭാകേണലാം.   ഈ നയലാം  closing the door on hearing the footsteps ആയനി
മഭാറനിയനിരനിക്കുന എനള്ളതുലകേഭാണ്ടെട്ട് ഈ നനനിപ്രകമയലത്ത ഞഭാന് എതനിര്ക്കുന.
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ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന്  പനി :  സര്,  ഗവര്ണറുലട  നയപ്രഖവഭാപനലത്ത
പനിന്തുണചട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  ശതീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മേ  അവതരനിപനിച
നനനിപ്രകമയലത്ത  ഞഭാന്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പനിന്തുണയ്ക്കുന.  എലന്റെ  പ്രനിയലപട
സഹപ്രവര്ത്തകേന് ശതീ. എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി, കേഭാലലഭാച കകേളക്കുനതനിനുമുകമ്പ
വഭാതനില്  ലകേഭാടനിയടച്ചു  എനട്ട്  ഇവനിലട  പറയുകേയുണ്ടെഭായനി.  വനിദവഭാഭവഭാസ
കേചവടക്കഭാരുലടയുലാം  അഴനിമതനിക്കഭാരുകടയുലാം  വഭാതനിലകേളഭാണട്ട്  ലകേഭാടനിയടചതട്ട്.
അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  അതനിനട്ട്  കൂട്ടുനനിനവര്ലക്കലഭാലാം  കവദനയുണ്ടെഭാകുലമനള്ളതട്ട്  സതവമഭാണട്ട്.
കേഴനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലലാം  അഴനിമതനിയുകടയുലാം  വനികേസന  മുരടനിപനികന്റെയുലാം
അനകേഭാരത്തനില് കേനിടനനിരുന കകേരളലത്ത മനുഷവതസത്തനിലന്റെ മുഖമുള്ള,  ജനകേതീയ
വനികേസന ചേനിനയനിലൂലട,  ശകമഭായ അഴനിമതനിവനിരുദ നടപടനിയനിലൂലട ഒരു പുതനിയ
സൂരവലവളനിചലാം  നല്കേഭാന്  ശമനിച  ഒരു   ഗവണ്ലമന്റെഭാണട്ട്  എനട്ട്  ചുരുങ്ങനിയ
കേഭാലലാംലകേഭാണ്ടെട്ട്  കകേരളലത്ത കബഭാദവലപടത്തഭാന്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ധഭാരഭാളലാം  ആളുകേളുലട  കവദനകേളുലാം  പ്രതതീക്ഷകേളുമഭാണട്ട്  ചുവപ്പുനഭാടയനില്  കുരുങ്ങനി
ക്കനിടനനിരുനതട്ട്.  അങ്ങലന  ചുവപ്പുനഭാടയനില്  കുരുങ്ങനിക്കനിടക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്
തുടക്കത്തനില്ത്തലന ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി ഉകദവഭാഗസര്ക്കുലാം ബനലപടവര്ക്കുലാം
കേര്ശനനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിക്കഴനിഞ.  മനനിമഭാരുലടയുലാം  മറ്റുലാം  ധൂര്ത്തുലകേഭാണ്ടുണ്ടെഭാകുന
ലചേലവകേള  ചുരുക്കഭാന്കവണ്ടെനി  സ്റ്റഭാഫുകേളുലട  എണ്ണലാം  കുറയ്ക്കുകേയുലാം  വപലറട്ട്
വഭാഹനങ്ങള കവലണ്ടെനവയ്ക്കുകേയുലാം ലചേയതട്ട്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ തതീരുമഭാനമഭാണട്ട്. 

ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളക്കുകവണ്ടെനി യുവഭാക്കള പ്രതതീക്ഷകയഭാലടയഭാണട്ട് കേഭാത്തനിരനിക്കുനതട്ട്.
ആദവലത്ത  കേവഭാബനിനറട്ട്  മതീറനിലാംഗനില്ത്തലന  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടഭാത്ത  ഒഴനിവകേള
അടനിയനരമഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി.  അതട്ട്   കകേരളത്തനില്
മഭാത്രമല ഇനവലയഭാടഭാലകേ വലനിയ പ്രതതീക്ഷയഭാണട്ട് നല്കുനതട്ട്. 

(അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി. ലഡപവ്യൂടനി സതീക്കര്)

ഇനവഭാ  രഭാജവലാം  മുഴുവന്   വര്ഗ്ഗതീയവല്ക്കരണത്തനിലഭാണട്ട്.   ഇനവയനിലല
ജനങ്ങലള  ജഭാതനിയുലടയുലാം  മതത്തനിലന്റെയുലാം  കപരനില്  ഭനിനനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്
രഭാഷതീയലക്ഷവലാം  കനടനിലയടക്കുവഭാന്  ശമനിച  ബനി.ലജ.പനി.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാരവലാം
നമുലക്കലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  അത്തരലമഭാരു  സഭാഹചേരവമഭാണട്ട്  ഇനവയനിലടനതീളലാം
ഉണ്ടെഭായനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  നമ്മുലട ജനഭാധനിപതവ സലാംവനിധഭാനങ്ങള, ഭരണഘടന
കപഭാലലാം  ഭതീഷണനി  കനരനിടകേയഭാണട്ട്.  ഉത്തരഭാഖണ്ഡനില്  ജനഭാധനിപതവ  രതീതനിയനില്
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ലതരലഞ്ഞടക്കലപട  സര്ക്കഭാരനിലന  പനിരനിച്ചുവനിട്ടുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്  ശതീ.  നകരനകമഭാദനി
അതനിനട്ട്  തുടക്കലാം  കുറനിചതട്ട്.  1957-ല്  ജനഭാധനിപതവത്തനിലൂലട  അധനികേഭാരത്തനില്
വന  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന  പനിരനിച്ചുവനിട്ടുലകേഭാണ്ടെട്ട്  കകേഭാണ്ഗസട്ട്  ഒരു
കേതീഴട്ട് വഴക്കലാം  ഉണ്ടെഭാക്കനിലയടത്തു.  സസനലാം  കകേഭാര്ടനികലയ്ക്കുലാം  അത്തരലമഭാരു  അവസ
ഉണ്ടെഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ജനഭാധനിപതവ ഭരണ ഘടനയുലട സങലമഭായനിട്ടുള്ള
മതനനിരകപക്ഷതലയയുലാം സഭാമൂഹവ സമതസലത്തയുലാം പഭാര്ലലമന്റെനില്കപഭാലലാം  കചേഭാദവലാം
ലചേയഭാന് കകേനലാം ഭരനിക്കുന ആളുകേള മുതനിര്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. വനിലക്കയറലാം ലകേഭാണ്ടെട്ട്
സഭാധഭാരണക്കഭാരലന്റെ ജതീവനിതലാം  ദുരനിതപൂര്ണ്ണമഭായനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുന ഒരവസയഭാണുള്ളതട്ട്.
ഇനവലയഭാടഭാലകേ  ഈ  discontent വളര്നലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. യുവഭാക്കളുലട
കനതൃതസത്തനില് കമഭാദനിയുലടയുലാം  ബനി.ലജ.പനി.യുലടയുലാം  സകപഭാര്കടഴഭായനിരുന പകടല്
അജനികറഷന്  നടക്കുകേയഭാണട്ട്;  ജഭാടട്ട്  സമരലാം  നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവലരഭാലക്ക
പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  ബനി.ലജ.പനി.യുലട  അണനികേളഭായനിരുന.  ഈ  രതീതനിയനില്
ഇനവയനില് വവഭാപകേമഭായ പ്രതനികഷധങ്ങള നടനലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകമ്പഭാള പ്രതതീക്ഷയുലട
കേനിരണമഭാണട്ട്   ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതവ  മുനണനി  ഇനവയുലട  മുമ്പനില് വയ്ക്കുനതട്ട്.
നകരനകമഭാദനി നടപനിലഭാക്കുന നയങ്ങള അതുകപഭാലല മലറഭാരു രതീതനിയനില് കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കകേരളത്തനിലലാം  നടപനിലഭാക്കനിലയനകവണലാം  കേരുതഭാന്,
പ്രകതവകേനിച്ചുലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങകളയുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങകളയുലാം
സലാംബനനിചട്ട്.   ഞഭാന് JNU-വനിലല വനിദവഭാര്ത്ഥനിയഭായനിരുന.  ഞഭാനടക്കലാം ധഭാരഭാളലാം
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  ഈ  സഭാപനത്തനില്  നനിനലാം  പഠനിചട്ട്  പുറത്തനിറനിങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ഞങ്ങള വലനിയ  പ്രതതീക്ഷകയഭാലടയഭാണട്ട്  ഈ രഭാജവലത്ത  കേണ്ടെനിരുനതട്ട്.   പകക്ഷ
ഓകരഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ലന്റെ  ഏജന്റെനിലന
നനിയമനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  അതട്ട്  പൂടനിക്കുകേയുലാം  അതനിലന്റെ  നനിലവഭാരലാം  തകേര്ക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  ശമങ്ങളഭാണട്ട്   നടത്തനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതുകപഭാലല  ഐ.
ഐ.  ടനി.  കേളനിലലാം  മറട്ട്  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ഫതീസട്ട്  വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന.
പഭാവലപടവന്  പഠനികക്കണ്ടെഭാലയന  തതീരുമഭാനമഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  പനിനനിലള്ളതട്ട്.
നനിലവനിലള്ള  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  നകരനകമഭാദനി  നടത്തുന
ഇങ്ങലനയുള്ള അകനകേലാം വനികേസന നയങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  നമുക്കറനിയഭാലാം.  സമയക്കുറവ
ലകേഭാണ്ടെട്ട്  അലതഭാനലാം  ഞഭാന്  വനിശദതീകേരനിക്കുനനില.  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങലള
തകേര്ത്തട്ട്  സസകേഭാരവ  മഭാകനജലമന്റുകേലള  ലപ്രഭാകമഭാടട്ട്  ലചേയ്യുന ഒരു തതീരുമഭാനമഭാണട്ട്
കകേരളത്തനിലലാം കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് വകേലക്കഭാണ്ടെതട്ട്.  
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കകേഭാഴനികക്കഭാലട മലഭാപറമ്പട്ട് സ്കൂള ഉളലപലടയുള്ള സ്കൂളുകേള പൂടനിക്കഭാനുണ്ടെഭായ
നടപടനി  നമുക്കറനിയഭാലാം.  ഒലരഭാറ  കുടനികപഭാലലാം  ഇലഭാത്ത   12  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡട്ട്
വനിദവഭാലയങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞ  അദവയന  വര്ഷത്തനില്  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അണ്
എക്കകണഭാമനികേട്ട് സ്കൂളുകേളഭായനി ലനിസ്റ്റട്ട് ലചേയലപടനിരനിക്കുനതട്ട്  5573  സ്കൂളുകേളഭാണട്ട്.  ഈ
സമയത്തട്ട് സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില്  22543  കുടനികേളുലാം എ യ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില്  57323
കുടനികേളുലാം  കുറഞ.   എനഭാല്  മലറഭാരു  സഭാഹചേരവലാം  കൂടനി  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അണ്
എയ്ഡഡട്ട്  കമഖയനില്  52061  കുടനികേള  കൂടനി.  കകേരളത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാലത
കേനിടന നഭാനൂകറഭാളലാം സ്കൂളുകേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലകേഭാടത്തു. സസകേഭാരവ സഭാപനങ്ങള
കൂണുകപഭാലല  മുളച്ചുലപഭാങ്ങഭാന്  തുടങ്ങനി.  പഭാവലപടവര്  പഠനിക്കുന  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളുലാം പൂടനിക്കുന ഒരു നനിലപഭാടഭാണട്ട് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചതട്ട്. ' He who
opens a school door, closes     a prison' എനട്ട് വനികര് ഹവ്യൂകഗഭാ   (Victor Marie
Hugo)  പറയുനണ്ടെട്ട്.  സ്കൂളുകേള  പൂട്ടുനതട്ട്  അകനകേലാം  ജയനിലകേള  തുറക്കുനതനിനട്ട്
തുലവമഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്   നഷത്തനിലന്റെ  കപരനില്   ഏലതഭാലക്ക  സഭാപനങ്ങള
പൂടനിയഭാലലാം,  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  സഭ  ലഭാഭകേരമലലന  പറഞ്ഞട്ട്  പൂകടണ്ടെ  അവസ
വനഭാല്കപഭാലലാം നമ്മുലട സ്കൂളുകേള പൂടഭാന് ഇടവരുത്തനില.  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലലാം
എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലലമഭാലക്കയഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാരലന്റെയുലാം  ആദനിവഭാസനികേളുലടയുലാം
ദളനിതരുലടയുലാം  കുടനികേള  പഠനിക്കുനതട്ട്.  അത്തരലാം  സഭാപനങ്ങള  പൂടനിലക്കഭാണ്ടെട്ട്
എയ്ഡഡട്ട്  സഭാപനങ്ങലള  വളര്ത്തുകേയഭാണട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്.  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള  പൂട്ടുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്  കമഭാദനിയുലട  നയലാം.  സമയലാം  കുറവഭായതു
ലകേഭാണ്ടെട്ട് കൂടതല് കേഭാരവങ്ങളനികലക്കട്ട് ഞഭാന് കേടക്കുനനില.    

കേഴനിഞ്ഞ  ഇടതുപക്ഷജനഭാധനിപതവ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  11
ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് ലഭാഭത്തനിലണ്ടെഭായനിരുനതട്ട്.  എനഭാല് യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ
ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ഇലതലഭാലാം  നഷത്തനികലക്കഭാണട്ട്  കപഭായതട്ട്.  ഇലതഭാരു  മഭാജനിക്കഭാണട്ട്.
ഇഇൗ  മഭാജനിക്കട്ട്  അദഭാനനിക്കുലാം  അലാംബഭാനനിക്കുലാം  പറഞ  ലകേഭാടത്തനിരുലനങനില്
ഇവനിടലത്ത  പഭാവലപടവര്ക്കട്ട്  ജതീവനിക്കഭാന്  കേഴനിയുമഭായനിരുന.  എങ്ങലനയഭാണട്ട്
ലഭാഭത്തനിലള്ള ഒരു സഭാപനലത്ത ലപലടനട്ട് നഷത്തനിലഭാക്കുനതട്ട്?  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലാം വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലാം നഷത്തനിലഭാക്കനി ലക്കഭാണ്ടെട്ട് ഒനകേനില്
അതട്ട് പൂടനിക്കുകേ അതലലങനില് സസകേഭാരവ കകേഭാര്പകററട്ട് മുതലഭാളനിമഭാലരലക്കഭാണ്ടെട്ട് അതട്ട്
ഏലറടപനിക്കുന  നയമഭാണട്ട്  കമഭാദനി  സര്ക്കഭാരുലാം  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരുലാം
പനിന്തുടര്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  ഇന്ഡവയനില്  ഇനട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  ഒരു  നനികയഭാ  ലനിബറല്
സഭാമ്പത്തനികേനയത്തനിലന്റെ പനിന്തുടര്ചയഭാണട്ട്.  യകറഭാപവന് രഭാജവങ്ങളനിലലഭാലക്ക ഇതട്ട്
പനിന്തുടര്നട്ട് ആകഗഭാളസഭാമ്പത്തനികേ മഭാനവലാം സലാംഭവനിചകപഭാള പനിടനിച്ചുനനില്ക്കഭാനഭാവഭാത്ത
ഒരവസയുണ്ടെഭായനി. 
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Occupy  Wall  Street  (OWS) എനപറയുന  ഒരു  മൂവ്ലമന്റെട്ട്  നടന.
അതുകപഭാലല ഗതീസട്ട്  തകേര്നടനിഞ.  ഇകപഭാള ബനിടന് യകറഭാപവന് യണനിയനനില്
നനിനലാം മഭാറനി. ഇലതഭാലക്ക ഇത്തരത്തനിലള്ള നയങ്ങള പനിന്തുടരുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാണട്ട്.
ഇന്ഡവയുലാം അത്തരത്തനിലള്ള ഒരു സഭാഹചേരവത്തനികലക്കട്ട്  കപഭാകേഭാതനിരനിക്കണലമങനില്,
ഇകപഭാള  യകറഭാപനിലലാം  മറ്റുലാം  ചേനിനനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന  ഒരു  കസഭാഷവലനിസ്റ്റട്ട്
നയത്തനികലക്കട്ട്  മുകനറഭാനുള്ള  ശമമഭാണട്ട്   അവര്  നടത്തുനതട്ട്.  ആ  സഭാഹചേരവലാം
നമ്മേള  മുന്കൂടനി  മനസനിലഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുകവണലാം  കേഭാരവങ്ങള  ലചേയഭാന്.  ഇഇൗ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്   കസഭാഷവലനിസ്റ്റട്ട്  നയത്തനിനട്ട്  ഒരു  മഭാതൃകേയഭാണട്ട്.  ഇനനി  ഒരു  സ്കൂളുലാം
അടച്ചുപൂട്ടുകേയനില  എന  നയമഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചതട്ട്.  പൂടനിയ  സ്കൂളുകേള  തുറക്കഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചതട്ട്. അതഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷയുലട നഭാമ്പട്ട് ലകേഭാടക്കുനലണ്ടെനട്ട്
ഞഭാന് പറഞ്ഞതട്ട്.  

ഇന്ഡവയനില് ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മയനില് ഒനഭാലാം സഭാനത്തട്ട് നനില്ക്കുന സലാംസഭാനലാം
കകേരളമഭാണട്ട്.  കദശതീയ  ആവകറജനികനക്കഭാള  മൂനനിരടനിയഭാണനിതട്ട്.  കകേരളത്തനില്
15  മുതല്  29  വയസ്സുവലരയുള്ള ആളുകേള  23%  ഉണ്ടെട്ട്.  അതനില്  21.7%  ആളുകേള
ഗഭാമതീണകമഖലയനില് ജതീവനിക്കുന ലതഭാഴനിലനിലഭാത്തവരഭാണട്ട്.  എനഭാല് ഇന്ഡവയുലട
ആവകറജട്ട്  4.9  ശതമഭാനകമയുള്ളൂ.  അര്ബന്  ഏരനിയയനില്  യുവഭാക്കളഭായ  18%
ആളുകേളുലാം ലതഭാഴനിലനിലഭാത്തവരഭാണട്ട്.  ഇന്ഡവയുലട ആവകറജട്ട്  9.2  ശതമഭാനകമയുള്ളൂ.
എനഭാല്  യുവതനികേളഭായനിട്ടുള്ള  സ്ത്രതീകേളുലട  ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മ  47.4%  ആണട്ട്.
ഇന്ഡവയുലട ആവകറജഭാലണങനില് 4.8 ശതമഭാനകമയുള്ളൂ.  ഇനനിയുലാം നമുക്കട്ട് ഒരുപഭാടട്ട്
മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാനുണ്ടെട്ട്.  25  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ആളുകേളക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്  ലകേഭാടക്കുവഭാനുലാം
പുതനിയ ലതഭാഴനില്സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുവഭാനുമുള്ള ഇഇൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം  വലനിയ
പ്രതതീക്ഷകേളഭാണട്ട് നല്കുനതട്ട്. 

പല  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളുലടയുലാം  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കഭാന്
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിലട  ഇരനിക്കുന  പലരുലടയുലാം  മുമ്പനില്  അക്കഭാരവവലാം
പറഞലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള  വരുനണ്ടെഭാകുലാം.  വര്ഷങ്ങളഭായനി  നനിയമനവലാം
കേഭാത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്;  ഒരു നടപടനിയുലാം ഇതുവകരയുലാം സസതീകേരനിചനിടനില എനപറഞ്ഞട്ട്
നനിരവധനി  ആപ്ലെെനികക്കഷനുകേളഭാണട്ട്  ലഭനിക്കുനതട്ട്.  നനിയമനലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയട്ട്
എത്രയുലാംലപലടനട്ട്  നടപഭാക്കഭാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലചേയണലാം.
കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാത്തതനിലന്റെ  ഫലമഭായനിടഭാണട്ട്
ഇത്തരലമഭാരു സഭാഹചേരവമുണ്ടെഭായതട്ട്.   
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സ്ത്രതീകേളലക്കതനിലരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള വര്ദനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലയളവനില്  Sexual  harassment,  molestation,  rape  എനനിവ
കൂടനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്. ദളനിതട്ട്-ആദനിവഭാസനികേകളഭാടള്ള കസ്നേഹലാം പ്രകേടനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട് പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  ഒനഭാലാം
സകമ്മേളനത്തനില്  അടനിയനരപ്രകമയഭാവതരണത്തനിനട്ട്  അനുമതനി  നനികഷധനിചതനില്
പ്രതനികഷധനിചട്ട്  ഇവനിലടനനിനട്ട്  ഇറങ്ങനികപഭായ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  ആഭവനര
മനനിയഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാഴഭാണട്ട്  ജനിഷയുലട  ലകേഭാലപഭാതകേലാം  നടക്കുനതട്ട്.  ജനിഷയുലട
ലകേഭാലപഭാതകേലാം  സലാംബനനിച്ചുള്ള അകനസഷണത്തനിനട്ട്  സഹഭായകേമഭായ ലതളനിവകേള
നശനിപനിചനിട്ടുലാം  അതനിനുത്തരവഭാദനികേളഭായവരുലട  കപരനില്  നടപടനിലയടക്കുകേകപഭാലലാം
ലചേയ്യുകേയുണ്ടെഭായനില.  ആ  സലലാം  സതീല്  ലചേയലപടനതുകപഭാല ലാം  5  ദനിവസലാം
കേഴനിഞ്ഞനിടഭാണട്ട്,  മൃതകദഹവലാം  ലപലടനട്ട്  ദഹനിപനിച്ചു.  യഭാലതഭാരു  കേഭാരണവശഭാലലാം
ലതളനിവട്ട് നനിലനനില്ക്കരുലതനട്ട് വനിചേഭാരനിചട്ട് അനലത്ത ആഭവനരമനനിയുലട കപഭാലതീസഭാണട്ട്
ഇതട്ട്  ലചേയതട്ട്.  പുതനിയ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില് വന,  സതവലാം പുറത്തുവന
ലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന. നനിയമവനിദവഭാര്ത്ഥനിയഭായനിരുന ദളനിതട്ട് ലപണ്കുടനിയഭായനിരുന ജനിഷ.  

മനി  .   ലഡപവ്യൂടനി സതീക്കര് : സമയലാം കേഴനിഞ....പ്ലെെതീസട്ട്......

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി : സര്,  രഭാഷതീയത്തനിനട്ട് പുതനിയ ദനിശഭാകബഭാധലാം
നല്കുന  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കഭാര്  വലനിയ  പ്രതതീക്ഷകേളഭാണട്ട്  നല്കുനതട്ട്  എനള്ളതു
ലകേഭാണ്ടെട്ട് ഇഇൗ നനനിപ്രകമയലത്ത ഞഭാന് പനിന്തുണയ്ക്കുന.

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :  സര്,  ഇവനിലട  അവതരനിപനിച  നനനി
പ്രകമയലത്ത ഞഭാന് എതനിര്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിലട  ധവളപത്രലാം   പുറലപടവനിചനിരനിക്കുന.
ധവളപത്രലാം ഇറക്കഭാന് വളലര എളുപമഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട് പ്രകതവകേനിചട്ട് ലചേലലവഭാനമനില.
പലക്ഷ, ഇഇൗ ധവളപത്രലാം ഇറക്കഭാന് ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരവമനനിലയ സഹഭായനിച
ഉകദവഭാഗസന്മഭാര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  മുനനിലലാം  ഇകത  പ്രശങ്ങളുലാം  ഇകത
ലസഭാലവ്യൂഷനുകേളുലാം,  ധവളപത്രലാം  എന  നനിലയനിലല  മറ്റു  പല  രതീതനികേളനിലലാം
അവതരനിപനിചതഭാണട്ട്.  ഞഭാന്  ധവളപത്രലാം  ഓടനിച്ചു  വഭായനിച്ചുകനഭാക്കനി.  ലസഭാലവ്യൂഷന്
എനഭാണട്ട്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്  എനഭാണട്ട്  ആദവലാം  കനഭാക്കനിയതട്ട്. ലസഭാലവ്യൂഷന്
എനപറയുനതട്ട്  ലചേലവചുരുക്കല്,  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  നനികുതനി  കൂടല്
എനനിവയഭാണട്ട്.  

ലചേലവചുരുക്കലനിലനക്കുറനിചട്ട്  ഇവനിലട  പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കനഭാണ്-പ്ലെെഭാന്
എകട്ട്ലപന്ഡനിചറനില് വരുന ലചേലവകേള ലവടനിച്ചുരുക്കനി.  സഭാലറതീസട്ട്  ലവടനിച്ചുരുക്കണ്ടെ,
വലനിയ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങലളഭാനലാം  ആവശവമനിലഭാത്തവയഭാണട്ട്. എലഭാലാം  പരനിഷ്കരനിചട്ട്
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ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട് സഭാലറനി വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാടത്തതഭാണട്ട്. കുറചട്ട്  ദനിവസകമ ആയനിട്ടുള്ളൂ
എനള്ളതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന  ലപഭാളനിറനിക്കലഭായനി  വനിമര്ശനിക്കുനനില.
സ്റ്റഭാര്ടനിലാംഗട്ട് കപ്രഭാബലാം എനഭാലണനവചഭാല് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാരവങ്ങലളഭാനലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന് പഭാടനില.  അലലങനില് അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന് ഒരു പനിശുക്കട്ട്.  അതുമൂലലാം
ഉണ്ടെഭാകുന  നഷലാം  നനിങ്ങളക്കഭായനിരനിക്കുലാം.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വനികേസന
കേഭാരവങ്ങളനില് കമഭാശമഭാലണനട്ട് ആരുലാം പറയനില.  നഭാഷണല് വഹകവയുലട കേഭാരവലാം
പറഞ.  നമുക്കട്ട് ലചേയഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  ലചേയഭാനുള്ള ഒരു സമതീപനലാം എടക്കുന.
അതനിനട്ട് എലഭാവരുലടയുലാം സഹകേരണലാം കവണലാം എനപറഞ്ഞഭാല് കപഭാസനിറതീവഭാണട്ട്.
മുലലപരനിയഭാറനിലന്റെ കേഭാരവലാം വനകപഭാള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ തഭാലരവലാം കവണലാം. അകത
അവസരത്തനില്  മലയഭാളനികേളുലട  പ്രശങ്ങളുലാം  മറ്റു  കേഭാരവങ്ങളുലാം  വനകപഭാള
വനിശഭാലമഭായ ഒരു ചേര്ച നടത്തഭാലമനട്ട് പറഞ.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പഴയ
മുഖവമനനി  ഇവനിലടയനിരനിക്കുന.  ഇലക്ഷനനില്  കതഭാറ്റു  എന  വനിചേഭാരനിചട്ട്  ലചേയ
കേഭാരവങ്ങലളഭാനലാം  ഇലഭാതഭാകുനനില.  ഈ  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന
സഇൗകേരവങ്ങള  ഒരുകേഭാലത്തുലാം  ഉണ്ടെഭാകേഭാത്തവനിധലാം  മഭാറനിയനികല;  നല  കറഭാഡകേള
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  മുഖഛഭായ  മഭാറനിയനികല;  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേള  കമഭാശമഭാകണഭാ;
കപഭാര്ട്ടുകേള,  ലമകട്രെെഭാ  ഇലതഭാലക്ക  നമുക്കട്ട്  കവണ്ടെഭാത്ത  കേഭാരവങ്ങളഭാകണഭാ?  ഈ
അടനിത്തറയനില്നനിനട്ട്   നനിങ്ങള  അടത്ത  ഘടത്തനികലക്കട്ട്  കപഭാകേണലാം.  അതഭാണട്ട്
കവണ്ടെതട്ട്.  അലഭാലത എലഭാലാം  അഴനിച്ചുപണനിയഭാലമനട്ട്  ധരനിക്കരുതട്ട്.  അഴനിച്ചുപണനിയഭാണട്ട്
എലഭാലാം  ശരനിയഭാക്കല്  എനലണ്ടെങനില്  കുഴയുലാം.  അറനിയഭാത്തവന്  കറഡനികയഭാ
നനഭാക്കനിയ  കേഥ  കപഭാലലയഭാകുലാം.  കറഡനികയഭായനിലല  എലഭാ  വയറുകേളുലാം  അഴനിച്ചു
പുറത്തനിടട്ട്  ഇനനി  ഇലതഭാലക്ക  ശരനിയഭാക്കുനതട്ട്  എങ്ങലനലയനട്ട്  ആകലഭാചേനിച  ഒരു
കേഥയുണ്ടെട്ട്.  അതുകപഭാലലയഭായനിത്തതീരുലാം.  അഴനിച്ചുപണനിതട്ട്  എലഭാലാം ശരനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
കപഭാകുനലതങനില്  നനിങ്ങളുലട  മുദ്രഭാവഭാകേവവലാം  പഭാളുലാം.  ഞങ്ങളുലട  കേഭാലത്തട്ട്
അടനിസഭാന സഇൗകേരവ വനികേസനത്തനിലലാം ലഡവലപ്ലമന്റെനിലലാം സലാംസഭാനത്തനിനുണ്ടെഭായനിട്ടുള്ള
മഭാറങ്ങള  അതു  നനിങ്ങള  കേഭാണണലാം.  അവനിലടനനിനലാം  ബനില്ഡട്ട്  ലചേയഭാന്
കനഭാക്കണലാം.  

ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേള  വലനിലയഭാരു  അസറട്ട്  അകല?  ഏറവലാം  കൂടതല്
ഇന്ലവസ്റ്റുലമന്റെട്ട്  വരഭാന് സഭാധവതയുള്ളതട്ട്   ലമഡനിക്കല് ടൂറനിസലാം, ഐ.  ടനി.  എനതീ
രലാംഗങ്ങളനിലഭാണട്ട്.  ഐ.ടനി.  രലാംഗത്തുണ്ടെഭായനിട്ടുള്ള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചറുലാം  കനടവലാം
ലചേറുതഭാകണഭാ?  കകേരള  സലാംസഭാനലാം  ഇനവഭാരഭാജവത്തനിനുതലന  അഭനിമഭാനകേരമഭായ
രതീതനിയനില്  ഡനിജനിറല്  ആയതട്ട്  നമ്മേള  കേഭാണഭാതനിരനിക്കരുതട്ട്.  ഒരു  കസ്റ്ററട്ട്
ഡനിജനിറലഭാകുകേ എനപറഞ്ഞഭാല് കേമ്മേവ്യൂണനികക്കഷനനില് ലഡവലപ്ഡട്ട് സ്റ്റഭാറസനികലക്കുള്ള
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ആദവ കേഭാല്വയഭാണട്ട്  എനര്ത്ഥലാം.   വനിദവഭാഭവഭാസലാം,   ലഹല്ത്തട്ട്  തുടങ്ങനിയ എലഭാ
രലാംഗങ്ങളനിലലാം  ഇ-ലടണ്ടെര്  ട്രെെഭാന്സരന്സനി.   ലചേറുതുലാം  വലതുമഭായനി  ലടണ്ടെറുകേള  ഇ-
ലടണ്ടെറുകേളഭായനി  മഭാറനിയ  സമയമഭാണനിതട്ട്.  ഡനിജനിറല്  ആയതനിലന്റെ  ഒരുപഭാടട്ട്
ഉദഭാഹരണങ്ങള  നമുക്കട്ട്  പറയഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.  കലഭാകേത്തട്ട്  വനികേസനിത
രഭാജവങ്ങലളഭാലക്ക  ഡനിജനിറല്  ലസഭാവസറനിയഭായനി  മഭാറനിക്കഴനിഞ.  ആ  ഒരു
സനിതനിയനികലയട്ട്  വരഭാന്  കേഴനിഞ്ഞ  ഇനവയനിലല  ആദവലത്ത  കസ്റ്ററഭാണട്ട്   കകേരളലാം
എനട്ട്  രഭാഷപതനി  ഇവനിലട  വന  പ്രഖവഭാപനിച്ചു.  ആ  രലാംഗത്തുണ്ടെഭായ  കനടങ്ങള
കേഭാകണണ്ടെതഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ  അടത്ത  ഘടങ്ങളനികലക്കട്ട്  നനിങ്ങളക്കട്ട്  ലകേഭാണ്ടു
കപഭാകേഭാലാം. ഞഭാന് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനനിലഭാലയനട്ട് വനിമര്ശനിക്കുകേയല. പലക്ഷ നനിങ്ങളുലട
സമതീപനത്തനില്  മഭാറലാം  വരണലാം.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഐ.ടനി
രലാംഗത്തുണ്ടെഭായ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവലാം  കേഭാണഭാതനിരനിക്കുനതട്ട്  ശരനിയല.
ലടകകഭാപഭാര്ക്കുകേള,  ഇന്കഫഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  അതുകപഭാലലയുള്ളവ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ലചേലവനില്  ഉണ്ടെഭാക്കഭാന് തുടങ്ങനിയകപഭാള നമ്മുലട ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി പറയുന.
പണമനില, സനിതനി വളലര കമഭാശമഭാണട്ട് എനട്ട്. എത്ര പഭാര്ക്കുകേള നമ്മേള ഉണ്ടെഭാക്കുലാം?
അകപഭാള തതീര്ചയഭായുലാം സസകേഭാരവനനികക്ഷപലാം കവണ്ടെനിവരുലാം. തമനിഴഭാടലാം കേര്ണ്ണഭാടകേവലാം
സസകേഭാരവ  നനികക്ഷപത്തനിനുകവണ്ടെനി  അതനിശതീഘലാം  കപഭായനി,  അവര്  ഐ.ടനി.
എകട്ട്കപഭാര്ടനില്  കലഭാകേത്തട്ട്  എവനിലടകയഭാ  എത്തനി.  അവരുലട  പ്രധഭാന
വരുമഭാനലമനപറയുനതട്ട്  ഐ.ടനി  എകട്ട്കപഭാര്ട്ടുകേളഭാണട്ട്.  അവനിലട  ഇടതുപക്ഷ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലചേയ  ലസ്റ്റപട്ട്  ലതറഭാലണനപറഞ്ഞട്ട്
അറച്ചുനനിനഭാല്,  വതീണ്ടുലാം ബസ്സുകേള മനിസഭായനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുലാം.  ഒരുപഭാടട്ട്  ബസ്സുകേള
പലണ്ടെഭാലക്ക മനിസഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  സഭാര്ടട്ട് സനിറനിക്കട്ട് വന ഗവഭാപട്ട് നമുക്കറനിയഭാലാം.  സഭാര്ടട്ട്
സനിറനി  സലാംബനനിചട്ട്   കചേഭാകദവഭാത്തരകവളയനില് ചേര്ച വന.  ബഹുമഭാനലപട മനനി
മറുപടനി  പറഞ്ഞകപഭാള  അക്കഭാരവങ്ങലളഭാലക്ക  പറഞ.  അവനിലട  വലനിയ  വലനിയ
കേമ്പനനികേളഭാണട്ട്  പണനിതുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  ലടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട്  കേവഭാമ്പസനില്  എത്ര
കജഭാലനിക്കഭാരഭാണുള്ളതട്ട്;  ഇവനിലട  എനനിക്കുമുന്പട്ട്  സലാംസഭാരനിച  ശതീ.  മുഹമ്മേദട്ട്
മുഹസനിന്  കചേഭാദനിച്ചു  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കട്ട്  കജഭാലനി  ലകേഭാടക്കഭാന്  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്
സഭാധനിക്കുകമഭാ  എനട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  അങ്ങലന  കജഭാലനി  ലകേഭാടക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയനില.  ധവളപത്രത്തനില്  ലചേലവചുരുക്കഭാന് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതനില് ഒനട്ട്,
കപഭാസ്റ്റട്ട് കേടട്ട് ലചേയല് ആയനിരനിക്കുലാം.  ഊഹനിക്കഭാവനകതയുള്ളൂ.  ഇലതഭാലക്ക നമ്മുലട
മുമ്പനില്  പലപ്രഭാവശവലാം  വനതഭാണട്ട്.   ഇത്തരലാം   unpopular  decisions  ഒലക്ക
എടക്കുനതട്ട്  നലഭാതഭാലണന  കതഭാനല്  ധവളപത്രത്തനില്  ഉണ്ടെട്ട്  എനട്ട്  വഭായനിച്ചു
കനഭാക്കുകമ്പഭാള  മനസനിലഭാക്കഭാന്  കേഴനിയുലാം.  Unpopular  decisions  ഉണ്ടെഭാകുലാം.
886/2017



354       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂണ് 30, 2016

ബഡ്ജറനിലന്റെ സൂചേനയഭാലണനട്ട് ഞഭാന് പറയുനനില.  പലക്ഷ എന്തുതലനയഭായഭാലലാം
ശരനി  അത്തരത്തനിലള്ള നടപടനികേളനികലക്കട്ട്  കപഭാകുകമ്പഭാള ലചേറുപക്കഭാര്ക്കട്ട്  കജഭാലനി
നല്കേഭാന്  കവണ്ടെ  അനവധനി  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനലാം  സഭാധവതയുള്ള
ഐ.ടനി.  രലാംഗത്തട്ട്  ഒനലാം  ഉണ്ടെഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പണലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
സഭാധനിച്ചുലവനട്ട് വരനില.   

വപ്രവറട്ട്  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കട്ട്  ഉണ്ടെഭാക്കുകേ  എനതട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കപഭാളനിസനിയഭായനിരുന. അതനിനട്ട് സഭാങ്ഷകനഭാ നടപടനികയഭാ ആയനിലലന പറഞ്ഞഭാല്
വലനിയ  പ്രശമഭാകുലാം.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഭാമൂഹവനതീതനി  രലാംഗത്തട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്
കേനിടനിയ  ഗുണലാം  എനനിനഭാണട്ട്  കുറച്ചുകേഭാണുനതട്ട്.  അലതഭാലക്ക  തുടരുലാം  എന
പറഞ്ഞഭാല്  കപഭാലര?  അതഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  കസ്റ്ററനിലന്റെ
ലഡവലപ്ലമന്റെനിനുതകുന  രതീതനിയനില്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സമതീപനലാം  മഭാറണലാം
എനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട്  ഇതനിലന സലാംബനനിചട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  

ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള സലാംബനനിചട്ട്  ഇവനിലട  പരഭാമര്ശനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.
നഷത്തനിലള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന്കവണ്ടെ മഭാജനിലക്കഭാനലാം
ആരുലട  കേയനിലലാം  ഇല.  പണലാം  അനുവദനിക്കുകേയഭാണട്ട്  പതനിവട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട
വവവസഭായ  വകുപ്പുമനനി  ഇനലല  സബ്മനിഷനട്ട്  മറുപടനിയഭായനി  ലടകട്ട്വറല്സട്ട്
കമഖലയനിലല  പ്രതനിസനനിലയക്കുറനിചട്ട്  പറഞ.  അവനിലട  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുലകേഭാലലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വലനിയ  തുകേയഭാണട്ട്  ലകേഭാടത്തതട്ട്.  പണലാം  പമ്പട്ട്  ലചേയ
ലകേഭാടത്തുലകേഭാകണ്ടെയനിരനിക്കണലാം.  കേഭാരണലാം ലടകട്ട്ലലറല് രലാംഗത്തട്ട്  recession ഉണ്ടെട്ട്.
ഇനവയനില്  മുഴുവന്  പ്രതനിസനനിയഭാണട്ട്.  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള
നനിലനനിര്ത്തഭാന്  ധഭാരഭാളലാം ഫണ്ടുകേള അനുവദനികക്കണ്ടെനിവരുലാം.  ഇതനിലനഭാലക്ക ഫണ്ടെട്ട്
ഉണ്ടെഭാകുകേയനില.  അതുലകേഭാണ്ടെട്ട് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എടത്ത ചേനില കപഭാളനിസനികേള
വളലര  പ്രധഭാനമഭാണട്ട്.  എലഭാത്തനിലനയുലാം  തള്ളനിപറഞലകേഭാണ്ടുള്ള  നനിങ്ങളുലട
സമതീപനലാം,  എലഭാലാം  അഴനിച്ചു  പണനിയഭാലാം  എനനിടട്ട്  ശരനിയഭാക്കഭാലാം  എനള്ള
സമതീപനമഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനലതങനില് പനിലനയുലാം പ്രശങ്ങള ഉണ്ടെഭാകുലാം.  

കറഭാഡനനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഒരു മകലഷവന് കേമ്പനനി വന,  അതട്ട്
കവണ്ടെഭാലയന  വച്ചു.  രണ്ടെരലക്കഭാലലാം  കേഴനിഞ്ഞട്ട്  അവസഭാനലാം  കേമ്പനനിയുലാം  കപഭായനി
കേമ്പനനിയുലട ആള ആതഹതവ ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ.  അതുകപഭാലല ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.
കറഭാ ഡനിലന്റെ കേഭാരവലാം. ഇത്തരലാം സമതീപനങ്ങള തുടക്കത്തനികല എടക്കുനതട്ട്  നലതല
എനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.   
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ലതരലഞ്ഞടപനിലൂലട  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  പഭാര്ടനിയഭാണട്ട്  ഞങ്ങളുകടതട്ട്.
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-നട്ട്  അനുകൂലമഭായ  രഭാഷതീയ  അവസയനിലലാം,  മതരനിചതനില്
ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം സതീറ്റുലാം  ജയനിച്ചുവന ഒരു പഭാര്ടനിയഭാണട്ട്  എലന്റെ പഭാര്ടനി.  കേഴനിഞ്ഞ
പ്രഭാവശവലാം  ജയനിചതുകപഭാലല  18  സതീറനിലലാം  ഇത്തവണയുലാം  ജയനിച്ചുവനതനില്
ഞങ്ങളക്കട്ട്  അഭനിമഭാനമുണ്ടെട്ട്.  കേറകേളഞ്ഞ  മകതതര  സ്റ്റഭാന്ഡനിനു  കേനിടനിയ
അലാംഗതീകേഭാരമഭാണതട്ട്.  ഇത്തവണ  മത-തതീവ്രവഭാദ-യഭാഥഭാസനിതനികേ  സ്റ്റഭാന്ഡട്ട്
എടക്കുന  ആളുകേലളഭാലക്ക  ഞങ്ങലള  എതനിര്ത്തു.  ആ  എതനിര്പനിലന  മറനികേടന
ലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട് ഞങ്ങള വനിജയനിചതട്ട്.  ബനി.ലജ.പനി.-ലയ എതനിര്ത്ത കേഭാരവലാം പറയുകമ്പഭാള,
നനിങ്ങള മറച്ചുവയ്ക്കുന ഒരു കേഭാരവലാം ഉണ്ടെട്ട്.   ബനി.ലജ.പനി.-യുമഭായനി കനരനിടട്ട് ഏറ്റുമുടനിയതട്ട്
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ആണട്ട്.  മകഞശസരത്തട്ട്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-നട്ട്  മൂനഭാലാം  സഭാനലാം
മഭാത്രകമയുള്ളൂ.  ഞങ്ങളഭാണട്ട്  മകനഭാഹരമഭായ  89 കവഭാട്ടുലാം  വഭാങ്ങനി  കേടനവനതട്ട്.
പഭാലക്കഭാടലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡലാം  തനിരുവനനപുരത്തുലാം   എല്.ഡനി.എഫട്ട്.നട്ട്  മൂനഭാലാം
സഭാനമഭാണട്ട്.  ബനി.ലജ.പനി.-യുലട  സലാംസഭാന  പ്രസനിഡന്റെനിലന  കതഭാല്പനിചട്ട്
അനസഭായനി തലയുയര്ത്തനി അഭനിമഭാനപൂര്വ്വലാം ഇരനിക്കുകേയകല ശതീ. ലകേ. മുരളതീധരന്.
ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്  പനിണങ്ങരുതട്ട്.  അലലങനില്  അവനിലട  ശതീ.  കുമ്മേനലാം
രഭാജകശഖരന് ഇരനിക്കുമഭായനിരുന.  രഭാഷതീയമഭായ  വവതവസ സമതീപനലാം ഉണ്ടെഭാകേഭാലാം.
പലക്ഷ  രഭാഷതീയമഭായ  വനികരഭാധലാം  ആകരഭാടലാം  ഇല.  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്
വനിശകേലനലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള ബനി.ലജ.പനി.-കയഭാടട്ട് കനരനിടട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുകേയുലാം കതഭാല്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയതട്ട്    യു.ഡനി.എഫട്ട്. ആണട്ട്  അലഭാലത എല്.ഡനി.എഫട്ട്. അല.   മത-തതീവ്രവഭാദ
-യഭാഥഭാസനിതനികേ സമതീപനങ്ങകളയുലാം വര്ഗ്ഗതീയ-വനിഭഭാഗതീയ-ഫഭാസനിസ്റ്റട്ട് സമതീപനങ്ങലളയുലാം
എതനിര്ത്തട്ട്,  പുകരഭാഗമനഭാശയലാം  എന  സമതീപനലാം  എടത്തനിടഭാണട്ട്  ഞങ്ങളക്കട്ട്
18  സതീറ്റുലാം  കനടനി  അഭനിമഭാനകത്തഭാടകൂടനി  ഇവനിലട  വനനിരനിക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞതട്ട്.
അതുകപഭാലല  കദശതീയ  തലത്തനിലലാം   ബനി.ലജ.പനി.-യുമഭായനി  രഭാഷതീയമഭായനി  വഫറട്ട്
ലചേയ്യുനതട്ട്   കകേഭാണ്ഗസഭാണട്ട്.  അലഭാലത ലവറുലത വനിമര്ശനിക്കുനതല.  നനിങ്ങളുലട
സമതീപനത്തനില്  മഭാറലാം  വരണലമനള്ള  വനിമര്ശനകത്തഭാടകൂടനി  ഞഭാന്  നനനി
പ്രകമയലത്ത എതനിര്ക്കുന. 

12.00 N00N]

ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : സര്,  ഗവര്ണറുലട നയപ്രഖവഭാപന പ്രസലാംഗത്തനിനട്ട്
നനനി  കരഖലപടത്തനിലക്കഭാണ്ടെട്ട്  ശതീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മേ  അവതരനിപനിച  പ്രകമയലത്ത
പനിന്തഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്. യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് തകേര്ത്ത സഭാമ്പത്തനികേ അടനിത്തറലയ
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ലകേടനിപടക്കഭാനഭാണട്ട്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനിലന്റെ
നയപ്രഖവഭാപനമഭാണട്ട് ഇവനിലട നടത്തനിയതട്ട്.  സര്വ്വ കമഖലകേകളയുലാം  തകേര്ത്ത ഒരു
ഭരണമഭായനിരുന  അഞ്ചുലകേഭാലലാം  കകേരളത്തനിലണ്ടെഭായനിരുനതട്ട്.  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  2011-ല്  അധനികേഭാരത്തനില്  നനിലനഭാഴനിയുകമ്പഭാള  3000  കകേഭാടനി  രൂപ
ഖജനഭാവനില്  മനിചലാം  വചനിടഭാണട്ട്  ഇറങ്ങനികപഭായതട്ട്.   എനഭാല്  ഇനട്ട്  കേഭാലനിയഭായ
ഖജനഭാവഭാണുള്ളതട്ട്.  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപയുലട  കുടനിശനികേ
ലകേഭാടക്കഭാനുണ്ടെട്ട്.  കക്ഷമലപന്ഷനുകേലളലഭാലാം  കുടനിശനികേയഭാക്കനി  വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
വനികേസന  മുരടനിപ്പുലാം  അഴനിമതനിയുമഭാണട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സമ്മേഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
1,54,000  കകേഭാടനി  രൂപ  കേടലമടത്തട്ട്  കനഭാണ്  പ്ലെെഭാന്  എകട്ട്ലപന്റെതീചര്  വര്ദനിപനിചട്ട്
സലാംസഭാനലത്ത  കേടലക്കണനിയനില്  എത്തനിചതഭാണട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.   കകേരളകത്തഭാടട്ട്
ലചേയ  ഏറവലാം  വലനിയ  ലതറട്ട്.  ഇഇൗ  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ധനനയലാം
പ്രഖവഭാപനിചനിരനിക്കുനലവനതഭാണട്ട്  നയപ്രഖവഭാപനത്തനിലല  ഏറവലാം  പ്രധഭാനഭഭാഗലാം.
പ്ലെെഭാന് ലചേലവലാം മൂലധന ലചേലവലാം വര്ദനിപനിചട്ട് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേരലാംഗലാം
ലമചലപടത്തുനതനിനുകവണ്ടെ സഭാമ്പത്തനികേ നയമഭാണട്ട് പ്രഖവഭാപനിക്കലപടനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഒരു ധവളപത്രലാംതലന സഭയനില് അവതരനിപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ജനങ്ങലള കൂടതല്
ചൂഷണലാം  ലചേയഭാലത  റവനവ്യൂ   വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി
തതീര്ക്കുവഭാന് ശമനിക്കുന സമതീപനലാം വളലര സസഭാഗതഭാര്ഹമഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. 

വനിദവഭാഭവഭാസകമഖലയനില്  മഇൗലനികേമഭായതുലാം  അടനിസഭാനപരമഭായതുമഭായ
മഭാറത്തനിലന്റെ നയമഭാണട്ട് പ്രഖവഭാപനിക്കലപടനിരനിക്കുനതട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ വനിദവഭാഭവഭാസ
രലാംഗലത്ത  കേചവടവല്ക്കരണത്തനില്നനിനലാം  വര്ഗ്ഗതീയവല്ക്കരണത്തനില്നനിനലാം
രക്ഷനിക്കുവഭാനുള്ള  ശമമഭാണട്ട്  നടക്കുനതട്ട്.  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വനയുടലന  മലഭാപറമ്പട്ട്  സ്കൂളടക്കലാം  നഭാലട്ട്  സ്കൂളുകേള  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടത്തതട്ട്
ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണമഭാണട്ട്  കേഭാണനിക്കുനതട്ട്.  ഇകതഭാലട  അണ്
ഇക്കകണഭാമനികേട്ട് എന പദത്തനിനട്ട് കകേരള വനിദവഭാഭവഭാസരലാംഗത്തട്ട്  സഭാനമനിലഭാലയനട്ട്
വവകമഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  തുടര്നട്ട് കകേരളത്തനിലല എലഭാ സ്കൂളുകേളുലാം ലലഹലടകേട്ട്
ആക്കനി മഭാറ്റുനലവന പ്രഖവഭാപനവലാം നഭാലാം കകേട്ടു.  എടട്ട്  മുതല് പനണ്ടെട്ട് വലരയുള്ള
ക്ലഭാസ്സുകേള ലലഹലടകേട്ട് ആക്കുന. വനിദവഭാഭവഭാസരലാംഗത്തട്ട് ഒരു വനിപ്ലെെവലാം നടക്കുകേയഭാണട്ട്.
കൃഷനി പഭാഠവവനിഷയമഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചതട്ട് അഭനിനനനഭാര്ഹമഭായ കേഭാരവമഭാണട്ട്. 

കേഭാര്ഷനികേരലാംഗത്തുലാം  വലനിയ  മഭാറങ്ങളഭാണട്ട്  ഇഇൗ  നയപ്രഖവഭാപനത്തനിലള്ളതട്ട്.
കേഭാര്ഷനികേരലാംഗത്തട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സലാംഭഭാവന ലചേയതട്ട് കേര്ഷകേ ആതഹതവയഭാണട്ട്.
എനഭാല് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ആതവനിശസഭാസമുണ്ടെഭാക്കുന നയമഭാണട്ട് ഇഇൗ നയപ്രഖവഭാപനത്തനിലള്ളതട്ട്. 



നനനിപ്രകമയത്തനികന്മലള്ള ചേര്ച 357 

ലപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായലാം  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ദുര്ബലമഭാക്കനി
അഴനിമതനിയുലട  കൂത്തരങ്ങഭാക്കനി  മഭാറനിയതട്ട്  നമ്മേള  കേണ്ടെതഭാണട്ട്.  ലപഭാതുവനിതരണ
സമ്പ്രദഭായലാം  ശകമഭാക്കനി,  വനിലക്കയറത്തനില്നനിനലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ആശസഭാസലാം
കേനിടഭാനുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴുള്ള  നയപ്രഖവഭാപനപ്രസലാംഗത്തനിലള്ളതട്ട്.
അഴനിമതനി അതനികവഗലാം വളര്നട്ട്, സസജനപക്ഷപഭാതവലാം അമനിതഭാധനികേഭാരപ്രവണതയുലാം
കേഭാരണലാം  ജനങ്ങള  യു.ഡനി.എഫട്ട്.ല്  നനിനട്ട്  അകേനലവനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട
പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് ലലഹക്കമഭാന്റെനിനയച കേത്തനിലന്റെ രൂപലാം പത്രത്തനില് വനതഭാണട്ട്.
അവര്തലന  സമ്മേതനിചനിട്ടുള്ള  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  അഴനിമതനിയുലാം  സസജനപക്ഷപഭാതവലാം
അമനിതഭാധനികേഭാര  പ്രവണതയുമുണ്ടെഭായനിരുനലവനള്ളതട്ട്  പത്രങ്ങളനിലലലഭാലാം  വന
വഭാര്ത്തകേളഭാണട്ട്.  വഭാഗട്ട് ദഭാനങ്ങലളഭാനലാം  നനിറകവറഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനില.  ജനങ്ങള  ഇതട്ട്
തനിരനിചറനിഞ.  അതുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്  ജനങ്ങള  അവര്ക്കട്ട്  വതീണ്ടുലാം  അവസരലാം
നല്കേഭാതനിരുനതട്ട്.

റബര്,  കതങ്ങ,  കേശുവണ്ടെനി,  ഏലലാം,  കതയനില  തുടങ്ങനിയ
കേഭാര്ഷനികകേഭാലനങ്ങളക്കുലാം വനിലത്തകേര്ചയുണ്ടെഭായനി. അവലര സഹഭായനിക്കഭാനുള്ള ഒരു
നടപടനിയുലാം യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനില്നനിനണ്ടെഭായനില.  കക്ഷമ ലപന്ഷനുകേലളലഭാലാം
മുടങ്ങനി.  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ഇതനിനുമുമ്പട്ട് ഭരനിചകപഭാള ലപന്ഷനുകേലളലഭാലാം
വര്ദനിപനിചട്ട്  കുടനിശനികേ  തതീര്ത്തുലകേഭാടത്തതഭാണട്ട്.  എനഭാല്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  വന
ലപന്ഷനുകേള കുടനിശനികേയഭാക്കനി എനമഭാത്രമല കനരനിടട്ട് വതീടകേളനില് ലഭനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരുന
ലപന്ഷനുലാം  കേനിടഭാതഭാക്കനി.  ഇതു  ലപന്ഷന്  വഭാങ്ങുന  കേനിടപട്ട്  കരഭാഗനികേലളയടക്കലാം
കേഷലപടത്തുന  അവസയഭാണുണ്ടെഭാക്കനിയതട്ട്.  ലപന്ഷന്  വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി
പഞഭായത്തനില്  ലചേല്ലുകമ്പഭാള ബഭാങനില്  ലചേലഭാന്  പറയുലാം,  ബഭാങനില്  ലചേല്ലുകമ്പഭാള
കപഭാസ്റ്റഭാഫതീസനില്  ലചേലഭാന്  പറയുലാം,  അങ്ങലന  ജനങ്ങലള  നടലാംതനിരനിക്കുന
അവസയഭായനിരുന.  ഇകപഭാള   എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  എലഭാ  ലപന്ഷനുലാം
ആയനിരലാം  രൂപയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിചട്ട്,  അതട്ട്  വതീടകേളനിലലത്തനിച്ചു  ലകേഭാടക്കഭാനുള്ള
നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ഇവനിലട  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി  ലകേഭാടത്ത കേഭാരവലാം  പറയുകേയുണ്ടെഭായനി.

തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  ഭൂരഹനിതരഭായ  ആര്ക്കുലാം   ഭൂമനിലകേഭാടത്തതഭായനി  എനനിക്കറനിയനില.

ഭൂരഹനിതരഭായ  ആളുകേളനില്നനിനലാം  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

അവനിലട  എലഭാവരുലാം  അകപക്ഷ  ലകേഭാടത്തു.  അകപക്ഷകേലര  വനിളനിച്ചുവരുത്തനി,

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഭൂമനി അനുവദനിചനിട്ടുലണ്ടെന പറഞ്ഞട്ട് കേളനിയഭാക്കനി വനിടകേയഭാണുണ്ടെഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. 
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തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  പടയലാം  ലകേഭാടത്തതനിലന
സലാംബനനിച്ചുലാം  ഇവനിലട  അവകേഭാശവഭാദമുനയനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്
കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷലാം  ഒലരഭാറ  മലകയഭാരപടയലാംകപഭാലലാം  ലകേഭാടത്തനിടനില.
അതുകപഭാലല  കറഭാഡട്ട്,  കതഭാടട്ട്,  പുഴ,  കേനഭാല്,  കമചനില്പ്പുറലാം,  പഭാറ  എനനിവയുലട
പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില്  തഭാമസനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  കറഷന്കേഭാര്ഡട്ട്,  ലലവദത്യുതനി  കേണക്ഷന്
തുടങ്ങനിയവലയലഭാമുലണ്ടെങനിലലാം  പടയലാം  ലകേഭാടക്കഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനില,
അതനിലനഭാരു  ഏകകേഭാപനവമുണ്ടെഭാക്കനിയനില.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞട്ട്
വര്ഷലാം ഞഭാന്  സബ്മനിഷനുലാം ശദ ക്ഷണനിക്കലലമഭാലക്ക ഉനയനിചതഭാണട്ട്.   തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനില്  ഏതഭാണ്ടെട്ട്  25000  കപര്ക്കട്ട്  മലകയഭാരപടയവലാം  വനിവനിധ  പുറകമ്പഭാക്കുകേളുമഭായനി
ബനലപട പടയവലാം കേനിടഭാനുണ്ടെട്ട്. അവര്ക്കട്ട് പടയലാം ലകേഭാടത്തഭാല്തലന  ഭൂമനിയുലട പ്രശലാം
കുലറലയഭാലക്ക പരനിഹരനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം. അതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണലാം.

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് കേരഭാര് അനുസരനിചട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട് കേനികടണ്ടെ ലവള്ളലാം
കപഭാലലാം  വഭാങ്ങനിലയടക്കഭാന്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കഷഭാളയഭാര്-ലപരനിങ്ങല്കുത്തട്ട് ലലവദത്യുതനി ഉലഭാദനലത്തയുലാം ജലകസചേനലത്തയുലാം
കുടനിലവള്ളലത്തയുലാം ബഭാധനിച അനുഭവലാം നമുക്കുണ്ടെഭായതഭാണട്ട്.  പുതനിയ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
മുഖവമനനി  നടത്തനിയ  പ്രസഭാവനകേള  ജനങ്ങള  വളലര  തഭാലരവപൂര്വ്വമഭാണട്ട്
കനഭാക്കനിക്കഭാണുനതട്ട്.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ജനങ്ങളുലട സര്ക്കഭാരഭാലണനലാം ജഭാതനി-മത-
രഭാഷതീയ വവതവഭാസമനിലഭാലത എലഭാവര്ക്കുലാം തുലവനതീതനി  ഉറപഭാക്കുലമനലാം അകദ്ദേഹലാം
പറയുകേയുണ്ടെഭായനി.  അഴനിമതനിവനിമുകവലാം  കേഭാരവക്ഷമവമഭായ  സനിവനില്  സര്വ്വതീസട്ട്.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  ലസക്രകടറനിയറട്ട്  ജതീവനക്കഭാലര  അഭനിസലാംകബഭാധന
ലചേയകപഭാള ഓകരഭാ ഫയലലാം ഓകരഭാ ജതീവനിതമഭാണട്ട്,  നഭാടനിലന്റെ പ്രശങ്ങളഭാണട്ട്,  അതട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമനലാം  ഫയലകേള  കവഗത്തനില്  തതീര്പട്ട്
കേല്പനിക്കണലമനലാം  അകദ്ദേഹലാം  പ്രഖവഭാപനിചതട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  ജനങ്ങള  വളലര
ആകവശപൂര്വ്വമഭാണട്ട്  അതനിലന കനഭാക്കനിക്കണ്ടെതട്ട്.  വനിവനിധ  ആവശവങ്ങളക്കുകവണ്ടെനി
ജനങ്ങള സര്ക്കഭാര് ആഫതീസുകേളനില് വരുകമ്പഭാള അവലര നടത്തനി കേഷലപടത്തുന
അവസ  മഭാകറണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.  കേഭാരവങ്ങള  എളുപത്തനില്  നടത്തനിക്കനിട്ടുകേ,  അതഭാണട്ട്
ജനങ്ങള ആഗഹനിക്കുനതട്ട്. 

പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുകനലര  നടന  മര്ദ്ദേനങ്ങലളപറനി  പ്രതനിപക്ഷത്തട്ട്

നനിനട്ട്  ആകക്ഷപങ്ങളുണ്ടെഭായനി.  അതനിലനപറനി  എനനിക്കട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്  എലന്റെ

മണ്ഡലത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേ
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വര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുകനലര  നടന  അതനിക്രമങ്ങലള  സലാംബനനിചഭാണട്ട്.  ഞഭാന്  അതനിലന

സലാംബനനിചട്ട്  ഇഇൗ  സഭയനില്  അടനിയനരപ്രകമയവലാം  സബ്മനിഷനുലമഭാലക്ക

ഉനയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  എലന്റെ മണ്ഡലത്തനില് പഭാറു എന 65 വയസ്സുള്ള ആദനിവഭാസനി

സകഹഭാദരനിയുലട  വതീടനില്  വചനിരുന  രൂപ  നഷമഭാലയനപറഞ്ഞട്ട്  പരഭാതനി

ലകേഭാടക്കഭാന്  മലക്കപഭാറ  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  ലചേനകപഭാള,  കേഭാല്  ലകേടനിയനിടട്ട്

അവലര  ക്രൂരമഭായനി  മര്ദ്ദേനിക്കുകേയഭാണട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ലചേയതട്ട്.  ഇഇൗ  വനിഷയലാം  ഞഭാന്

സഭയനില് അടനിയനരപ്രകമയമഭായനി ഉനയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. അതുകപഭാലല മണനികേണ്ഠന്

എന ലഷഡവ്യൂളഡട്ട് കേഭാസ്റ്റട്ട് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ലചേറുപക്കഭാരന് ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട സബട്ട്

ജയനിലനില്വചട്ട്  ക്രൂരമഭായ മര്ദ്ദേനത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭാകുകേയുലാം മൂത്രതടസമുണ്ടെഭായതനിലന

ത്തുടര്നട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  പ്രകവശനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ  കേഭാരവലാം  ഞഭാന്

സബ്മനിഷനഭായനി ഉനയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. അതുകപഭാലല ആദനിവഭാസനിയഭായ ഭഭാഗവരഭാജനിലന

ലറയ്ഞര് ക്രൂരമഭായനി മര്ദ്ദേനിച സലാംഭവവലാം ഉണ്ടെഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. ഒരു ലതറ്റുലാം ലചേയഭാത്ത

അരുണ് എന പടനികേജഭാതനിക്കഭാരനഭായ ലചേറുപക്കഭാരലന,  സലാംശയത്തനിലന്റെ കപരനില്

അനട്ട്  ചേഭാലക്കുടനി    ഡനിവവ.  എസട്ട്.പനി.  ഓഫതീസനില്  ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി  ക്രൂരമഭായനി

മര്ദ്ദേനിച  സലാംഭവവലാം  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പഭാറു,  മണനികേണ്ഠന്,  ഭഭാഗവരഭാജട്ട്,  അരുണ്

തുടങ്ങനിയവര്ക്കട്ട്  കനലര  ക്രൂരമഭായ  മര്ദ്ദേനങ്ങളഭാണട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണകേഭാലത്തു

ണ്ടെഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  സലാംസഭാരനിചകപഭാള  അപ്പുറത്തുള്ള  ഒരു  ലമമ്പര്

പറഞ;   കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  ലപന്ഷന്  ലകേഭാണ്ടുവനതുലാം  പടനികേജഭാതനിക്കഭാലര

സഹഭായനിചനിട്ടുള്ളതുലമഭാലക്ക  യു.ഡനി.എഫട്ട്.കേഭാരഭാലണനട്ട്.   ഒരു പഴയ ചേരനിത്രമുണ്ടെട്ട്.

'തമ്പ്രഭാലനന  വനിളനിപനിക്കുലാം  പഭാകള  കേഞ്ഞനി  കുടനിപനിക്കുലാം'  എന പറഞ്ഞതഭാരഭാണട്ട്?

'തമ്പ്രഭാലനന  വനിളനിക്കനില  പഭാകള  കേഞ്ഞനി  കുടനിക്കനില'  എനട്ട്  കേര്ഷകേ

ലത്തഭാഴനിലഭാളനികേകളഭാടലാം  പഭാവലപടവകരഭാടലാം  പറഞ്ഞട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  രക്ഷഭാകബഭാധലാം

പകേര്നതഭാരഭാലണനട്ട്  ഓര്കക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.  ഞഭാന്  ഇഇൗ  നനനിപ്രകമയലത്ത

അനുകൂലനിക്കുന.

(അദവക്ഷകവദനിയനില് പഭാനല് ഓഫട്ട് ലചേയര്മഭാന്, ശതീ. രഭാജ എബഹഭാലാം)

ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട് കജഭാസഫട്ട് :  സര്, ഞഭാന് ഈ നനനിപ്രകമയലത്ത എതനിര്ക്കുന.
ഒരു മഭാസലാം മഭാത്രലാം പ്രഭായമഭായ സര്ക്കഭാരനിലന പ്രതനികടനിലഭാക്കുനതട്ട്  ശരനിയഭാകണഭാ
എനട്ട്  ഇനട്ട്  ചേര്ച  തുടങ്ങനിവച  ശതീ.  എലാം.  എലാം.  മണനി  കചേഭാദനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.
പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന  വനിമര്ശനിക്കുകേ,  കുറലപടത്തുകേ  തുടങ്ങനിയ
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നനിലപഭാടകേളനികലക്കട്ട് ഞങ്ങള കപഭാകുനനില.  ഞങ്ങളഭാരുലാം അങ്ങലന ആഗഹനിക്കുനമനില.
പകക്ഷ ഈ ഒരു മഭാസത്തനിനുള്ളനില് സലാംഭവനിചനിരനിക്കുന കേഭാരവങ്ങള വസ്തുതഭാപരമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാഴഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന   കുറലപടകത്തണ്ടെനിവരുനതട്ട്.  ഇനട്ട്
സഭയനില്  ചേര്ചലചേയ  പ്രശങ്ങള  ഇതനിനട്ട്  ആധഭാരമഭായനി  നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഗവര്ണറുലട  നയപ്രഖവഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില്  ഒരു  പുതനിയ  കകേരളലത്ത
ലകേടനിപടക്കഭാന്  ശമനിക്കുലമനപറയുകമ്പഭാളത്തലന  പരനിപൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പ്രതനിസനനി
ഉണ്ടെഭാക്കുന  നനിലയനികലക്കട്ട്  കകേരളലത്ത  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന  സഭാഹചേരവങ്ങളഭാണട്ട്
ഇവനിലട കേഭാണഭാന് കേഴനിയുനതട്ട്. കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ സമയത്തട്ട്
എടത്ത  ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങളനില്  അപഭാകേതകേള  ഉലണ്ടെങനില്
തനിരുത്തുനതട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാലാം.  പകക്ഷ  ആ  തതീരുമഭാനങ്ങലള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
മഭാറനിവച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ജനങ്ങലള  കദ്രഭാഹനിക്കുന  നനിലപഭാടകേലളടത്തഭാല്  കകേരള
ജനതയ്ക്കുകവണ്ടെനി  ജനഭാധനിപതവത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനട്ട്  ശകമഭായനി
ഇടലപകടണ്ടെനിവരുലാം. ഈ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ തുടക്കത്തനില്ത്തലന അതട്ട് ആവശവമഭായനി
വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ഇകപഭാള  ധവളപത്രലാം  പുറലപടവനിചനിരനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ   പശ്ചഭാത്തലലാം
സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയഭാണട്ട്  എനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനി
പറയുന.  ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  പരനികശഭാധനികക്കണ്ടെനിയനിരനിക്കുന.  ധവളപത്രലാം
ഇനട്ട് ലഭനിചനികടയുള്ളൂ.    ഈ ദനിവസങ്ങളനിലലഭാലക്ക അകദ്ദേഹലാം ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിച ഒരു
പ്രശലാം,  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കൂടതല് കേടലമടത്തുലവനതഭാണട്ട്.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  റവനവ്യൂ  ലചേലവട്ട്   25  ശതമഭാനലാം  എനള്ളതട്ട്  30  ശതമഭാനമഭാക്കനി.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലലദനലാംദനിന  ലചേലവട്ട്,  ശമ്പളലാം,  പലനിശ,  ലപന്ഷന്
ഇവയ്ക്കുകവണ്ടെനിയലഭാലത  എനനിനുകവണ്ടെനിയഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കേടലാം  എടക്കുനതട്ട്.
കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം  കകേരളത്തനില് നടന വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സജതീവമഭായനി കനതൃതസലാം ലകേഭാടത്തുലവനതനിലന്റെ ഏറവലാം
നല ലതളനിവഭാണട്ട് കേടലാം കൂടതലഭായനി എടത്തതുലാം  കേഭാരവങ്ങള നടപഭാക്കനിയതുലമലഭാലാം.
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  മുകമ്പഭാട്ടു  ലകേഭാണ്ടുകപഭായതു
ലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്  കേടബഭാദവത കൂടനിയതട്ട്.  ഈ ഒരു പശ്ചഭാത്തലലാം കകേരളത്തനില്  ചേര്ച
ലചേയ്യുകമ്പഭാള,  രഭാജവലത്തഭാടഭാലകേ  നനിലനനില്ക്കുന  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയുലാം
ആകഗഭാളതലത്തനില്  നടക്കുന  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാനവവലാം  വനിസരനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഈ
ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാ  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴനിയനില.
അതനിനനിടയനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ  വനികേസന  കേഭാരവങ്ങളുലാം  കക്ഷമപദതനികേളുലാം
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മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
സസതീകേരനിചതട്ട്.  അതനിലന്റെലയഭാരു തുടര്ചലയന നനിലയനില്,  ബഹുമഭാനലപട പനി.  ലകേ.
കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  നലലഭാരു വനികേസനമുണ്ടെഭാക്കനിയനിരനിക്കുന
ഒരു  അടനിത്തറയനില്  നനിനലകേഭാണ്ടെട്ട്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുകമ്പഭാള  കൂടതല്  കേഭാരവങ്ങള
നടപഭാകുനതട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്  അനുഗഹമഭായനിത്തതീരണലാം.  അതനിനട്ട്  വനിപരതീതമഭായ
നനിലപഭാടകേള സസതീകേരനിക്കരുതട്ട്.  

ഇകപഭാള കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് വനനിരനിക്കുന പ്രശങ്ങള - ഞഭാന് രഭാവനിലല

റബറനിലന്റെ  വനിലലയ  സലാംബനനിച  പ്രശലാം  ഉനയനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

അക്കഭാരവത്തനില്  കപഭാസനിറതീവഭായ നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിചതട്ട്  സൂചേനിപനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.

കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലകേഭാണ്ടുവന പദതനി തുടരുലമനട്ട്  പറഞ.  അങ്ങലനയുള്ള

നല കേഭാരവങ്ങള വനഭാല് ഞങ്ങള അതനിലന സകപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുലാം. 

ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള സതീറ്റുകേളുലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേളുലാം

നഷലപടന  എനപറയുകമ്പഭാള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഗഇൗരവമഭായനി  ആ  പ്രശലാം

പരനികശഭാധനികക്കണ്ടെതകല; എലഭാ  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  ഏര്ലപടത്തനിയതനിനുകശഷലാം

ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേള  ആരലാംഭനിക്കണലമന  പറഞ്ഞഭാല്  കകേരളലാം  കപഭാലള്ള

സലാംസഭാനത്തട്ട്  എങ്ങലന  നടക്കുലാം?  തുടങ്ങനിവചനിരനിക്കുന  കകേഭാകളജകേളനില്

സഇൗകേരവങ്ങള ഉണ്ടെഭാക്കണലമന കേഭാരവത്തനില് സലാംശയമനില.  അകതസമയലാം നമുക്കട്ട്

ലഭനിചനിരനിക്കുന സതീറ്റുകേള നനിലനനിര്കത്തണ്ടെതഭായനിട്ടുമുണ്ടെട്ട്.  പനികനഭാക്ക സമുദഭായങ്ങളക്കു

കവണ്ടെനി  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വനിവനിധ  കകേഭാകളജകേള  അനുവദനിച്ചു.  ആ

കകേഭാകളജകേള  തുടര്നലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുള്ള സഭാഹചേരവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എനതട്ട്

പ്രധഭാനലപട കേഭാരവമഭാണട്ട്. 

അതുകപഭാലലതലന അടനിസഭാനകമഖലകേളുലട  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

ഊനല് ലകേഭാടക്കുലമന പറഞ. അടനിസഭാന സഇൗകേരവവനികേസനവമഭായനി മുകനഭാട്ടു

കപഭാകേണലമങനില്  കേരഭാറുകേഭാരുലട  കുടനിശനികേ  തതീര്ക്കണലാം.  അവരുലട  സഭാമ്പത്തനികേ

പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കലപടണലാം. 

കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലകേഭാണ്ടുവന ബനില് ഡനിസഇൗണ്ടെനിലാംഗട്ട് സനിസ്റ്റലാം ഇകപഭാള
ലപന്റെനിലാംഗനിലഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനവനഭായ ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി  ഇക്കഭാരവലാം
പ്രകതവകേലാം പരനികശഭാധനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്. കേരഭാറുകേഭാരുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള



362       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂണ് 30, 2016

മുകനഭാട്ടുകപഭാകുലമനതനില്  വവകത  വരണലാം.  കുടനിശനികേ  ലകേഭാടത്തുതതീര്ക്കഭാന്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  കേഴനിലഞ്ഞനവരനില.  അതുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
മുഖവമനനി  ശതീ.  ഉമ്മേന്ചേഭാണ്ടെനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  ബനില്
ഡനിസഇൗണ്ടെനിലാംഗട്ട് സനിസ്റ്റലാം ഏര്ലപടത്തനിയതട്ട്. കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട് അലതഭാരഭാശസഭാസമഭായനിരുന.
ഇകപഭാള  അതട്ട്  ലപന്റെനിലാംഗനില്  ആക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഗവഭാരണ്ടെനി
നനിനലകേഭാണ്ടുള്ള ആ സനിസ്റ്റലാം  തുടര്നലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന് കേഴനിയണലാം.  ഇന്റെകഗറഡട്ട്
ഫനിനഭാന്ഷവല്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  സനിസ്റ്റലാം  എനള്ള  നനിലയനില്  ബഡ്ജറട്ട്
അകലഭാകക്കഷന്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  സനിസ്റ്റത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഏര്ലപടത്തനിയ  ഈ
ക്രമതീകേരണലാം   മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനിലലങനില്  വനികേസനരലാംഗത്തട്ട്
വലനിയ സലാംഭനഭാവസയഭാണട്ട്  ഉണ്ടെഭാകേഭാന് കപഭാകുനതട്ട്.

മനി  .   ലചേയര്മഭാന് : പ്ലെെതീസട്ട് കേണ്ക്ലൂഡട്ട്....അങ്ങയുലട സമയലാം കേഴനിഞ. 

ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട് കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഞഭാന് ചുരുക്കുകേയഭാണട്ട്.  മുന് ധനകേഭാരവ
വകുപ്പുമനനി ശതീ. ലകേ. എലാം. മഭാണനി സഭാറനിലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല  മരങ്ങഭാട്ടുപനിള്ളനിയനില്
ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യുലട  നഭാലട്ട്  ബഭാഞ്ചുകേള  പൂടനി.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
തുടങ്ങനികപഭായനി  എന  ഒറ  കേഭാരണലാംലകേഭാണ്ടെട്ട്  അടച്ചുപൂട്ടുകേ  എനള്ള  നനിലപഭാടട്ട്
എടത്തഭാല് എങ്ങലന അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം?  അടച്ചുപൂടനിയ ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യുലട
ബഭാഞ്ചുകേള  തുറനട്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  കേഴനിയണലാം.  വനികേസനരലാംഗത്തട്ട്  കൂടതല്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കണലമനട്ട്  ആഗഹനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  പ്രതനികേഭാരബുദനികയഭാടകൂടനി
അതനിനട്ട് വനിരുദമഭായനിട്ടുള്ള നനിലപഭാടകേള സസതീകേരനിക്കുനതട്ട് ഒരനിക്കലലാം ജനഭാധനിപതവത്തനിനട്ട്
ഭൂഷണമല.  ഇത്തരലാം  നനിലപഭാടകേള  തനിരുത്തണലാം.  അതനിനുതകുന  സമതീപനലാം
സസതീകേരനിക്കഭാത്ത  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  ഈ   നനനിപ്രകമയലത്ത  എതനിര്ത്തുലകേഭാണ്ടെട്ട്
ഞഭാന് നനിര്ത്തുന.  

ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  സര്,  ഞഭാന്  ഈ  പ്രകമയലത്ത
അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ജഭാതനി-മത കേക്ഷനികേളക്കുലാം വര്ഗ്ഗതീയതയ്ക്കുലാം  അഴനിമതനിക്കുലമതനിലര
കകേരളത്തനിലല  ജനത  നല്കേനിയ  വലനിയ  ഒരു  ജനവനിധനിയഭാണട്ട്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരനികന്റെതട്ട്.  ആ  പ്രതതീക്ഷ  ജനങ്ങളുലട  മനസനില്  മഭായഭാലത  നനിറഞ
നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഒരു  മഭാസലാം  പനിനനിട്ടുലവനപറയുനതട്ട്  വളലര  ലചേറനിയ
കേഭാലഘടമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഒരു  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഹണനിമൂണ്  കേഭാലഘടമഭാണട്ട്.  ഇനനി
അകങ്ങഭാട്ടുള്ള ദനിനങ്ങളനില്  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  എങ്ങലനയഭായനിരനിക്കു
ലമനട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്   പ്രതതീക്ഷ  നല്കുന  വനിധത്തനിലള്ള  ഒരു   പ്രസലാംഗമഭാണട്ട്



നനനിപ്രകമയത്തനികന്മലള്ള ചേര്ച 363 

ഗവര്ണര്  ഈ  സഭയനില്  നടത്തനിയതട്ട്.  അഴനിമതനിയുലാം  ലകേടകേഭാരവസതയുലാം
സസജനപക്ഷപഭാതവലാം  ധൂര്ത്തുലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമനതഭാണട്ട്  ഗവര്ണറുലട  പ്രസലാംഗത്തനിലന്റെ  ഏറവലാം  വലനിയ
പ്രകതവകേതയഭായനി  ഞഭാന്  കേഭാണുനതട്ട്.  ജഭാതനിമത  കേക്ഷനികേള  കേഭാരവങ്ങള
തതീരുമഭാനനിക്കുന  ഒരവസയനില്  നനിനലാം  ജനങ്ങള  കേഭാരവങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുന
അവസയനികലക്കട്ട്  ഈ  സലാംസഭാനലത്ത  മഭാറനിയതട്ട്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്ലമന്റെഭാണട്ട്.  

ആകരഭാഗവരലാംഗലത്തക്കുറനിചഭായനിരുന ഇനലത്ത അടനിയനരപ്രകമയലാം. ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജകേള നനിര്ത്തുനതനിലനക്കുറനിചഭാണട്ട്  അതനില് പറഞ്ഞതട്ട്.  നമ്മുലട  നഭാടനില്
കേഴനിഞ്ഞ  കേഭാലങ്ങളനില്  കേണ്ടുവരുന ഒരു കമഭാശലപട  പ്രവണത  എനപറയുനതട്ട്
കേസഭാണ്ടെനിറനി  ഓഫട്ട്  എജവ്യൂകക്കഷനഭാണട്ട്.  ഒരുപഭാടട്ട്  കുടനികേള  പരതീക്ഷയട്ട്  ജയനിച്ചു
ലവനപറയുന  വതീമ്പനിളക്കലലാം  കേസഭാളനിറനി  നഷലപടകേയുലാം  ലചേയ്യുന  വനിദവഭാഭവഭാസ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുമഭാണട്ട്.  കേസഭാണ്ടെനിറനി ഓഫട്ട് എജവ്യൂകക്കഷന് കൂടകേയുലാം കേസഭാളനിറനി  ഓഫട്ട്
എജവ്യൂകക്കഷന് കുറയുകേയുലാം ലചേയ്യുനതുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട് കകേരളത്തനിലല ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ഇത്ര വലനിയ തകേര്ച കനരനിടതട്ട്.  ഇനവയനിലല ഏറവലാം  വഭാലത്യു
ഉള്ള സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് എനപറയുനതട്ട് തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജകേളുകടതഭാണട്ട്. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് പഴയ ആര്.ഇ.സനി. അടക്കമുള്ള എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജകേളുലട  ഡനിഗനിക്കട്ട്  വലനിയ  വഭാലത്യു  ഉണ്ടെട്ട്.  കേഭാരണലാം  അവനിലട  എലഭാ
പഠനസഇൗകേരവങ്ങളുലാം വനിദഗ്ദ്ധരഭായ അദവഭാപകേരുമുണ്ടെട്ട്. 

ഇവനിലട  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേലളക്കുറനിചട്ട്  പറഞ.  ഒരു  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്  തുടങ്ങുനതനിനട്ട്  വയല്  നനികേത്തനി  ലകേടനിടലാം  വയ്ക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുകമ്പഭാളത്തലന അവനിലട ആയനിരലാം സതീറട്ട് നഷലപട്ടുലവനട്ട് ദതീനകരഭാദനലാം
മുഴക്കുനതനില്  ഒരര്ത്ഥവമനില.  തനിരുവനനപുരത്തട്ട്  ഒരു  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്
തുടങ്ങനി.  തനിരുവനനപുരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്നനിനലാം  മൂനര  കേനികലഭാമതീറര്
ദൂരത്തനിലള്ള ജനറല് കഹഭാസനിറലനിലന അനലത്ത മനനിയുലട മണ്ഡലമഭായതുലകേഭാണ്ടെട്ട്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജഭായനി  പ്രഖവഭാപനിച്ചു.  വളലര  പ്രമുഖരഭായ  അധവഭാപകേലരയുലാം
കഡഭാകര്മഭാലരയുലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  നനിനലാം  ഈ  ആശുപത്രനിയനികലക്കട്ട്
മഭാറനിയതഭായനി ഉത്തരവനിറങ്ങനി.  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട് ജനറല് കഹഭാസനിറലനില് വരുകമ്പഭാള
ഇരനിക്കഭാന്  കേകസരയുലാം  കമശയുമനില,  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  കരഭാഗനിയുമനില,  കരഭാഗനിക്കട്ട്
ലകേഭാടക്കഭാന്  മരുനമനില.  പരനികശഭാധനയ്ക്കുള്ള  ഒരു  സലാംവനിധഭാനവലാം  അവനിലടയനില.
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ഇലതഭാനമനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരവത്തനില്  കഡഭാകര്മഭാര്  രഭാവനിലല  വനട്ട്  ഒപനിടട്ട്
കുറച്ചുകനരലാം  കേറങ്ങനിത്തനിരനിഞ്ഞട്ട്  നടനനിടട്ട്  ഇരനിക്കഭാന്  കേകസരയനിലഭാത്തതുലകേഭാണ്ടെട്ട്
വതീടനികലക്കട്ട് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇതഭാകണഭാ ഒരു ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്;  അവനിലട നൂറട്ട്
സതീറട്ട്  ലഭനിചനിടട്ട്  എന്തു ലചേയഭാനഭാണട്ട്;  ഒരു നഴറനി ക്ലഭാസട്ട് തുടങ്ങഭാന്കപഭാലലാം മനിനനിമലാം
സഇൗകേരവങ്ങള കവണലാം.   പലക്ഷ ഒരു ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് തുടങ്ങഭാന് നൂറട്ട് കേകസര
മതനി  എനപറയുനതട്ട്  ഒരു മരവഭാദയനിലഭാത്ത രതീതനിയഭാണട്ട്.  നമുക്കട്ട്  ലകേഭാടകക്കണ്ടെതട്ട്
കേസഭാളനിറനി ഓഫട്ട്  എജവ്യൂകക്കഷനഭാണട്ട്. കേസഭാണ്ടെനിറനിയല. 

ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനികയഭാടട്ട്  എനനിക്കട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്,  ജഭാതനിതനിരനിചട്ട്

കകേഭാകളജകേള  അനുവദനിക്കുനതട്ട്  അവസഭാനനിപനിക്കണലമനഭാണട്ട്.  ജനങ്ങളക്കഭാണട്ട്

കകേഭാകളജട്ട്  ലകേഭാടകക്കണ്ടെതട്ട്.  അലഭാലത ജഭാതനിക്കല.  ഇനട്ട്  രഭാവനിലല ശതീ.  പനി.  സനി.

കജഭാര്ജട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  പ്രസലാംഗത്തനില്  പറഞ.  ഞഭാന്  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്

എതനിരഭായനി പറയുകേയല. പകക്ഷ അലതഭാനലാം ശരനിയല എന അഭനിപ്രഭായക്കഭാരനഭാണട്ട്

ഞഭാന്.  ജഭാതനിതനിരനിചട്ട്  ലകേഭാടക്കഭാന് പഭാടനില.  ഒരു കകേഭാകളജനില് ഇനട്ട് ലക്ചേററുലട

ഇന്റെര്വവ്യൂ  നടക്കുകേയഭാലണനട്ട്  രഭാവനിലല  മകനഭാരമ  അടക്കമുള്ള  പത്രങ്ങളനില്  ഒരു

പരസവലാം  വരനികേയഭാണട്ട്.  അകപക്ഷയുമഭായനി  നഭാട്ടുകേഭാലരലഭാലാം  ഓടന.  ഉചയട്ട്

12  മണനിക്കുമുമ്പട്ട്  അകപക്ഷയുലാം  ലകേഭാണ്ടുലചേനകപഭാള  പറയുന;  ഇവനിലട

നനിയമനലമഭാലക്ക  കേഴനിഞലവനട്ട്.  രഭാവനിലല  അഞ്ചുമണനിക്കനിറങ്ങനിയ  പത്രത്തനിലല

പരസവലാം  കേണ്ടുലകേഭാണ്ടെട്ട്  12  മണനിക്കുമുമ്പട്ട്  ലചേല്ലുകമ്പഭാള  നനിയമനലാം  കേഴനിഞ

ലവനപറഞ്ഞട്ട് ആളുകേലള മടക്കനി അയയ്ക്കുന അഴനിമതനി തടയഭാന് എല്.ഡനി.എഫട്ട്.

ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തതീരുമഭാനനിചതഭാകണഭാ  ലതറഭായനികപഭായനി  എന  പറയുനതട്ട്.  ഞഭാന്

ദതീര്ഘനിപനിക്കുനനില.  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  വകുപനില്  നടക്കുന  അഴനിമതനികേള

അവസഭാനനിപനിക്കണലാം. അമനിതമഭായനി എസ്റ്റനികമറട്ട് എടക്കുകേയുലാം അതട്ട് ലകേഭാള്ളയടനിക്കുകേയുലാം

ലചേയ്യുന  അവസ.   ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് അനുവഭാദലാം  ലകേഭാടത്തഭാല്  ഡനിവസന്

വരയ്ക്കുന എഞനിനതീയര് ലകേടനിടലാം മഭാത്രലാം പണനിയുലാം.  പ്ലെെലാംബനിലാംഗട്ട് ഇല,  വയറനിലാംഗട്ട്  ഇല.

മുമ്പട്ട്  കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസട്ട്  ഐസകേട്ട്  മനനിയഭായനിരുനകപഭാള  പ്ലെെലാംബനിലാംഗുലാം

വയറനിലാംഗുലാം കചേര്ത്തുകവണലാം ഡനിവസന് ലചേയഭാലനനട്ട് ഒരു ഉത്തരവട്ട് ഇറക്കനിയനിരുന.

ഡനിവസന്  ലചേയ്യുനനിടത്തു  മുതല്  അഴനിമതനി.  ഇലകനിസനിറനിയനില,  വയറനിലാംഗട്ട്  ഇല,

പ്ലെെലാംബനിലാംഗനില.   അങ്ങലന  പല  പല  പതീസഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയട്ട്  ലകേഭാള്ളയടനിക്കുന

സലാംവനിധഭാനലാം അവസഭാനനിപനിക്കണലാം. 
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അതുകപഭാലല  കുടനിലവള്ളലാം  എലഭാവര്ക്കുലാം  എത്തനിക്കുകേ എന  പദതനി  വളലര

നലതഭാണട്ട്.  ശുദതീകേരനിച  കുടനിലവള്ളലാം  വപപനിലൂലട  എത്തനിക്കുനതട്ട്  മഭാരകേമഭായ

പകേര്ചവവഭാധനികേളനില്നനിനട്ട്  മനുഷവലന രക്ഷനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം.  ധനകേഭാരവ  വകുപനിലന്റെ

വഭാളയഭാര് ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റട്ട് അടക്കമുള്ള ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേലള കേലാംപ്ലെെതീറഭായനി കേമ്പവ്യൂടവറസട്ട്

ലചേയണലാം.  അങ്ങലന  ലചേയലകേഭാണ്ടെട്ട്  വലനിലയഭാരു  മഭാറമുണ്ടെഭാക്കണലാം.  കസഭാര്ട്സട്ട്

വകുപനിലല  അഴനിമതനി  അവസഭാനനിപനിക്കണലാം.  അഴനിമതനിലയ  സലാംബനനിചട്ട്

അകനസഷനിക്കണലാം.  കസഭാര്ട്സട്ട്  വകുപനിലല  കസഭാര്ട്സട്ട്  ഡയറകകററട്ട്,  കസഭാര്ട്സട്ട്

കേഇൗണ്സനില്  എലനലഭാലാം  പറഞ്ഞട്ട്  ആളുകേളക്കട്ട്  പണലാം  കപഭാക്കറനില്

തള്ളനിലക്കഭാടക്കുന പരനിപഭാടനി  അവസഭാനനിപനിക്കണലാം.  സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനിലല  ഒകര

സസഭഭാവമുള്ള  സഭാപനങ്ങലള,  ഉദഭാഹരണമഭായനി  സലാംഗതീത  നഭാടകേ  അക്കഭാദമനി,

കഫഭാകേട്ട് കലഭാര്  അക്കഭാദമനി,  രണ്ടുലാം  ഏകേകദശലാം  ഒകര  വനിഷയമഭാണട്ട്  വകേകേഭാരവലാം

ലചേയ്യുനതട്ട്. അങ്ങലനയുള്ളവ ക്ലബട്ട് ലചേയലകേഭാണ്ടെട്ട് ദുര്ലചേലവകേള അവസഭാനനിപനിക്കണലാം.

മനനിസഭയുലട ഒരു മഭാസലത്ത തതീരുമഭാനത്തനില് എനനിക്കട്ട് ഏറവലാം ഇഷലപടതട്ട്

മനനിമഭാര്  എലഭാവരുലാം  കൂടനി  ഉദ്ഘഭാടനത്തനിനട്ട്  കപഭാകകേണ്ടെതനിലലനട്ട്

തതീരുമഭാനനിചതഭാണട്ട്.  നഭാടനിന്പുറലത്ത  ശഇൗചേഭാലയങ്ങലളങനിലലാം ഉദ്ഘഭാടനലാം ലചേയഭാന്

പഞഭായത്തട്ട് ലമമ്പര്മഭാര്ക്കട്ട് ഈ എല്.ഡനി.എഫട്ട്. ഭരണകേഭാലത്തട്ട് കേഴനിയുമകലഭാലയന

ആശസഭാസലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ   ഈ  തതീരുമഭാനത്തനിലണ്ടെട്ട്.   കേഴനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  ലകേഭാലലാം

ശഇൗചേഭാലയലാം  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയഭാന്കപഭാലലാം  പഭാവലപട  പഞഭായത്തട്ട്  ലമമ്പര്ക്കട്ട്

അവസരലാം  ഇലഭായനിരുന.  അങ്ങലന   എലഭാവരുലാംകൂടനി   കപഭാകേണ്ടെ,  ആവശവമുള്ള

മനനിമഭാര്  മഭാത്രലാം  കപഭാകുകേ.  അത്തരത്തനില്  ഒരു  ലചേലവചുരുക്കല്  നടപനിലഭാക്കനി

ലക്കഭാണ്ടെട്ട്   മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകുന ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനനിപ്രകമയലത്ത ഒരനിക്കല്കൂടനി

പനിനഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  സര്,  ശതീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മേ അവതരനിപനിച നനനിപ്രകമയലത്ത

ഞഭാന് പനിനഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്.  കശഭാഭനമഭായ ഭഭാവനിയുലട ചുവന ചേക്രവഭാളലാം തുറനട്ട്, കകേരള

ജനത കേഴനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷലത്ത ജനവനിരുദ ഭരണത്തനിനട്ട് അനവലാം കുറനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്

എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന  അധനികേഭാരത്തനികലറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അഴനിമതനികയഭാടട്ട്  വനിട്ടു

വതീഴ്ചയനിലഭാത്തതുലാം  പ്രകേടവലാം  ശകവമഭായ  ഒരു  നയമഭായനിരനിക്കുലാം  എലന്റെ  സര്ക്കഭാര്

പനിന്തുടരുനലതനട്ട് ഊനനി പറയുവഭാന് ഈ അവസരലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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കകേരളത്തനിലല  ജനത  അഴനിമതനിലക്കതനിരഭായഭാണട്ട്  വനിധനിലയഴുതനിയലതനട്ട്  നഭാലാം
ഓര്ക്കുകേ.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസങ്ങളനില്   അഴനിമതനിലയക്കുറനിചട്ട്  പറയുകമ്പഭാള  ഒരു
അസഹനിഷ്ണുത ഇവനിലട  പ്രകേടമഭാകുനതട്ട് കേണ്ടു. കകേരളലാം രൂപതീകേരനിക്കലപടതനിനുകശഷലാം
ഇത്രകയലറ അഴനിമതനിയുലാം പനിടനിച്ചുപറനിയുലാം സസജനപക്ഷപഭാതവലാം നടന ഒരു കേഭാലഘടലാം
മുമ്പട്ട്  കകേരളത്തനില് ഉണ്ടെഭായനിടനിലഭാലയനള്ളതട്ട്  ഇവനിടലത്ത സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കു
കപഭാലലാം അറനിവള്ളതഭാണട്ട്.  കസഭാളഭാറനില് തുടങ്ങനി വടറഭാനനിയത്തനില് തടനി കേടകേലാംപള്ളനി
വഴനിയുള്ള  കുലാംഭകകേഭാണലാം  അവസഭാനലാം  കേണ്സവ്യൂമര്ലഫഡട്ട്  വലരയുള്ള  കേഭാരവങ്ങള
പരനികശഭാധനിചഭാല് നമുക്കട്ട് മനസനിലഭാകുലാം.  കേഴനിഞ്ഞ മനനിസഭയനിലല ഏതട്ട് മനനിയഭാണട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസനില്ലപടഭാലത  കപഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അഴനിമതനിയനില്  മുങ്ങനിയ
ഭരണമഭായനിരുനനികല; കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ അവസഭാന നഭാളുകേളനില് എടത്ത ചേനില
തതീരുമഭാനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുകേ.  കകേരളത്തനിലല  പ്രധഭാനലപട  മഭാധവമങ്ങള  അതട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയകലഭാ?  അവസഭാനലത്ത  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗങ്ങളനില്  822
തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  എടത്തതട്ട്.  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഫയല്  പരനികശഭാധനിച  300
എണ്ണത്തനില്  ഏകേകദശലാം  180-ഓളലാം  അഴനിമതനിമുകവലാം  ക്രമവനിരുദവമഭാലണനട്ട്
കേഭാണഭാന് കേഴനിയുലാം. 

ഏറവലാം  അവസഭാനലമടത്ത  കുലറ  ഭൂമനി  തടനിപ്പുകേളുലട  കേഥ  ഈ  നഭാടനില്
എലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയഭാമകലഭാ;  കേരുണ  എകസ്റ്ററനിനട്ട്  833  ഏക്കറനിനട്ട്  കേരമടയഭാനുള്ള
സഭാവകേഭാശലാം ലകേഭാടത്തനികല;  ശതീ.  സകനഭാഷട്ട് മഭാധവന് ഉളലപലടയുള്ള ആളുകേളക്കട്ട്
128  ഏക്കര്  സലലാം  പതനിച്ചുനല്കേഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനികല;  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല
വടക്കന് പറവൂരനില് 95.44 ഏക്കര് ഭൂമനി പതനിച്ചുലകേഭാടക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനികല; തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനിലല ലകേഭാടങ്ങല്ലൂരനില് എകക്കഭാ കവളഡട്ട് ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചേര് ലനിമനിറഡനിനട്ട്  32.41
ഏക്കര് സലലാം പതനിച്ചുലകേഭാടക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനികല?  ഞഭാന് ആ പടനികേ നതീട്ടുനനില.
ഞങ്ങളുലട  നഭാടനില്  ഒരു  ലചേറനിയ  ലചേഭാല്ലുണ്ടെട്ട്,  പണ്ടുകേഭാലത്തട്ട്  വപസയട്ട്
ബുദനിമുട്ടുകമ്പഭാള സസനലാം പുരയനിടലാം ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി പണയലാം വയ്ക്കുലാം,  പണലാം തനിരനിലകേ
ലകേഭാടക്കുകമ്പഭാള ഒറനി  മടക്കനിലക്കഭാടക്കുലാം.  ഒറനി  മടക്കനിലക്കഭാടക്കുനതട്ട് എങ്ങലനലയനട്ട്
അറനിയഭാകമഭാ;  അതനില് ലതങ്ങുലണ്ടെങനില് അതനിലല കതങ്ങയുലാം കേരനിക്കുലാം ലവള്ളയയുലാം
കൂമ്പുലാം വലര അരനിഞ്ഞനിടഭാണട്ട് തനിരനിച്ചുലകേഭാടക്കുനതട്ട്.  അതുകപഭാലലയഭാണട്ട് ഇവനിലടയുലാം
അവസഭാന  നഭാളുകേളനില്  ലവടനിലയഭാഴനിഞകപഭാകുനതട്ട്.   ബഹുമഭാനലപട  ഇലക്ഷന്
കേമ്മേതീഷന് കകേഭാഡട്ട് ഓഫട്ട് കകേഭാണ്ടഭാകട്ട് പ്രഖവഭാപനിചനിലഭായനിരുലനങനില് ബഹുമഭാനലപട
അകങ്ങക്കട്ട്  ഇങ്ങലന  ഇരനിക്കഭാനുലാം  ഞങ്ങളക്കട്ട്  ഇങ്ങലന  വരുവഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുമഭായനിരുകനഭാ;  ഇതുലാം  എഴുതനി  വനില്ക്കനിലഭായനിരുകനഭാ?  ഗവര്ണറുലട
നയപ്രഖവഭാപനത്തനില് ഏറവലാം കൂടതല് പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുനതട്ട് വതീടനിലഭാത്തവലന്റെയുലാം
ഭൂമനിയനിലഭാത്തവലന്റെയുലാം  ലപന്ഷന്കേഭാരുലടയുലാം കേഭാരവമഭാണട്ട്. 
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ബഹുമഭാനവനഭായ മുന് മുഖവമനനി ഒരവസരത്തനില് പറഞ,  ലപന്ഷന്കേഭാരുലട
കുടനിശനികേ  തതീര്ത്തുലകേഭാടത്തനികട  ഞഭാന്  ശമ്പളലമടകലവനട്ട്.  ലപന്ഷന്
ലകേഭാടക്കഭാനഭായനി  അകദ്ദേഹലാം  വലനിലയഭാരു  ചേതനി  ലചേയ.  കപഭാസ്റ്റഭാഫതീസുകേളനിലൂലട
നല്കേനിയനിരുന  പണലാം  കനലര  ബഭാങനികലക്കട്ട്  മഭാറനി.  ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്  ലചേക്കട്ട്
ഒകനഭാ  രകണ്ടെഭാ  ദനിവസലാംലകേഭാണ്ടെട്ട്  എഴുതനി.  അതനില്  സരസസതനി  സരസമ്മേയഭായനി,
കേമലഭാസനന്  കേമലഭാക്ഷനിയഭായനി,  മഭാധവന്  മഭാധവനിയഭായനി.  ആര്ക്കുലാം  വപസ
കേനിടനിയനില.  പഭാവങ്ങള  ലനകടഭാടകമഭാടകേയഭാണട്ട്.  ഇടതുപക്ഷജനഭാധനിപതവ  മുനണനി
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലപന്ഷന് വതീടനിലലത്തനിക്കുലമന തതീരുമഭാനലാം അറനിഞ്ഞട്ട് ഈ നഭാടനിലല
60  വയസട്ട്  കേഴനിഞ്ഞവരുലട  കേണ്ണനില്നനിനട്ട്  ആനനക്കണ്ണതീര്മഴ  ലപയ്യുകേയഭാണട്ട്
എനള്ളതട്ട് നഭാലാം ഓര്ക്കണലാം.   

കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  ശതീ.  ലകേ.  എലാം.  മഭാണനി  പ്രസലാംഗനിചകപഭാള  ഇരട
നതീതനിലയക്കുറനിചട്ട്  പറയുനതു  കകേട്ടു.  ഇരട  നതീതനിലയക്കുറനിചട്ട്  പറഞ്ഞകപഭാള
അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  മനസട്ട്  വലഭാലത  ലവമ്പനിയനിരുന.  അകദ്ദേഹത്തനിനുലാം  കവലറഭാരു
മനനിക്കുലാം മനനിസഭാനലാം രഭാജനിവയ്കക്കണ്ടെനിവന.  ശതീ.  ലകേ.  എലാം.  മഭാണനിയുലട രഭാജനി
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം മകറ മനനിയുലട രഭാജനി അലാംഗതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ ഇരട
നതീതനിലയക്കുറനിചഭാകണഭാ അകദ്ദേഹലാം സൂചേനിപനിചതട്ട്.  

അകങ്ങയറലാം  ദുര്ബലരുലാം  പഭാര്ശസവത്കേരനിക്കലപടവരുമഭായ  പഇൗരലന്റെ  പരഭാതനി
പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനിരനിക്കുലാം  എലന്റെ  സര്ക്കഭാര്  മുനനിയ  പരനിഗണന  നല്കുനതട്ട്.
'കേഭാലലഭാച കകേളക്കകവ വഭാതനില് തുറക്കുകേ'  എന വഭാക്കട്ട്  ഇവനിലട പ്രധഭാനലപട ഒരു
ചേര്ചഭാവനിഷയമഭാണട്ട്.  പടനിണനിപഭാവങ്ങളുലടയുലാം  ആലലാംബഹതീനരുലടയുലാം  കവദന
അറനിയഭാവന സഖഭാവട്ട് പനിണറഭായനി വനിജയനലഭാലത മറഭാര്ക്കഭാണട്ട് ഹൃദയസര്ശനിയഭായ
ഇത്തരലാം  ഒരു  വഭാചേകേലാം  എഴുതനികചര്ക്കഭാന്   കേഴനിയുകേ.  ചേങ്കൂറമുള്ള,  കേഭാരനിരുമ്പനിലന്റെ
ശകനിയുള്ള  കകേരളത്തനിലന്റെ  മുഖവമനനി  ഞങ്ങളക്കട്ട്  അഭനിമഭാനമഭാണട്ട്.  ഇനലല
ശതീ.  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജട്ട്,  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയലന  എതനിര്ക്കഭാന്  നനിങ്ങളക്കട്ട്
ശകനിയുകണ്ടെഭാലയനട്ട്  കചേഭാദനിചകലഭാ.  സഖഭാവട്ട്  പനിണറഭായനി  വനിജയലന്റെ  കേരുത്തുലാം
ശകനിയുലാം ഞങ്ങളക്കട്ട് ആകവശമഭാലണനട്ട് ചേങ്കൂറകത്തഭാലട പറയഭാന് ഒരു മടനിയുമനില.  

നനിലമ്പൂരനിലല  രഭാധയുലടയുലാം  മൃഗതീയമഭായനി  ലകേഭാലലചേയലപട  ജനിഷയുലടയുലാം
കപ്രതവലാം ആതഭാവലാം ഇവനിലട കേറങ്ങനി നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ ലബഞ്ചുകേളനികലക്കട്ട് ഒന
കനഭാക.  ഒരു  വനനിതയുലട  ലചേറുതരനികപഭാലലാം  ആ  ലബഞ്ചുകേളനില്  കേഭാണഭാന്
കേഴനിയുനകണ്ടെഭാ?  കേഭാലലഭാച  കകേളക്കകവ  വഭാതനില്  തുറക്കുകേ  എന   കേഭാരവലാം  ചേനില
ബഹുമഭാനവരഭായ  ലമമ്പര്മഭാര്  സൂചേനിപനിച്ചു.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ  കേഭാലത്തഭാലണങനില്
പഭാവലപടവലന്റെ  കേഭാലലഭാച  കകേടഭാല്  കേതകേട്ട്  തുറക്കനില.  വകേവളകേളുലട  കേനിലക്കവലാം
കേഭാല്ത്തളകേളുലട  കേനിലക്കവലാം  കകേടഭാലല  വഭാതനില്  തുറക.  ലതഭാടടത്തുള്ള  മസറട്ട്
കഹഭാടലനിലല ഇടനഭാഴനികേളനിലലാം മുറനികേളനിലലാം ആ കേനിലക്കലാം കകേട്ടു. 
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കകേരളത്തനിലന്റെ  മുഖവമനനിയഭായനി  സഖഭാവട്ട്  പനിണറഭായനി  വനിജയന്  വനതനിലന്റെ
മഭാറങ്ങള  കേണ്ടുതുടങ്ങനി.  അഴനിമതനി  നടത്തനിയനിരുന  ഉകദവഭാഗസന്മഭാര്ക്കട്ട്
കപടനിയഭായനിത്തുടങ്ങനി. കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസലാം തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല  ഇഷലാംകപഭാലല
കേഭാശട്ട്  വഭാങ്ങുന  ഒരു സബട്ട്  രജനിസ്ട്രഭാര്ക്കട്ട്  ആധഭാരലാം  എഴുതനിയതനിനുകശഷലാം  വപസ
ലകേഭാടത്തനിടട്ട്  വഭാങ്ങനിയനില.  തനിരുവനനപുരലാം  ലസക്രകടറനിയറട്ട്  കേകന്റെഭാണ്ലമന്റെട്ട്
കഗറനിനടത്തട്ട്  നനിരവധനി  ലപടനിക്കടകേള  ഉണ്ടെട്ട്.  ആ  ലപടനികേള  കകേനതീകേരനിചട്ട്
ഇടത്തട്ടുകേഭാരുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലാം  തമ്മേനില്  ചേനില  അവനിഹനിത  ഇടപഭാടകേള
നടക്കഭാറുണ്ടെഭായനിരുന.  അതവനിലട  ഇകപഭാള  കേഭാണഭാന്  കേഴനിയുകമഭാലയനട്ട്   ഒനട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  

കകേരളത്തനില്,  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യനില്  ഏറവലാം  വലനിയ  അഴനിമതനിയഭായനിരുന
നടനനിരുനതട്ട്.   സഖഭാവട്ട്  ജനി.  സുധഭാകേരന്  മനനിയഭാകുലമനട്ട്  കകേടയുടന്  ധഭാരഭാളലാം
മഭാറങ്ങള വന. ഇലതഭാലക്ക പരനികശഭാധനിക്കലപകടണ്ടെതഭാണട്ട്. വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി
അധനികേഭാരകമറ്റു.   ഒകടലറ നല തതീരുമഭാനങ്ങള വന.   സസഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജകേളുലട സതീറട്ട് സലാംബനമഭായ വനിഷയലാം വനകപഭാള ഇരുലചേവനി അറനിയഭാലത
പരനിഹരനിക്കഭാന് സഭാധനിചനികല?  

ഇവനിലട  മുമ്പട്ട്  ഒരു  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമനനിയുണ്ടെഭായനിരുന.
കലഭാകേലാം  മുഴുവന് ശദനിക്കുന,  ഏറവലാം  കൂടതല് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള പരതീക്ഷ എഴുതുന
എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  ഫലലാം  കുളമഭാക്കനിയനികല;  കുടനികേളക്കട്ട്  പഭാഠപുസകേലാം
സമയത്തനിനട്ട് ലകേഭാടകത്തഭാ?  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസലാം സനി.പനി.ഐ.(എലാം.)-ലന ചേനിലയഭാളുകേള
ഉപകദശനിക്കുനതു  കകേട്ടു.  ഒകനകേഭാല്  സലാംസഭാനലാം  ഭരനിക്കുന  പഭാര്ടനിയഭാണട്ട്
സനി.പനി.ഐ.(എലാം.)  എനപറഞ.  ഞങ്ങള അലാംഗതീകേരനിക്കുന.  പലക്ഷ,  നനിങ്ങളുലട
സനിതനിലയനഭാണട്ട്?  1956-ല്  390  സതീറ്റുകേളനില്  ജയനിച  ഇനവന്  നഭാഷണല്
കകേഭാണ്ഗസനിനട്ട്  ഇനട്ട്  കലഭാകേട്ട് സഭയനിലള്ള അലാംഗസലാംഖവ  എത്രലയനട്ട്  അറനിയഭാകമഭാ?
44   സതീറ്റുകേള.  എ.ഐ.എ.ഡനി.എലാം.ലകേ.-യട്ട്  കുറച്ചു  സതീറ്റുകൂടനി  ഉണ്ടെഭായനിരുലനങനില്
അവര്  37-ല് നനിനട്ട് മനിക്കവഭാറുലാം പ്രതനിപക്ഷ നനിരയനികലക്കട്ട് വരുമഭായനിരുന.  

ഉത്തര്പ്രകദശനിലന്റെ  കേഭാരവലമനഭാണട്ട്?  യു.പനി.  എനഭാല്  ഇനനിരലയനട്ട്
അറനിയലപടലാം.   ആ യു.പനി.-യനിലല സനിതനിലയനഭാണട്ട്?  404  സതീറ്റുകേളനില് ഇനവന്
നഭാഷണല്  കകേഭാണ്ഗസനിനട്ട്  28  സതീറ്റു  മഭാത്രമഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇനവ  ലമഭാത്തലമടത്തഭാല്
ലവറുലാം  6  സലാംസഭാനങ്ങളനില്,  അതനില്  കേര്ണ്ണഭാടകേ ഒഴനിലകേ ബഭാക്കനിയുള്ളവ ലചേറനിയ
ലചേറനിയ  സലാംസഭാനങ്ങളഭാണട്ട്.  ഒകനകേഭാല്  എനതനിലല  കേഭാല്  എനപറഞ്ഞതു
കപഭാലലയഭാണട്ട് മണനിപ്പൂരുലാം മനികസഭാറഭാമുലാം കമഘഭാലയുലമലഭാലാം കകേഭാണ്ഗസട്ട് ഭരനിക്കുനതട്ട്.
സഖഭാവട്ട് എസട്ട്.  ശര്മ്മേ അവതരനിപനിച നനനിപ്രകമയലത്ത അനുകൂലനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട് ഞഭാന്
നനിര്ത്തുന.  
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ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  സര്,  ഞഭാന് ഇവനിലട നടക്കഭാണട്ട്  നനില്ക്കുനതട്ട്.
എനനിക്കട്ട്  ഇടതുപക്ഷത്തുനനിനലാം  വലതുപക്ഷത്തുനനിനലാം  ഒരുകപഭാലല  എതനിര്പട്ട്
കനരനികടണ്ടെനി  വരുനണ്ടെട്ട്.  ലതരലഞ്ഞടപട്ട്  ഉളലപലട  ഒകടലറ  പരഭാതനികേള  ഇവനിലട
ഉനയനിക്കലപടനിട്ടുണ്ടെട്ട്. അതനിലനഭാലക്ക ഓകരഭാനനിനുലാം എണ്ണനിലയണ്ണനി മറുപടനി പറയഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം. പലക്ഷ എനനിക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള സമയലാം  ഒകനഭാ രകണ്ടെഭാ മനിനനിടഭാണട്ട്.
ഇഇൗ സഭാഹചേരവത്തനില് അതനികലക്കട്ട് കേടക്കഭാന് സഭാധവമല.   

മറഭാരുകടകയഭാ  കവഭാടട്ട്  വഭാങ്ങനിയഭാണട്ട്  ബനി.ലജ.പനി.  ജയനിചതട്ട്  എനട്ട്  രണ്ടു
പഭാര്ടനിക്കഭാരുലാം  അകങ്ങഭാട്ടുമനികങ്ങഭാട്ടുലാം  ആകരഭാപണമുനയനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  വസ്തുതലയനഭാണട്ട്?
ഇഇൗ ലതരലഞ്ഞടപനില് യു.ഡനി.എഫട്ട്.-നട്ട് 7 ശതമഭാനത്തനികലലറയുലാം  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-നട്ട്
ഒരു  ശതമഭാനത്തനികലലറയുലാം  കവഭാട്ടുകേള  കുറഞ.  കവഭാടട്ട്  വര്ദനിചനിട്ടുളളതട്ട്
ബനി.ലജ.പനി.ക്കു  മഭാത്രമഭാണട്ട്.  7  ശതമഭാനലാം  ഉണ്ടെഭായനിരുനതട്ട്  14.7  ശതമഭാനമഭായനി
വര്ദനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  ഇതഭാണട്ട് വസ്തുത.  ബനി.ലജ.പനി.യുലട ഒരു അലാംഗലത്തകപഭാലലാം
ഇവനിലട വരഭാന് അനുവദനിക്കുകേയനില എന കേഭാരവത്തനില് മുതനിര്ന കനതഭാക്കന്മഭാരുളലപലട
രണ്ടുപഭാര്ടനിക്കഭാരുലാം  ഒറലക്കടഭായനി  നനിന.  പകക്ഷ  ജനങ്ങള  മറനിചട്ട്  വനിധനിലയഴുതനി
എനളളതഭാണട്ട്  വസ്തുത.  ജനഭാധനിപതവ  വവവസനിതനിയനില്  ജനങ്ങളുലട
അഭനിപ്രഭായത്തനിനഭാണട്ട് പ്രഭാധഭാനവലാം. അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് ഞഭാന് ഇവനിലട
നനില്ക്കുനതട്ട്.  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  അധനികേഭാരത്തനില്  വനനിടട്ട്  കുറച്ചുദനിവസകമ
ആയനിട്ടുള്ളൂ.  അവര്ക്കട്ട്  തതീര്ചയഭായുലാം   അവസരലാം  ലകേഭാടക്കണലമനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്
പറയുവഭാനുള്ളതട്ട്.  

നയപ്രഖവഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില്  പല  നല  കേഭാരവങ്ങളുലാം  അടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
ഗവഭാസട്ട്  ലലപപട്ട്  ലലലന്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനതുലാം  തനിരുവലത്തട്ട്  ഫനിലനിലാം  സനിറനി
സഭാപനിക്കുലമനതുലാം  സസഭാഗതഭാര്ഹമഭായ  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാട
കൂടനിയുള്ള   വനികേസനലാം എനതട്ട് ശരനിയഭായ കേഭാഴ്ചപഭാടഭാണട്ട്.  എലാംകപ്ലെെഭായ്ലമന്റെട്ട് ഗവഭാരന്റെനി
സതീമനില് പല പണനികേളുലാം ഇകപഭാള നടക്കുനണ്ടെട്ട്.  അതട്ട് ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടെട്ട് വഭാടര്
മഭാകനജ ലമന്റെനിലന  സഹഭായനിക്കുന  രതീതനിയനിലഭാക്കണലാം.  സസകേഭാരവ  നനികക്ഷപലാം
ഉലണ്ടെങനില്  മഭാത്രകമ  വനികേസനലാം  സഭാധവമഭാകുകേയുള്ളൂ,  അതനിനട്ട്  അനുകൂലമഭായ
അനരതീക്ഷലാം ഉണ്ടെഭാക്കണലാം.  എനഭാല് നയപ്രഖവഭാപനത്തനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതട്ട് ലവറുലാം
അടവനയലാം മഭാത്രമഭാകണഭാ എനട്ട് കേഭാത്തനിരുനട്ട് കേണ്ടെറനികയണ്ടെതഭാണട്ട്.   ഒരു കേഭാരവലാം
സൂചേനിപനിചട്ട് ഞഭാന് എലന്റെ പ്രസലാംഗലാം അവസഭാനനിപനിക്കഭാലാം,  കകേരളത്തനിലന്റെ അതുലവ
സലാംസഭാരലാം  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിനുലാം  പ്രചേരനിപനിക്കുനതനിനുലാം  പഭാരമ്പരവവലാം
ലലപതൃകേവലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  പ്രകതവകേമഭായനി  ശദനിക്കുനതഭാലണനട്ട്
ബഹുമഭാനലപട ഗവര്ണര് നയപ്രഖവഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന.  നല
കേഭാരവമഭാണട്ട്.  പലക്ഷ പ്രവൃത്തനിയനില് കേഭാണുനതട്ട് അങ്ങലനയല.  
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ലഎകേവരഭാഷസഭ  തതീരുമഭാനനിചതനുസരനിചട്ട്,  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  കയഭാഗഭാ  കഡ
ആയനി   ഈ  മഭാസലാം  21-ാം  തതീയതനി  ആചേരനിച്ചു.  193  രഭാജവങ്ങള  അതനില്
പങഭാളനികേളഭായനി.  43  രഭാജവങ്ങള  മുസതീലാം  രഭാജവങ്ങളഭാണട്ട്.  അതനിനുമുഴുവന്
സലാംഭഭാവനയുലാം  നല്കേനിയതട്ട്  ഭഭാരതമഭാണട്ട്.  കയഭാഗ  എന  സങല്പത്തനിലന്റെ
ഉപജഭാതഭാവഭായ പതഞ്ജലനിമഹര്ഷനി ആദവലാം ഒരു കശഭാകേലാം ലചേഭാല്ലുനണ്ടെട്ട്.  ഗുരുവലാം
ശനിഷവന്മഭാരുലാം ഒനനിചനിരുനലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട് ലചേഭാല്ലുനതട്ട്.  അതട്ട് കേതീര്ത്തനമല. നമുക്കട്ട്
ഒനനിച്ചുചേനിനനിക്കഭാലാം,  ഒനനിച്ചു  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാലാം,  ഒകര  മനസ്സുണ്ടെഭാകേണലാം  എന
സകനശമടങ്ങുന  കശഭാകേമഭാണട്ട്  ലചേഭാലനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആ  കശഭാകേത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്
കേതീര്ത്തനമഭാലണനലാം ഒരു പ്രകതവകേ മതത്തനികന്റെതഭാലണനലാം പറഞ്ഞട്ട് പരനിഹസനിചട്ട്
കേളനിയഭാക്കുന  സഭാഹചേരവമുണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇത്തരലാം  സഭാഹചേരവങ്ങളുണ്ടെഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്,
ബനലപടവലര  ഉപകദശനിക്കഭാന്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  തയഭാറഭാകേണലമന
മഭാത്രലാം പറഞലകേഭാണ്ടെട്ട് ഞഭാന് വനിടവഭാങ്ങുന.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  സര്,  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഓര്ഡര്...
നയപ്രഖവഭാപനലത്തക്കുറനിചട്ട്  സലാംസഭാരനിക്കുന  സനര്ഭത്തനില്  അതനിലന
അനുകൂലനിക്കുനലവകനഭാ  പ്രതനികൂലനിക്കുനലവകനഭാ  പറയണലാം.  ഒരു  പഭാര്ടനിയുലട
ലപഭാസനിഷന്  എവനിലടയഭാലണനട്ട്  അറനിയനിക്കുനതനിനുകവണ്ടെനി  കേനിട്ടുന  ഏകേ
കവദനിയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  സര്,   ബഹുമഭാനവനഭായ കകേരള ഗവര്ണര്  നടത്തനിയ
നയപ്രഖവഭാപനലാം ഇഇൗ സഭ ശദനിചതട്ട് അതനിയഭായ സകനഭാഷകത്തഭാടലാം അതനികലലറ
അഭനിമഭാനകത്തഭാടലാം  കൂടനിയഭാണട്ട്.  അഴനിമതനിരഹനിതവലാം  മതനനിരകപക്ഷവമഭായ  ഒരു
വനികേസനിത  കകേരളത്തനിനു  കവണ്ടെനിയുള്ള  ആഗഹമഭാണട്ട്  ആ  വഭാക്കുകേളനിലൂലട
മുഴങ്ങനികക്കടതട്ട്.  പുതനിലയഭാരു  കകേരളത്തനിനുകവണ്ടെനിയുള്ള  വനിളലാംബരലാം,  ആ  മഭാറലാം
കകേരളത്തനില്  മഭാത്രമല  കലഭാകേലമമ്പഭാടമുള്ള  മലയഭാളനികേളനില്  വലനിയ  ചേലനമഭാണട്ട്
സൃഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  മഹഭാന്മഭാരഭായ നമ്മുലട നകവഭാത്ഥഭാന നഭായകേന്മഭാര് ഉഴുതുമറനിചനിട
ഇഇൗ മണ്ണനില് കേനിളനിര്ത്തുവന,  ജനഭാധനിപതവത്തനികന്റെയുലാം  കസഭാഷവലനിസത്തനികന്റെയുലാം
മതനനിരകപക്ഷതയുകടയുലമലഭാലാം മൂലവങ്ങള തകേര്ത്തുകേളയഭാന് കകേരളജനത ആകരയുലാം
അനുവദനിക്കുകേയനില  എന  ഉജ്ജസല  പ്രഖവഭാപനമഭാണട്ട്  ഇഇൗ  സഭഭാകവദനിയനില്
മുഴങ്ങനികക്കടതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷലാം  കകേരള  ചേരനിത്രത്തനിലല  ഇരുളമൂടനിയ
ഒരദവഭായമഭായനിരുന എന കേഭാരവലാം എലഭാകപരുലാം സമ്മേതനിക്കുനണ്ടെട്ട്.  ലതരലഞ്ഞടപട്ട്
പരഭാജയലത്തത്തുടര്നട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്. പ്രവര്ത്തകേര്ക്കനിടയനില് വലനിയ വഭാദപ്രതനിവഭാദങ്ങള
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നടനലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മദവരലാംഗത്തട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിച
നനിലപഭാടകേള  ശരനിയഭായനിരുനനില  എനട്ട്  അവര്  രഹസവമഭായുലാം  പരസവമഭായുലാം
പറഞലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കകേരളത്തനില് പുതനിയ ബഭാറുകേള അനുവദനിക്കനിലലന
പറയുകേയുലാം  കേണ്സവ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  എലഭാ  സലങ്ങളനിലലാം  ശതീതതീകേരനിച  ലസല്ഫട്ട്
സര്വ്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള എടക്കുകേയുലാം ലചേയതട്ട്
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെഭാണട്ട്.  അതട്ട്  വവഭാപകേമഭായ  രതീതനിയനില്  കകേരളത്തനില്
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലകേഭാടത്തനിരുനതട്ട്.
അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ലമഭാത്തലാം
വരുമഭാനലാം  8569  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  വര്ദനിചതട്ട്.  കേണ്സവ്യൂമര്  ലഫഡട്ട്  2016
ജനുവരനിയനില്  12,846  ലക്ഷലാം രൂപയുലട  വരുമഭാനലാം ഉണ്ടെഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ബഭാറുകേള
പൂടനിയതനിലന്റെ തണലനില് വളര്നട്ട് പനലനിച്ചുവനതട്ട് മദവത്തനിലന്റെ വവഭാപനമഭായനിരുന
ലവന കേഭാരവത്തനില്  ഒരു സലാംശയവമനില.   40 ലക്ഷലാം ലകേയ്സഭാണട്ട് അധനികേമഭായനി
കകേരളത്തനില് വനിറഴനിചതട്ട്. മദവഭാസകനി കുറയഭാനുലാം മദവവര്ജ്ജനത്തനിനഭായനി ജനങ്ങലള
കബഭാധവഭാന്മഭാരഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാലത അശഭാസ്ത്രതീയമഭായ രതീതനികേള
അവലലാംബനിക്കുകേയുലാം  മദവസലാംസഭാരലാം വളര്ത്തനിലയടക്കഭാനുള്ള ശമലാം നടത്തുകേയുമഭാണട്ട്
ലചേയലതനട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.ലന്റെ ഒരു കനതഭാവതലന പരസവമഭായനി പറയുകേയുണ്ടെഭായനി.
കുടലാംബ ബഡ്ജറനില് കുടലാംബ ബഭാറുകേള കേടനവനനിരനിക്കുന്നൂലവനലാം അതട്ട് ഏതഭാണ്ടെട്ട്
30  ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാം  വര്ദനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്  എനലാം  വഭാങ്ങനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന  മദവലാം
വതീടകേളനില് വചട്ട് കേഴനിക്കുനതുലകേഭാണ്ടെട്ട് കുടലാംബ ബനലത്തതലന തകേര്ക്കുനലവനലാം
കകേരളത്തനിലല ഉനതനഭായ ഒരു കകേഭാണ്ഗസട്ട് കനതഭാവട്ട് പരസവമഭായനി പ്രഖവഭാപനിക്കുന
രതീതനിയനികലയട്ട്  വലര  കേഭാരവങ്ങള  വനനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ബഭാറുകേള  പൂടനിയതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി
അനധനികൃതമഭായനി  മദവവനില്പന നടത്തുന കകേനങ്ങളുലട  എണ്ണലാം വര്ദനിക്കുകേയുലാം
തന്മൂലലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  ലലപതൃകേകത്തയുലാം  ഇതുവലര  വളര്ത്തനിലയടത്ത  എലഭാ
നന്മകേകളയുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുന  രതീതനിയനില്  ഒരു  ക്രനിമനിനല്  സലാംഘലാം  കകേരളത്തനില്
വളര്നവരനികേയുലാം  ലചേയ  എനള്ള  യഥഭാര്ത്ഥവലാം  യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ  കനതഭാക്കള
വനിസരനിക്കരുലതനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  

1175  വനികദശ  മദവശഭാലകേളുലാം  800  ബനിയര്/ലലവന്  പഭാര്ലറുകേളുലാം
306 സര്ക്കഭാര് നനിയനനിത വനികദശമദവശഭാലകേളുലാം 30 പഞനക്ഷത്ര ബഭാറുകേളുലാം 5000
കേള്ളുഷഭാപ്പുകേളുമുളലപലട  വനിപുലമഭായ  ഒരു  ശലാംഖലയഭാണട്ട്  കകേരളത്തനില്
യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ കേഭാലത്തുണ്ടെഭായലതനട്ട് നഭാലാം മനസനിലഭാകക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  
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എനഭാല് കകേരള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എനഭാണട്ട് ലചേയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് ഇഇൗ
നയപ്രഖവഭാപനത്തനില് വവകമഭായനി പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  രഭാഷതീയമഭായനി  ഇച്ഛഭാശകനിയുള്ള
ഒരു  സര്ക്കഭാര്  നമുക്കുണ്ടെട്ട്.  നമുക്കട്ട്  ദനിശഭാകബഭാധലാം  നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ  നയങ്ങള  തലനയഭാണട്ട്.  ആ  നയപ്രഖവഭാപനങ്ങള  ലപഭാതു
ജനങ്ങളുലട ഇടയനില് വലനിയ മതനിപ്പുളവഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  വലനിയ കതഭാതനിലള്ള  ശുഭഭാപ്തനി
വനിശസഭാസമഭാണട്ട് എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന സലാംബനനിചട്ട് ആളുകേളക്കുള്ളതട്ട്.
പ്രതതീക്ഷഭാനനിര്ഭരമഭായ ഒരു മനസ്സുമഭായനിടഭാണട്ട് ജനലാം എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന
സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  

അഴനിമതനി വതീരന്മഭാരഭായ ആളുകേള അഴനിലയണ്ണുലമന കേഭാരവത്തനില് യഭാലതഭാരു
തര്ക്കവമനില.  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലമതനിരഭായനി  അതനിക്രമങ്ങള  ഉയര്ന
വരുകമ്പഭാള അതനിലന കചേഭാദവലാം  ലചേയഭാനുലാം  പറയഭാനുലാം  ഇടതുപക്ഷക്കഭാരുണ്ടെട്ട് എന
കതഭാനല് ജനങ്ങളനില് വളര്നവനനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  മതത്തനിലന്റെ കപരനില്  നനിലനനില്ക്കുന
തമ്മേനിലടനി ഇലഭാതഭാക്കഭാന് ആവശവമഭായ നടപടനികേള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
പഴയതുകപഭാലല ആകരയുലാം അഴനിഞ്ഞഭാടഭാന് ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കനില എനള്ള
പ്രഖവഭാപനലാം  കൂടനിയഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ഗവര്ണര്  തലന്റെ  നയപ്രഖവഭാപന
പ്രസലാംഗത്തനില് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

അഴനിമതനിയുലാം  ധൂര്ത്തുലാം  സസജനപക്ഷപഭാതവലാംലകേഭാണ്ടെട്ട്  നടലവഭാടനിഞ്ഞ  ഒരു
സമ്പദ്ഘടനലയ  ഉയര്ലത്തഴുകനല്പനിക്കഭാന്  കേഴനിവള്ളവരുലട  കേരങ്ങളനിലഭാണട്ട്
ഭരണലാം  എന  ദൃഢവനിശസഭാസലാം  ജനങ്ങളക്കനിടയനില്  വളര്നവനനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ജന
വനിരുദനയങ്ങള  തൂലത്തറനിയലപടലമനലാം  രഭാജവത്തനിനുതലന  അഭനിമഭാനനിക്കഭാന്
കേഴനിയുന സുസനിരമഭായ,  പരനിസനിതനി സഇൗഹൃദത്തനിലൂനനിയ ഒരു വനികേസന മഭാതൃകേ
ഇവനിലട  രൂപലപട്ടു  വരുലമനലാം അതനിലന്റെ പുതുമലരുകേള വനിരനിയുലമനലാം  ജനങ്ങള
ആതഭാര്ത്ഥമഭായനി ആഗഹനിക്കുകേയുലാം  വനിശസസനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്.  

ജനങ്ങളുലട  ഇഇൗ  സസപങ്ങളക്കട്ട്  ചേനിറകുനല്കുനതഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനവനഭായ
ഗവര്ണറുലട നയപ്രഖവഭാപനലമനട്ട് ഞഭാന് നനനിപൂര്വ്വലാം സരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനില്
ഏറവലാം പ്രധഭാനമഭാണട്ട് മതവകമഖല. 590 കേനി.മതീ. ലലദര്ഘവമുള്ള തതീരത്തട്ട്  നനിരവധനി
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടലാംബങ്ങളഭാണട്ട് തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുനതട്ട്.  അവര്ക്കഭായനി വനിവനിധങ്ങളഭായ
പദതനികേളഭാണട്ട് കകേരള ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ നയപ്രഖവഭാപനത്തനില് സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
മതവബനനകമഖലലയപറനി  പഠനലാം  നടത്തനിയ  കഡഭാ.  അയപന്   കേമ്മേനിറനിയുലട
റനികപഭാര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കുലാം,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  ഡഭാറഭാബഭാങട്ട്,  ഫഭാമനിലനി  കേഭാര്ഡട്ട്,
തതീരസുരക്ഷയട്ട്  മലലറന്  ബറഭാലനിയന്,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  പദതനികേള
തുടങ്ങനിയവ നടപഭാക്കുലമന പ്രഖവഭാപനലാം സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  എലന്റെ മണ്ഡലമഭായ
ലകേഭായനിലഭാണ്ടെനിയുളലപലടയുള്ള   തതീരകദശ  മണ്ഡലങ്ങളനില് പുതനിലയഭാരു ഉണര്വട്ട്
പ്രദഭാനലാം ലചേയഭാന് ഇഇൗ പ്രഖവഭാപനത്തനിലൂലട കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  
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അതുകപഭാലല  25  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കലപടലമന
പ്രഖവഭാപനലാം  യുവജനങ്ങളനിലലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളനിലലാം  വലനിയ  പ്രതതീക്ഷയഭാണട്ട്
ഉണ്ടെഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇന്ഫര്കമഷന്  ലടകകഭാളജനി,  ബകയഭാ  ലടകകഭാളജനി,
ഇലകകഭാണനികട്ട്,  ടൂറനിസലാം,  കൃഷനി,  വഭാണനിജവലാം,  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായലാം,  നനിര്മ്മേഭാണ
കമഖല എനതീ കമഖലകേളനിലലലഭാലാം പുതനിയ ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള ഉണ്ടെഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതന  ഗവര്ണറുലട
പ്രഖവഭാപനലാം സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.

സഭാമൂഹവ സുരക്ഷഭാ ലപന്ഷനുകേള കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  വര്ദനിപനിചതട്ട്  ദുര്ബല
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ഇടയനില്  വലനിയ  ആശസഭാസമഭാണട്ട്  ഉണ്ടെഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആ
വനിശസഭാസലത്ത  അരക്കനിട്ടുറപനിക്കുന  നനിലപഭാടകേളഭാണട്ട്  തുടര്നലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
സസതീകേരനിക്കുകേ.  വനിലക്കയറലാം,  കേരനിഞന,  പൂഴനിവയട്ട്  എനനിവ  തടയുലമനലാം
ലപഭാതുവനിപണനിയനില്  ശകമഭായനി  ഇടലപടലമനലാം  കൂടതല്  മഭാകവലനികസ്റ്റഭാറുകേളുലാം
ലപകട്രെെഭാള  പമ്പുകേളുലാം  എല്.പനി.ജനി.  വനിപണനകകേനങ്ങളുലാം  തുറക്കുലമനമുള്ള
പ്രഖവഭാപനവലാം  സഭാമഭാനവ  ജനങ്ങളക്കട്ട്  വലനിയ  ആശസഭാസമഭായനി  മഭാറുന
പ്രഖവഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്. 

ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  ഭൂമനി  നല്കുലാം,  ചേനികേനിതഭാ  രലാംഗലത്ത
ഭതീമമഭായ ലചേലവട്ട് കനരനിടഭാന് ചേനികേനിതഭാ പദതനി,  തഭാലൂക്കട്ട്,  ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേള
ലസഷവഭാലനിറനി,  സൂപര്  ലസഷവഭാലനിറനി  ആശുപത്രനികേളഭായനി  ഉയര്ത്തുലമനലാം
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന  ആള  ഇനവ   ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടട്ട്   ഓഫട്ട്
ലമഡനിക്കല്  സയന്സസട്ട്  നനിലവഭാരത്തനികലക്കുയര്ത്തുലമനമുള്ള  പ്രഖവഭാപനലാം
ഇവലയഭാലക്ക  ജനങ്ങളുലട  ചേനിരകേഭാല  സസപങ്ങള  പൂവണനിയനിക്കഭാന്
സഹഭായനിക്കുനവയഭാണട്ട്. 

5  വര്ഷമഭായനി  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  ലലസബര്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
കവഗത്തനില്  നടപഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന  തതീരുമഭാനവലാം
സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.   കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഒലരഭാറ
വനനിതഭാ എലാം.എല്.എ.  ആയനിരുന ഭരണപക്ഷത്തട്ട് ഉണ്ടെഭായനിരുനതട്ട്.   ജയനിക്കുന
മണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  വനനിതഭാ  പ്രതനിനനിധനിലയ  മതരനിപനിക്കഭാന്  ഇനവലര
യു.ഡനി.എഫട്ട്.-നട്ട് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണ്ടെഭാ? സമരങ്ങളനിലലാം  പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളനിലലാം സജതീവമഭായനി
പലങടപനിചട്ട്  ജയനിലറകേളനില്വലര  ഇവലര  തള്ളനിവനിടനണ്ടെട്ട്.   ഇവനിലട  വനനിട്ടുള്ള
വനനിതഭാ  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  എണ്ണലാം  ലതളനിയനിക്കുനതട്ട്  രഭാഷതീയ  മുതലലടപനിനു
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കവണ്ടെനി സ്ത്രതീകേലള ഉപകയഭാഗനിക്കുന കേഭാപടവലാം  ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതവമുനണനിക്കട്ട്
ഇല എനഭാണട്ട്.  ആഫതീസട്ട് ജതീവനക്കഭാരനിലയ ലകേഭാനട്ട് ചേഭാക്കനില് ലകേടനി കുളത്തനില്
തള്ളുന ലകേഭാടലാംക്രൂരത കേണ്ടെഭാണട്ട്   സ്ത്രതീ സമൂഹലാം ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതവമുനണനിക്കട്ട്
കവഭാടട്ട് കരഖലപടത്തനി വലനിയ ഭൂരനിപക്ഷത്തനിനട്ട്  ഞങ്ങലള ഇഇൗ നനിയമസഭയനികലക്കട്ട്
അയചലതനകൂടനി പറഞലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഇഇൗ നനനിപ്രകമയലത്ത ഞഭാന് പനിന്തഭാങ്ങുന.

(അദവക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീക്കര്)

പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല) :  സര്,  ശതീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മേ
അവതരനിപനിച  നനനിപ്രകമയലത്ത  ഞഭാന്  എതനിര്ക്കുന.   വഭാക്കുലാം  പ്രവര്ത്തനിയുലാം
തമ്മേനിലള്ള വലനിയ അനരലാം ഇഇൗ നയപ്രഖവഭാപനപ്രസലാംഗത്തനില് നമുക്കട്ട് കേഭാണഭാന്
കേഴനിയുലാം. ഖണ്ഡനികേ-28  പഭാഴട്ട് ലചേലവകേള  ഒഴനിവഭാക്കനി  സഭാമ്പത്തനികേരലാംഗലാം
ലമചലപടത്തുലമനട്ട്  ഗവര്ണലറലക്കഭാണ്ടെട്ട്  പറയനിച ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് തുടക്കലാം വളലര
ഗലാംഭതീരമഭാക്കനി.  സതവപ്രതനിജഭാ  മഭാമഭാങത്തനിനുകവണ്ടെനി  ലചേലവഴനിചതട്ട്  35,50,794
രൂപയഭാണട്ട്.  ശതീ.  ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്   നല്കേനിയ  അണ്സ്റ്റഭാര്ഡട്ട്  കചേഭാദവത്തനിനുള്ള
മറുപടനിയനിലഭാണട്ട്   ഇങ്ങലന വവകമഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.   അതുമഭാത്രമല  83  പ്രനിന്റെട്ട്
മഭാധവമങ്ങളക്കഭായനി  ഫുള  കപജട്ട്  കേളര്പരസവലാം,  ശവണ  ദൃശവമഭാധവമങ്ങളക്കുള്ള
പരസവങ്ങള  ഇവയുലടലയഭാനലാം  ബനില്ലുകേള  പുറത്തുവനനിടനില.  ഇതഭാകണഭാ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ധൂര്ത്തട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കല്?  ഇലതലഭാലാം  കൂടനിയഭാകുകമ്പഭാള  എത്ര
കകേഭാടനിയഭാകുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഉദ്ഘഭാടന  മഭാമഭാങത്തനിനുകവണ്ടെനി  ലചേലവഴനികക്കണ്ടെനി
വനതട്ട്. 

കേഴനിഞ്ഞ ലതരലഞ്ഞടപ്പുകേഭാലത്തട്ട്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  പറഞ്ഞതട്ട് കകേരളത്തനില്
നനിയമന നനികരഭാധനലാം ഉലണ്ടെനഭാണട്ട്. ശതീ. പനി. ലകേ. ബഷതീര് എലാം.എല്.എ.-യുലട ഒരു
കചേഭാദവത്തനിനുള്ള മറുപടനിയനില് ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി പറഞ്ഞനിരനിക്കുനലതനഭാലണന
കനഭാക്കഭാലാം. 'മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിയമന നനികരഭാധനമുണ്ടെഭായനിരുകനഭാ?'
'ഇല'.  'മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര കപര്ക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.
നനിയമനലാം  നല്കേനി?  1,54,238.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  എത്ര
ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ? 25-5-2016 മുതല് 21-6-2016 വലര
4308  ഒഴനിവകേള.'  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്   നനിയമന  നനികരഭാധനലാം
ഇലഭായനിരുന.  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളലപട  പരമഭാവധനി
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കജഭാലനി  ലകേഭാടത്തു.  2016  കമയട്ട്  30-നട്ട്  റനിടയര്  ലചേയ
ഒഴനിവകേളഭായനിരുന  7000-ത്തനിലധനികേലാം.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഒരു
ഒഴനിവകപഭാലലാം  നനികേത്തഭാതനിരുനനില  എനള്ളതനിലന്റെ  സൂചേനയഭാണട്ട്  ശതീ.  പനി.  ലകേ.
ബഷതീറനിനട്ട് ബഹുമഭാനവനഭായ മുഖവമനനി നല്കേനിയ മറുപടനി.   
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നയപ്രഖവഭാപനലാം  ഖണ്ഡനികേ  101-ല്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന;  "സര്ക്കഭാര്
കേശുവണ്ടെനിക്കട്ട് പ്ലെെഭാകന്റെഷന് പദവനി നല്കുനതനിനുള്ള സഭാധവത പരനികശഭാധനിക്കുലാം.”
2005-ല്  ശതീ.  ലകേ.  എലാം.  മഭാണനിസഭാര് ലഭാന്റെട്ട്  റനികഫഭാലാംസട്ട്  (അലമന്റെട്ട്ലമന്റെട്ട്)  ബനില്
ലകേഭാണ്ടുവനകപഭാള നഖശനിഖഭാനലാം എതനിര്ത്ത ഇടതുപക്ഷലാം തലനയഭാണട്ട് ഇകപഭാള
ഇതട്ട്  പറയുനതട്ട്.  കകേരള  കകേഭാണ്ഗസട്ട്  മഭാണനിയുലട  പഭാര്ടനിതലന.
ശതീ. വനി. എസട്ട്. അച്ചുതഭാനനന് അനട്ട് ബനിലനിലന്റെ മൂനഭാലാം വഭായനയനില് പറഞ്ഞ ഒരു
കേഭാരവലാം ഞഭാന് ഉദരനിക്കഭാലാം. ''....  അതുലകേഭാണ്ടെട്ട് അതവനലാം കദ്രഭാഹകേരമഭായനിട്ടുള്ള ഇഇൗ
കഭദഗതനി  നനിയമലാം  ഒരുകേഭാരണവശഭാലലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയനില.
പഭാവലപടവരഭായ  കൃഷനിക്കഭാരുലണ്ടെങനില്,  ഭൂരഹനിതരഭായ  കൃഷനിക്കഭാരുലണ്ടെങനില്,
ഹരനിജനങ്ങളുലണ്ടെങനില്  ഇവലരലഭാലാം  ചേതനിക്കലപടനതനിനട്ട്  ഇടയഭാക്കുന
ഒരു  നനിയമമഭാണനിതട്ട്.  ഇതട്ട്  ഒരുകേഭാരണവശഭാലലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയനില...''
ശതീ. ലകേ. പനി. രഭാകജനനുലാം അതുതലനയഭാണട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്.  നനിങ്ങള നനിങ്ങളുലട നയലാം
മഭാറനികയഭാ?   ഗവര്ണ്ണലറലക്കഭാണ്ടെട്ട്  നനിങ്ങള എങ്ങലനയഭാണട്ട് പറയനിപനിചനിരനിക്കുനതട്ട്?
യു.ഡനി.എഫട്ട്.ലന്റെ മദവനയലാം തുടരുലമനഭാണട്ട്  സനി.പനി.ലഎ.(എലാം.)-ലന്റെ അഖനികലനവ
ജനറല് ലസക്രടറനി ശതീ.  സതീതഭാറഭാലാം ലയച്ചൂരനി ഇലക്ഷനുമുമ്പട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്.  മദവനയലാം
രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുലമനഭാണട്ട്  നയ
പ്രഖവഭാപനത്തനില്   പറയുനതട്ട്.   ലതരലഞ്ഞടപട്ട്  സമയത്തട്ട്  മദവകലഭാബനിയുമഭായനി
ഉണ്ടെഭാക്കനിയ  അവനിശുദ  കൂട്ടുലകേടനിലന്റെ  പരനിണനിതഫലമഭാണട്ട്  ഇഇൗ  മഭാറലാം.
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  അടച വനികദശ മദവകഷഭാപ്പുകേള തുറക്കുകമഭാ?  അകതഭാ വരഭാന്കപഭാകുന
പുതനിയ  മദവനയത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ബഭാറുകേള  കകേരളത്തനില്
തുറക്കഭാനഭാകണഭാ നനിങ്ങളുലട ലക്ഷവലാം? മുഖവമനനി വവകമഭാക്കുലമനട്ട് ഞഭാന് കേരുതുന.

മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ശകനിലപടത്തുലമനലാം  അടത്ത
അഞ്ചുവര്ഷകത്തക്കട്ട്  ഉല്പനങ്ങളുലട  വനില  വര്ദനിപനിക്കുനതല  എനമഭാണട്ട്
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  പ്രകേടനപത്രനികേയനിലല  ഖണ്ഡനികേ  372-ല്  പറയുനതട്ട്.
നയപ്രഖവഭാപനപ്രസലാംഗത്തനിലല ഖണ്ഡനികേ 84-ല് പറയുനതട്ട്; "മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറുകേള
വഴനി  വനില്ക്കലപടന  സബ്സനിഡനിയുള്ള  പതനിമൂനട്ട്  സഭാധനങ്ങളുലട  വനില
വര്ദനിപനിക്കുനതല"  എനഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  എലഭാ  നനികതവഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങളുലട  വനിലയുലാം   വര്ദനിപനിക്കുലമനഭാകണഭാ  ഇതുലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
"ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  മലബഭാറനിലള്ള  വവകനികേളുലട  വകേകേളനിലള്ള  കുറഞ്ഞ
വനിസതീര്ണത്തനിലള്ള ഭൂമനി പതനിച്ചുലകേഭാടക്കുവഭാന്  സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനഭാണട്ട്"
ഖണ്ഡനികേ  209-ല്  പറയുനതട്ട്.  പഭാര്ടനി  സഖഭാക്കളക്കട്ട്  ഭൂമനി  ഇഷലാംകപഭാലല
പതനിച്ചുലകേഭാടക്കഭാനഭാകണഭാ ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്? 
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നയപ്രഖവഭാപനപ്രസലാംഗത്തനിലല  15-ഓളലാം  ഖണ്ഡനികേകേള  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയപ്രഖവഭാപന പ്രസലാംഗത്തനിലള്ളതഭാണട്ട്. അതനിലന ഞഭാന് സസഭാഗതലാം
ലചേയ്യുന.   യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ  ലമഗഭാകപ്രഭാജക്ടുകേള  അതുകപഭാലല  തുടരുലാം   എന
പ്രഖവഭാപനത്തനില്  ഞങ്ങളക്കട്ട്  സകനഭാഷമുണ്ടെട്ട്.  ഇവനിലട  ബഹുമഭാനലപട
ഗവര്ണലറലക്കഭാണ്ടെട്ട്  അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന  ഇഇൗ  നയപ്രഖവഭാപനലാം  നയമനിലഭാത്ത
പ്രഖവഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്,  ലപഭാള്ളയഭായ  കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്.  ദനിശഭാകബഭാധമനിലഭാത്ത  ഒരു
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ നയപ്രഖവഭാപനമഭായനി മഭാത്രകമ ഇതനിലന കേഭാണഭാന് കേഴനിയ. 

നനിങ്ങള  വനിശുദന്മഭാരഭായനി  കമലങനി  അണനിയുകേയഭാണട്ട്.  മത്തഭായനിയുലട
സുവനികശഷലാം  23-ാം  അദവഭായത്തനിലല  27,  28  വലരയുള്ള  വഭാക്കുകേള  ഞഭാന്
വഭായനിക്കഭാലാം.  "കേപടഭകനിക്കഭാരഭായ  ശഭാസ്ത്രനിമഭാരുലാം  പരതീശന്മഭാരുമഭായുകള്ളഭാകര,
നനിങ്ങളക്കു  ഹഭാ  കേഷലാം;  ലവള്ളകതച  ശവക്കലറകേകളഭാട  നനിങ്ങള  ഒത്തനിരനിക്കുന;
അവ  പുറലമ  അഴകേഭായനി  കശഭാഭനിക്കുലനങനിലലാം  അകേലമ  ചേത്തവരുലട  അസനികേളുലാം
സകേലവനിധ  അശുദനിയുലാം  നനിറഞ്ഞനിരനിക്കുന.  അങ്ങലനതലന  പുറകമ  നനിങ്ങള
നതീതനിമഭാന്മഭാര്  എന  മനുഷവര്ക്കു  കതഭാനന;  അകേലമകയഭാ  കേപടഭകനിയുലാം
അധര്മ്മേവലാം  നനിറഞ്ഞവരകത്ര"   അതഭാണട്ട്  നനിങ്ങള  എനട്ട്   പറയഭാന്  ഞഭാന്
ആഗഹനിക്കുന. ഇഇൗ  ലതരലഞ്ഞടപനില്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  പരഭാജയലപട്ടു,
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  വനിജയനിചനിരനിക്കുന.  ഞങ്ങള  ഇഇൗ  കതഭാല്വനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുന.
ജനവനിധനി അലാംഗതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്. മുകനഭാട്ടുകപഭാകുലാം. ജനഭാധനിപതവത്തനില്
കതഭാല്വനിയുലാം  വനിജയവലാം  ഒരു  നഭാണയത്തനിലന്റെ  രണ്ടെട്ട്  വശങ്ങളഭാണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ
പത്തുവര്ഷക്കഭാലലാം  തുടര്ചയഭായ  പരഭാജയങ്ങളഭാണട്ട്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  കനരനിടതട്ട്.
അച്ചുതഭാനനന്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ജയനിചതനിനുകശഷലാം  പനിനതീടട്ട്  ഒരു  ലതരലഞ്ഞടപനിലലാം
ജയനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാതനിരുന  ഇടതുപക്ഷലത്ത,  ജനങ്ങള  പത്തുവര്ഷലാം  അകേറനി
നനിര്ത്തുകേയഭാണട്ട്  ലചേയതട്ട്.   അതട്ട്  മതനിയഭായ  ശനിക്ഷയഭാലണനട്ട്  കേണ്ടെട്ട്  ജനങ്ങള
നനിങ്ങളലക്കഭാരു  അവസരലാം  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനപ്പുറലാം  ഇഇൗ
വനിജയലത്തപറനി  നനിങ്ങള  ആകഘഭാഷനികക്കണ്ടെതഭായ  യഭാലതഭാരു  കേഭാരവവമനില.  ഒരു
ആറുമഭാസക്കഭാലലാം, ഹണനിമൂണ് പനിരതീഡനില് നനിങ്ങള  അടങ്ങനിയനിരനിക്കുലമനട്ട് ഞങ്ങള
കേരുതനി.  തുടക്കത്തനില്ത്തലന  ആശങയുലാം ലപഭാരുത്തകക്കടകേളുലാം  കേല്ലുകേടനികേളുമഭാണട്ട്
ഞങ്ങള കേണ്ടുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുനതട്ട്.  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം കേഴനിഞള്ള പത്രസകമ്മേളനമനില.
ഇതട്ട് മനനിസഭഭാകയഭാഗലമടത്ത തതീരുമഭാനമഭാകണഭാ; അകതഭാ മുഖവമനനി സസയലമടത്ത
തതീരുമഭാനമഭാകണഭാ? മഭാധവമങ്ങലള ജനഭാധനിപതവത്തനില് അങ്ങലന  അകേറനിനനിര്ത്തഭാന്
കേഴനിയുകമഭാ;  കഫഭാര്ത്തട്ട്  എകസ്റ്ററട്ട്  ജനഭാധനിപതവത്തനിലന്റെ  അനനിവഭാരവമഭായ  ഒരു
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ഘടകേമകല?   നകരനകമഭാഡനിയുലട  അകത പഭാതയഭാണട്ട്  മുഖവമനനി  പനിന്തുടരുനതട്ട്.
നകരനകമഭാഡനിയുലാം  പനിണറഭായനി  വനിജയനുലാം  പത്രക്കഭാലര  കേഭാണുനനില.  മഭാധവമങ്ങലളയുലാം
പ്രതനിപക്ഷലത്തയുലാം  അവഗണനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ?  തുടക്കലാം
കേഭാണുകമ്പഭാള  അപദഭാനങ്ങള  അങ്ങലയ  വതീണ്ടുലാംവതീണ്ടുലാം  വലഭാലത  ബഭാധനിക്കുന
ലവനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  കതഭാനനതട്ട്.  അങ്ങട്ട്  കേരുത്തനഭാലണനലാം  ശകനഭാലണന
ലമഭാലക്ക  പറയുനതുകകേടട്ട്  അങ്ങട്ട്  വതീണുകപഭാകേരുതട്ട്.  കേഭാരണലാം  മുഖവമനനിയുലാം
മനനിമഭാരുലമഭാലക്ക  നനിയമസഭഭാകവദനിലയ  സലാംഘര്ഷത്തനിലന്റെ  ഭൂമനിയഭാക്കനി മഭാറ്റുനതട്ട്
ശരനിയല; ഞങ്ങള അതട്ട് ആഗഹനിക്കുനനില. സമനസയത്തനിലന്റെയുലാം പരസരധഭാരണയുലടയുലാം
കവദനികേളഭാണട്ട് നനിയമസഭഭാകവദനികേള. തുടക്കത്തനില്ത്തലന ഞങ്ങളക്കട്ട് കതഭാനനതട്ട്
സലാംഘര്ഷത്തനിലന്റെ  പഭാത  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഭരണകേക്ഷനി  തയഭാറഭാകുനതട്ട്
എനഭാണട്ട്.  സഭയനിലല  ബനിസനിനസട്ട്  കേഭാരവങ്ങള  നടത്തനിലക്കഭാണ്ടു  കപഭാകകേണ്ടെ
ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  ഭരണകേക്ഷനിക്കഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  തുടക്കത്തനികല   ഇത്തരലാം
പ്രകകേഭാപനപരമഭായ നടപടനികേള ഉണ്ടെഭാകേരുതട്ട് എനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് അഭവര്ത്ഥനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ശകമഭാലയഭാരു മുനണനിയഭാണട്ട്.  ഞങ്ങള ലതരഞ്ഞടപനില് പരഭാജയലപട്ടു.
ഞങ്ങളക്കുണ്ടെഭായ പഭാളനിചകേള ഞങ്ങള തനിരുത്തുലാം. കൂടതല് ജനവനിശസഭാസമഭാര്ജ്ജനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടെട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ശകമഭായനിത്തലന  തനിരനിച്ചു  വരുലാം.  ആ  കേഭാരവത്തനില്
ഞങ്ങളക്കട്ട്  യഭാലതഭാരു  ആശങയുമനില.  ലതരഞ്ഞടപനില്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ജയനിച്ചു.
എനഭാല്  കേഴനിഞ്ഞ  തവണ  പ്രതനിപക്ഷത്തനിരുനകപഭാള  കേനിടനിയ  കവഭാട്ടുകേളുലട
ശതമഭാനലാം ഇത്തവണ 91 സതീറട്ട് കേനിടനിയകപഭാഴുലാം ഇടതുപക്ഷത്തനിനട്ട് ലഭനിചനില എനള്ള
കേഭാരവലാം  ഓര്ക്കണലാം.  അതഭായതട്ട്  2011-ല്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-നട്ട്  ലഭനിച  പനിന്തുണ
ഇകപഭാള ലഭനിചനില എനള്ളതട്ട് കേഭാണഭാന് കേഴനിയുലാം. 

കകേഭാണ്ഗസനിലന  പരഭാജയലപടത്തുകേ  എനള്ള  കകേഭാമണ്  അജണ്ടെയഭാണട്ട്
ബനി.ലജ.പനി.-ക്കുലാം  സനി.പനി.ലഎ.(എലാം.)-നുമുള്ളതട്ട്.  ബനി.ലജ.പനി.  ആഗഹനിക്കുനതട്ട്
കകേഭാണ്ഗസട്ട് മുകഭഭാരതലാം  എനഭാണട്ട്.  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ആഗഹനിക്കുനതട്ട്
കകേഭാണ്ഗസനിലന പരഭാജയലപടത്തുകേ എനതഭാണട്ട്.  ഇഇൗ രണ്ടെട്ട് പഭാര്ടനിക്കഭാരുലടയുലാം
കകേഭാമണ് അജണ്ടെ ഇഇൗ ലതരഞ്ഞടപനില് വനിജയനിച്ചുലവനട്ട്  ഞഭാന് വനിശസസനിക്കുന.
അതട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭാലയഭാരു വനിജയമഭാണട്ട്.  ആതവനനികേമഭായനി  മകതതരതസത്തനിനട്ട്
മഭാത്രകമ  വനിജയമുണ്ടെഭാകൂ.  വനിവനിധ  മതവനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ആശങയുണ്ടെഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടെട്ട്,
മതപരമഭായ ഭനിനനിപട്ട് വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട് ലതരഞ്ഞടപനില് വനിജയനിക്കഭാന് ഒരുപകക്ഷ
കേഴനികഞ്ഞക്കഭാലാം.  അതട്ട്  ശഭാശസതമഭായ  വനിജയമല.  ആതവനനികേവലാം  ശഭാശസതവമഭായ
വനിജയലാം ജനഭാധനിപതവത്തനികന്റെതഭാലണനട്ട്  പറയഭാന് ഞഭാന് ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാലനിലന്റെ  കേനനികവഭാടട്ട്  ലഭനിചതട്ട്  ആര്ക്കഭാണട്ട്?  ഇനട്ട്
ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്  പ്രസലാംഗനിചതട്ട്  ആര്ക്കുകവണ്ടെനിയഭാണട്ട്?  എ.  ലകേ.  ജനി.
ലസന്റെറനില്കപഭായനി  പനിണറഭായനി  വനിജയനട്ട്  ആശതീര്വഭാദലാം  ലകേഭാടത്തതട്ട്  ആരഭാണട്ട്?
ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്  തലനയഭാണട്ട്.  ഇനലത്ത  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  പ്രസലാംഗലാം
കകേടഭാല് ആര്ക്കഭാണട്ട് സലാംശയമുണ്ടെഭാകുനതട്ട്; നനിങ്ങകളഭാലടഭാപമഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം എനട്ട്
വളലര വവകമഭായനി പറഞ. അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ പ്രസലാംഗത്തനിലന്റെ മുഴുവന് ഭഭാഗങ്ങളനിലലാം
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ നയപ്രഖവഭാപനകത്തഭാടള്ള ഏറവലാം ശകമഭായ പനിന്തുണയഭാണട്ട്
കരഖലപടത്തനിയതട്ട്.  ഞങ്ങള  ഇഇൗ  അവനിശുദമഭായ  കൂട്ടുലകേട്ടുകേളലക്കതനിരഭായനിട്ടുള്ള
കപഭാരഭാടലാം  തുടരുലാം.  ഇനവയനില് വര്ഗ്ഗതീയശകനികേളലക്കതനിലര  കപഭാരഭാടലാം  നടത്തഭാന്
കേഴനിയുന ഏകേപ്രസഭാനലാം ഇനവന് നഭാഷണല് കകേഭാണ്ഗസട്ട് തലനയഭാണട്ട്.  അതട്ട്
ലതളനിയനിചനിട്ടുള്ളവരഭാണട്ട്   ഞങ്ങള.  

മകതതരതസവലാം  ജനഭാധനിപതവവലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്കവണ്ടെനി  ഇനനിരഭാഗഭാനനിയുലാം
രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാനനിയുലാം   രകസഭാക്ഷനിതസലാം  വരനിച  നഭാടഭാണനിതട്ട്.  മതപരമഭായ  ഭനിനനിപട്ട്
വളര്ത്തനി,  രഭാജവത്തട്ട്  വനികദസഷത്തനിലന്റെ  രഭാഷതീയലാം  ഉയര്ത്തനിപനിടനിക്കുന
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-നുലാം  ബനി.ലജ.പനി.-ക്കുലാം സലാംഘപരനിവഭാറനിനുലമതനിരഭായനി  ശകമഭായ
പടനയനിക്കഭാന് കകേഭാണ്ഗസനിനുലാം കകേരളത്തനിലല യു.ഡനി.എഫട്ട്.-നുലാം കേഴനിയുലമനള്ള
കേഭാരവത്തനില്  തര്ക്കമനില.  അതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഞങ്ങള  ആഗഹനിക്കുനതട്ട്  ഒരു  കദശതീയ
മകതതരജനഭാധനിപതവ  ബദലഭാണട്ട്.  എലഭാ  മകതതരകേക്ഷനികേലളയുലാം  കയഭാജനിപനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടെട്ട്  കസഭാണനിയഭാ  ഗഭാനനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്,  രഭാഹുല്ഗഭാനനിയുലട
കനതൃതസത്തനില്  വലനിലയഭാരു  കപഭാരഭാടലാം  ഇനവയനില്  നടക്കുന.  ആ  കപഭാരഭാടലത്ത
ശകനിലപടത്തഭാനുള്ള  നടപടനികേളുമഭായനി  ഞങ്ങള  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുലാം.  കകേരളത്തനിലല
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  കൂടതല് ശകമഭായനി  ജനങ്ങളുലട  പനിന്തുണയഭാര്ജ്ജനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  വരുലാം
നഭാളുകേളനില് മുകനഭാട്ടുകപഭാകുലാം.  ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ജനവനിരുദ നയങ്ങളലക്കതനിരഭായ
കപഭാരഭാടലാം  ശകമഭായനി  തുടരുലമനട്ട്  പറഞലകേഭാണ്ടെട്ട് ഞഭാന് ഇഇൗ നനനിപ്രകമയലത്ത
എതനിര്ക്കുന. നനിര്ത്തുന നമസഭാരലാം.

ശതീ  .    വഹബനി ഇഇൗഡന് :  സര്,   കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഓര്ഡര്,  ഗവര്ണറുലട
പ്രസലാംഗത്തനിനട്ട് നനനി കരഖലപടത്തുന പ്രകമയലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള ചേര്ചകേള അവസഭാനനിച്ചു.
ബനലപട  വകുപനിലല  മനനിമഭാര്  മറുപടനി  പറയഭാന്  കപഭാകുന  അവസരത്തനില്
ഉകദവഭാഗസഗവഭാലറനിയനില് ആരുലാം തലനയനില. 

മനി  .   സതീക്കര് : പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  
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റവനവ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന്)  :  സര്,
കകേരളത്തനിലല ജനഭാധനിപതവമുനണനിക്കട്ട് ജനങ്ങള നല്കേനിയ പനിന്തുണയുലട ഏറവലാം
വലനിയ ദൃഷഭാനമഭാണട്ട് ഇവനിലട ഇരനിക്കുന 91 അലാംഗങ്ങള. ബഹുമഭാനവനഭായ രഭാകജടന്
എങ്ങലനയഭാണട്ട് കനമത്തുനനിനട്ട് ജയനിചതട്ട്?  പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് ഉളലപലടയുള്ളവര്
പറയുനതട്ട് ഇടതുപക്ഷവലാം ബനി.ലജ.പനി.-യുലാം തമ്മേനിലള്ള ധഭാരണയുലട അടനിസഭാനത്തനി
ലഭാലണനഭാണട്ട്.  കനമത്തുനനിനലാം  യു.ഡനി.എഫട്ട്.-നട്ട്  ലഭനിച  കവഭാടട്ട്  എത്രയഭാണട്ട്  ;
എങ്ങലനയഭാണട്ട്  ബനി.ലജ.പനി.ക്കട്ട്  ജയനിച്ചുവരഭാന്  കേഴനിഞ്ഞതട്ട്?  ഇവനിലട  വലനിയ
അവകേഭാശവഭാദങ്ങലളഭാലക്ക ഉനയനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.-നുലാം  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-നുലാം
ലഭനിച  കവഭാടനിലന്റെ  കേഭാരവവലാം  ബനി.ലജ.പനി.ക്കട്ട്   ലഭനിച  കവഭാടനിലന്റെ  കേഭാരവവലാം  ചേനിലര്
ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.   യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് ബനി.ലജ.പനി.ക്കട്ട്   10.5  ശതമഭാനലാം
കവഭാടഭാണട്ട്  ലഭനിചതട്ട്.  അലതഭാരു  വര്ദനവട്ട്  തലനയഭാണട്ട്.  7  ശതമഭാനലാം
വര്ദനിച്ചുലവനതട്ട്  കനരഭാണട്ട്.  ആ  വര്ദനവട്ട്  ഉണ്ടെഭാക്കനിലക്കഭാടക്കുനതനില്
യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ  പ്രകതവകേനിചട്ട്  കകേഭാണ്ഗസനിലന്റെ  വലനിലയഭാരു  സലാംഭഭാവന
ഉണ്ടെഭായനിട്ടുലണ്ടെനള്ളതട്ട്  ആര്ക്കഭാണട്ട് നനികഷധനിക്കഭാന് കേഴനിയുകേ?  പലതരത്തനിലള്ള
കൂട്ടുലകേട്ടുകേളഭാണട്ട്  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആ  കൂട്ടുലകേട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്,
പരസരധഭാരണയഭാണട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണ്ടെഭായനിട്ടുള്ളലതനട്ട്  എലഭാവര്ക്കുലാം
അറനിയഭാവന കേഭാരവമഭാണട്ട്.  ഇങ്ങലനലയഭാലക്ക ഉണ്ടെഭായനിട്ടുലാം ഇടതുപക്ഷജനഭാധനിപതവ
മുനണനി  91  സതീറ്റുകേകളഭാലട  ജനവനിധനി  കതടനി  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകപഭാള
അസഹനിഷ്ണുതകയഭാടകൂടനി അതനിലന സമതീപനിക്കുനതട്ട്  ശരനിയലലനഭാണട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.
കനതൃതസത്തനികനഭാടട്ട്  ഇഇൗ  സനര്ഭത്തനില്  ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  ലപഭാതുവഭായനി
ഇവനിലട  ഉയര്നവനനിട്ടുള്ള  അഭനിപ്രഭായങ്ങളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം  ബഹുമഭാനവനഭായ
മുഖവമനനി  ഉളലപലടയുള്ളവര്  മറുപടനി  പറയുലാം.  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപട  ചേനില
വനിഷയങ്ങള ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഞഭാന് ആഗഹനിക്കുനതട്ട്.

01.00 P.M]

ഭൂമനി ഇലഭാത്തവര്ക്കട്ട് ഭൂമനിയുലാം വതീടട്ട് ഇലഭാത്തവര്ക്കുട്ട് വതീടലാം എന കേഭാഴ്ചപഭാടഭാണട്ട്
ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതവ  മുനണനിയുകടതട്ട്.  ജനപക്ഷ  നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടുള്ള ഭരണമഭായനിരനിക്കുലാം കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുകേലയനട്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതവ മുനണനിയുലട
ഭരണത്തനിനട്ട്  തുടക്കലാംകുറനിച  നഭാള മുതല് എലഭാവര്ക്കുലാം കബഭാദവലപടനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
ലപഭാതുവനിതരണരലാംഗത്തുലാം ലപഭാതുഭരണരലാംഗത്തുലാം സഭാമൂഹവകക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലലാം
കേഭാര്ഷനികേരലാംഗത്തുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള സമതീപനങ്ങള ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ജനപക്ഷ
നനിലപഭാടകേളുലട ഭഭാഗമഭാണട്ട്. ആദവ കേവഭാബനിനറട്ട് കയഭാഗത്തനിലലടത്ത തതീരുമഭാനമുളലപലട
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ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിക്കുനതട്ട്  മഹഭാഭൂരനിപക്ഷലാം  വരുന  ആളുകേളുലട  കവഭാട്ടുകനടനി
അധനികേഭാരത്തനില് വന എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് ജനങ്ങളുലട പ്രതതീക്ഷയ്ലക്കഭാത്തട്ട്
ഉയരഭാനുലാം അവരുലട പ്രധഭാനലപട പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്
എനഭാണട്ട്.  ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില്വനനിടട്ട്  ഒരു മഭാസലാം തനികേഞ്ഞനിടനില.
എനനിട്ടുലാം  നനിങ്ങള  അസഹനിഷ്ണുതകയഭാടകൂടനിയഭാണട്ട്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാടട്ട്
ലപരുമഭാറുനതട്ട്.  നനിങ്ങളുലട വഭാക്കുകേളനിലലാം പ്രവൃത്തനികേളനിലലാം ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാടള്ള
അസഹനിഷ്ണുതയഭാണട്ട്  പ്രകേടമഭാകുനതട്ട്.  എനഭാല്  ജനഭാധനിപതവ  സലാംവനിധഭാനത്തനില്
നനിങ്ങള  നനിങ്ങളുകടതഭായ  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  പ്രകേടനിപനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം,  ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതവ  മുനണനിയുലാം  ഗവണ്ലമന്റുലാം  ജനങ്ങകളഭാടള്ള  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം
നനിര്വ്വഹനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട് ജനങ്ങള അര്പനിചനിട്ടുള്ള വനിശസഭാസലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നടപഭാക്കനി
ലക്കഭാണ്ടെട്ട് മുകനഭാട്ടുകപഭാകുകേതലന ലചേയ്യുലാം. 

ഭൂമനി  ഇലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  ഭൂമനിയുലാം  വതീടട്ട്  ഇലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  വതീടലാം  എനതട്ട്
നടപഭാക്കഭാനുള്ള  ശമമഭായനിരനിക്കുലാം  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനണ്ടെഭാകുകേ.
എലന്റെ  മുന്ഗഭാമനിയഭായ  ശതീ.  അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട്,  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  ഭരണ
പരനിചേയത്തനിലന്റെയുലാം  അനുഭവ  പരനിചേയത്തനിലന്റെയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  പറഞ്ഞ
കേഭാരവങ്ങളനില്നനിനട്ട് നല കേഭാരവങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുനതനില് ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് ഒരു
തരത്തനിലള്ള വനികയഭാജനിപ്പുമനില. 

ലഎ.ടനി.  രലാംഗത്തുണ്ടെഭായനിട്ടുള്ള  മഭാറങ്ങള,  ഇ -ഗകവണന്സട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനു
കവണ്ടെനി  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള  നല  കേഭാരവങ്ങലളഭാനലാം
കവലണ്ടെനട്ട്  പറയുനനില.  പകക്ഷ  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  സൃഷനിക്കുലമന
പ്രഖവഭാപനവലാം  അതനിലന്റെ  ആദവജനിലയഭായനി  കേണ്ണൂരുലാം  രണ്ടെഭാമലത്ത  ജനിലയഭായനി
കേഭാസര്കഗഭാഡലാം പ്രഖവഭാപനിചതട്ട് എത്രകത്തഭാളലാം ശരനിയഭാലണനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കണലാം.

ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  പ്രസലാംഗത്തനില്  ഒരു
പരഭാമര്ശലാം നടത്തുകേയുണ്ടെഭായനി.  മലബഭാര് കമഖലയനില് ആളുകേളുലട ലലകേവശമനിരനിക്കുന
ഭൂമനി  പഭാര്ടനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  പതനിച്ചുലകേഭാടക്കുലാം  അലലങനില്  അവര്ക്കട്ട്  പടയലാം  ലകേഭാടക്കുലാം
എനട്ട്. കേണ്ണൂരുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡലാം ഭൂരഹനിത ജനിലയഭാലണനട്ട് പറയുന നനിങ്ങളക്കട്ട് ഈ
രണ്ടെട്ട്  ജനിലയനിലലാം  അലലസന്ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലട  മുനനില്  ലകേടനിക്കനിടക്കുന
ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  അകപക്ഷകേള  നനികഷധനിക്കഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ;  ഭൂരഹനിതരഭാണട്ട്
എലഭാ  ആളുകേളുലമങനില്  അത്രയുലാം  അകപക്ഷകേള  എങ്ങലനയഭാണട്ട്  അവനിലട
ലകേടനിക്കനിടക്കുനതട്ട്?  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  സൃഷനിക്കഭാന്  കപഭാകുന  എനട്ട്
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പ്രഖവഭാപനലാം  നടത്തുകേയുലാം,  കറഭാഡകേള,  കതഭാടകേള,  കേല്ലുലവട്ടുകുഴനികേള,  കുളങ്ങള
ഉളലപലടയുള്ള ഒരനിക്കലലാം വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്ത ഭൂമനി നനിങ്ങള ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിചതട്ട്,
ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  എന  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പലര്ക്കുലാം  ഇകപഭാഴുലാം
ഏലറടക്കഭാനുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുലാം കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അവനിലട അവര്ക്കട്ട് വതീടട്ട്  വയഭാന്
കേഴനിയുനനില. അവലരലഭാവരുലാം പരഭാതനിയുമഭായനി നനിങ്ങലള സമതീപനിചതഭാണട്ട്, ഇകപഭാള
ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന  സമതീപനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന.  അത്തരലാം  കേഭാരവങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  തനിരുത്തഭാനുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാകുലാം.  അര്ഹതലപടവര്ക്കട്ട്
ഭൂമനി  ലകേഭാടക്കുനതനില്  യഭാലതഭാരു  തരത്തനിലള്ള  വതീഴ്ചയുലാം  വരുത്തഭാന്  ഇഇൗ
ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  സഭാധവമല.  പത്തുലാം  അമ്പതുലാം  വര്ഷമഭായനി  ആളുകേള  ലലകേവശലാം
വചനിരുന  ഭൂമനിയഭാണട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കഭാലത  കപഭായതട്ട്.  10  ലസന്റെട്ട്,  20  ലസന്റെട്ട്,
50 ലസന്റെട്ട് തുടങ്ങനി ഒകരക്കറനില് തഭാലഴവരുന ഭൂമനി ഉളലപലടയുള്ളതഭാണട്ട് ഒരു വലനിയ
വനിഭഭാഗലാം  ആളുകേളുലട  ലലകേവശമനിരനിക്കുനതട്ട്.  പലവനിധങ്ങളഭായ  സഭാകങതനികേ
തടസങ്ങളുനയനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  അതട്ട്  നനികഷധനിക്കലപടതട്ട്  എങ്ങലന  അനുവദനിക്കഭാന്
കേഴനിയുലാം,  നനിയമപരമഭായനി  എങ്ങലന  ലകേഭാടക്കഭാന്  കേഴനിയുലാം  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരവങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുലമനതഭാണട്ട്  മലബഭാര്  കമഖലയനില്   നനിലനനില്ക്കുന  പ്രശവമഭായനി
ബനലപടട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്. 

1-1-1977-നു  മുമ്പട്ട്  ലലകേവശമനിരനിക്കുന  ഭൂമനിക്കട്ട്  പടയലാം  ലകേഭാടക്കഭാനുള്ള
ലസന്ട്രെെല്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലടയുലാം  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് അതനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേള കകേരളത്തനിലല നഭാലഞട്ട് ലതക്കന്
ജനിലകേളനില്  കേഴനിഞ്ഞകേഭാലത്തട്ട്  നടത്തുകേയുണ്ടെഭായനി.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
28000-ല്പരലാം  ലഹകര്  ഭൂമനി  കേലണ്ടെത്തുകേയുലാം  റവനവ്യൂ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുലാം  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുലാംകൂടനി  കജഭായനിന്റെട്ട്  ലവരനിഫനികക്കഷന്  നടത്തനി  നനിശ്ചയനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞ
ഭൂമനിക്കട്ട് പടയലാം നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ഊര്ജ്ജനിതലപടത്തുലാം.

ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം : സര്,  25 വര്ഷലത്ത ഉപഭാധനികയഭാടകൂടനിയഭാണട്ട് പടയലാം
ലകേഭാടക്കുനതട്ട്. എനഭാല് ഉപഭാധനിരഹനിത പടയലാം ലകേഭാടക്കണലമനതഭാണട്ട് മലകയഭാര
ലലകേവശകൃഷനിക്കഭാരുലട ആവശവലാം.  ആ നനിലയനില് തതീരുമഭാനലമടക്കുകമഭാ എനഭാണട്ട്
അറനികയണ്ടെതട്ട്.

ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന്:  സര്,  ഞഭാനനിവനിലട ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിചതട്ട്  1-1-1977-നു
മുമ്പുള്ള ലലകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുന പടയത്തനിലന്റെ സനിതനിയഭാണട്ട്.
ഇഇൗ  വനിഷയവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  നനിലനനില്ക്കുന  സഭാഹചേരവലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ആവശവമഭായ തതീരുമഭാനലമടക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    ലലഹബനി ഇഇൗഡന് :  സര്,  30-40  വര്ഷമഭായനി  പുഴ,  കതഭാടട്ട്,  കേഭായല്
പുറകമ്പഭാക്കുകേള  ലലകേവശമുള്ള,  ഭൂമനികയഭാ വതീകടഭാ ഇലഭാത്ത ആളുകേളക്കട്ട് പടയലാം
ലകേഭാടക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന് : സര്,  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനിക്കുകശഷലാം  പുഴ,
കേഭായല്,  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഇവയനില്  പലതുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളനില്
നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിട്ടുള്ളവയഭാണട്ട്.  അത്തരലാം  ഭൂമനിയുലട  കേഭാരവത്തനില്  ബനലപട
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട അഭനിപ്രഭായലാംകൂടനി പരനിഗണനിചട്ട് നനിയമപരമഭായ
എലഭാ  പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടത്തനി ആവശവമഭായ തതീരുമഭാനലമടക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  സര്,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
എന്.ഒ.സനി.  ലകേഭാടക്കുകേയുലാം  സനി.ആര്.ഇസഡട്ട്  വവവസയനില്  വരഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം
ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  പടയലാം  ലകേഭാടക്കഭാന്  അര്ഹതയുണ്ടെഭാവകേയുലാം  ലചേയ  കേഭാരവത്തനില്
ഡനികല വരുത്തഭാലത അതട്ട് ലകേഭാടക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന് :  സര്,  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്,  അഞട്ട്
വര്ഷക്കഭാലവലാം  നനിയമലാം  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുലാം  നടക്കഭാലത  കപഭായ  കേഭാരവമഭാലണങനില്
നനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അതട്ട് നടപഭാക്കഭാന് ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുലാം.

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : സര്, ഒരു കപ്രഭാസസട്ട് നടപനിലഭാക്കണലമങനില്
ചേനിലകപഭാള  സമയലമടക്കുലാം.  അതനിനനിടയനില്  ചേനിലകപഭാള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
മഭാറനിലയനനിരനിക്കുലാം. പകക്ഷ ആ കപ്രഭാസസട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വസ്തു അവരുലട കപരനില്
ലകേഭാടകക്കണ്ടെതട്ട്  വര്ഷങ്ങകളഭാളമഭായനി  അവനിലട  ജതീവനിക്കുന  ആളുകേളുലട  ജതീവനിത
പ്രശമഭാണട്ട്. ആ കേഭാരവത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാസനിറതീവഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേനകശഖരന് : സര്, അഞട്ട് വര്ഷലാം ലകേഭാണ്ടുലാം 50 വര്ഷലാം ലകേഭാണ്ടുലാം
നടക്കഭാത്ത  കപ്രഭാസസ്സുകേളുണ്ടെട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്  നനിലവനില്  നനിയമമുലണ്ടെങനില്
അതനുസരനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുലമനട്ട് ഞഭാന് പറഞ്ഞതട്ട്.   

മനി  .    സതീക്കര് :  ബഹുമഭാനലപട മനിനനിസ്റ്റര് വളലര കപഭാസനിറതീവഭായഭാണട്ട് മറുപടനി
പറഞ്ഞതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗങ്ങള  ഇരനിക്കണലാം.  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ലചേയഭാലമനഭാണട്ട്
പറഞ്ഞതട്ട്.

ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന് :  സര്,  നനിയമലാം  അനുവദനിക്കുനലതലഭാലാം  ഇഇൗ
ഗവണ്ലമന്റുലാം  ലചേയ്യുലാം.  അത്തരലാം  കേഭാരവങ്ങള  വളലര  വവകമഭായനി
ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിചതഭാണട്ട്.  റവനവ്യൂ  പുറകമ്പഭാക്കുകേലളന  രതീതനിയനിലള്ള  ഭൂമനിയുമുണ്ടെട്ട്.
പഞഭായത്തുകേളനില്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില്  അലലങനില്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുള്ള  ഭൂമനിലയ  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  അവരുലട  അഭനിപ്രഭായങ്ങള
കൂടനി പരനിഗണനിചട്ട് നനിയമത്തനിലന്റെ എലഭാ വശങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനലമടക്കു
ലമനഭാണട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്.  
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ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  സര്,  ഇവനിലട  പറയുന  എലഭാലാം  politically
motivated  ആലണനട്ട്  കേരുകതണ്ടെ.   ഇതട്ട്  ഇറനികഗഷന്  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപട
കേഭാരവമഭാണട്ട്.  ഇറനികഗഷന് വകുപനിലന്റെ വകേവശമുളള കേനഭാലകേളക്കട്ട്   എത്രകത്തഭാളലാം
ഏരനിയ  ഉലണ്ടെനള്ളതനിലനപറനി  ഒഇൗകദവഭാഗനികേമഭായനി  യഭാലതഭാരു  കരഖയുമനില.  പല
ആളുകേളുലാം  കേനഭാലകേള  കേകയറനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇക്കഭാരവലാം  ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിക്കുകമ്പഭാള
കകേസനിനട്ട്  കപഭാവകേയുലാം  ഇറനികഗഷന്  വകുപനിലന്റെ  സമയലാം  വവര്ത്ഥമഭായനി
ലചേലവഴനിക്കലപടകേയുമഭാണട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്.  ഇറനികഗഷന്  വകുപനിലന്റെ  വകേവശമുളള
കേനഭാലകേള, ഡഭാമുകേള, പുഴകേള എനനിവ സമഗമഭായനി സര്ലവ്വ ലചേയട്ട് ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയഭാല് രണ്ടെട്ട് വകുപ്പുകേളക്കുലാം ഗുണമഭായനിരനിക്കുലാം.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സമയവലാം
ധനവലാം  ലഭാഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുകേയുലാം  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  വവവഹഭാരങ്ങള
ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  പ്രകതവകേമഭായ  ശദ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണ്ടെഭായഭാല് നലതഭാലണന അഭനിപ്രഭായമുണ്ടെട്ട്. 

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട്)  :  സര്,  ജലവനിഭവ

വകുപനിലന്റെ വകേവശലാം നനിരവധനി സലങ്ങളനില് ഭൂമനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത കേനിടക്കുകേയുലാം

അവനിലട കേകയറങ്ങള നടക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ആ കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കഭാനുള്ള

നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലലാം  പുതനിയ  കേകയറങ്ങള

അനുവദനിക്കഭാന്  പഭാടനിലലനട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലകേഭാടത്തനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത കേനിടക്കുന ഭൂമനി ലപഭാതുകേഭാരവങ്ങളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭായനി

എവനിലടലയഭാലക്ക എത്ര വനിസ്തൃതനിയനില്  ഭൂമനിയുലണ്ടെനട്ട് കേലണ്ടെത്തനി ഡഭാറ തയഭാറഭാക്കനി

റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കഭാന്  ജലവനിഭവ  വകുപട്ട്  ലസക്രടറനിലയ  ഇതനിനകേലാം

ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന് :  സര്,  ഞഭാനനിവനിലട ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിക്കഭാന് കപഭായതട്ട്  

1-1-1977-നട്ട് മുമ്പുള്ള ഭൂമനിയുലട കേഭാരവമഭാണട്ട്.  അതനില്  കജഭായനിന്റെട്ട് ലവരനിഫനികക്കഷന്

നടത്തനി ഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അവകശഷനിക്കുനതട്ട്  4000-ല്പരലാം ലഹകര് 

ഭൂമനിയുലട  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  അതുകപഭാലല   അവകശഷനിക്കുന  ജനിലകേളനില്  കൃതവമഭായ

ലവരനിഫനികക്കഷന്  നടത്തനിലയങനിലലാം  പകേരലാം  ഭൂമനി  കേലണ്ടെത്തഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത

സഭാഹചേരവത്തനില്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അതുമഭായനി  ബനലപട

കേഭാരവങ്ങളുലാംകൂടനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്  ആവശവമഭായ രതീതനിയനിലള്ള തതീരുമഭാനങ്ങള തുടര്നട്ട്

ഉണ്ടെഭാകുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  
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ഇവനിലട  ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിചനിട്ടുള്ള  മലറഭാരു  കേഭാരവലാം  റതീ-സര്കവ്വലയക്കുറനിചഭാണട്ട്.
2012  ഒകകഭാബര് മഭാസലാം  31-ാം തതീയതനി  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്   റതീ-സര്കവ്വ
നനിര്ത്തനിവചതഭാണട്ട്.  പറയുനതട്ട്  രഭാഷതീയമഭാലണന  ധരനിക്കരുതട്ട്.  അതുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളക്കുള്ള  തുടര്നടപടനികേളുണ്ടെഭാകുലാം.
റതീ -സര്കവ്വയുമഭായനി ബനലപട കേഭാരവങ്ങള ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാടട്ട് കചേഭാദനിചകപഭാള
സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ നടപടനി ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിച്ചുലവകനയുള്ളൂ.
ഇവനിലട  പരഭാമര്ശനിച,  ശതീ.  രഭാജമഭാണനികേവത്തനികന്റെതുളലപലടയുള്ള  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
മുമ്പനിലലത്തനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്,  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വരുലാംനഭാളുകേളനില്  ആവശവമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

വഹകക്കഭാടതനിയനിലള്ള ചേനില കകേസ്സുകേളുമഭായനി  ബനലപട പരഭാമര്ശവലാം മുന്
റവനവ്യൂ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിലട  ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  വഹകക്കഭാടതനിയനിലള്ള
കകേസ്സുകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  മറട്ട്  കേഭാരവങ്ങളുലാം  കകേഭാടതനിയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട് തുടര്നള്ള കേഭാരവങ്ങള നനിശ്ചയനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

മുഖവമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്)  :  സര്,   ശതീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മേ
അവതരനിപനിച നനനിപ്രകമയലത്ത ഞഭാന് പനിനഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്. ഇവനിലട ബഹുമഭാനലപട
പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവലാം ചേനില പ്രതനിപക്ഷ അലാംഗങ്ങളുലാം രഭാഷതീയമഭായനി ചേനില കേഭാരവങ്ങള
ഉനയനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  അതനില്  ഒനട്ട്,  കേമ്മേവ്യൂണനിസ്റ്റട്ട്  പ്രസഭാനത്തനിനട്ട്  വലനിയ
കതഭാതനില്  ക്ഷതീണലാം  സലാംഭവനിചട്ട്  കശഭാഷനിച്ചുകപഭായനി  എനതഭാണട്ട്.  ഞങ്ങളുലട
കേഭാരവത്തനില് ഉത്കേണ്ഠ  ഉണ്ടെഭായതനില് നനനിയുണ്ടെട്ട്.  ഞങ്ങളക്കട്ട് പശ്ചനിമ ബലാംഗഭാളനില്
ക്ഷതീണലാം  സലാംഭവനിച്ചുലവനള്ളതട്ട്  വസ്തുതയഭാണട്ട്.  ഞങ്ങള  ക്ഷതീണനിച്ചുകപഭാലയനട്ട്
ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിക്കുന നനിങ്ങളുലട അവസലയനഭാണട്ട്? 1985-ല്  415  സതീറഭായനിരുന
കകേഭാണ്ഗസനിനുണ്ടെഭായനിരുനതട്ട്.  അതനില്  നനിനഭാണട്ട്  44-കലക്കട്ട്  ഇകപഭാള
എത്തനിയതട്ട്.  രഭാജവത്തഭാലകേ  ഇത്തരത്തനിലലഭാരു  തകേര്ച  സലാംഭവനിചതട്ട്   നനിങ്ങളുലട
ശദയനിലണ്ടെഭാകുമകലഭാ.  371  സതീറട്ട്  എവനിലടകപഭായനി?  48  ശതമഭാനലാം  കവഭാടട്ട്
അക്കഭാലത്തട്ട് കകേഭാണ്ഗസനിനുണ്ടെഭായനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞ കലഭാകേട്ട് സഭഭാ ലതരലഞ്ഞടപനില്
19  ശതമഭാനമഭായനി  കുറയുകേയഭാണുണ്ടെഭായതട്ട്.  ഞങ്ങള  അധനികേഭാരത്തനിലള്ളതനിലന
ക്കുറനിച്ചുലാം  പറയുകേയുണ്ടെഭായനി.  ഞങ്ങള  രഭാജവലത്ത  എലഭാ  സലാംസഭാനത്തുലാം
നനിറഞനനില്ക്കുന  പഭാര്ടനിയല.  രഭാജവമഭാലകേ  മഹഭാശകനിയഭായനി  നനിന
പഭാര്ടനിയഭായനിരുനകലഭാ കകേഭാണ്ഗസട്ട്.  ഇകപഭാള 29 സലാംസഭാനങ്ങളനില് കേര്ണ്ണഭാടകേ
ഒഴനിചഭാല് ബഭാക്കനി സലാംസഭാനങ്ങളുലട സനിതനിലയനഭാണട്ട്;  ബഭാക്കനി സലാംസഭാനങ്ങളനില്
ഇലലനല  ഞഭാന്  പറയുനതട്ട്.  ഉത്തരഭാഖണ്ഡട്ട്,  ഹനിമഭാചേല്  പ്രകദശട്ട്,  കമഘഭാലയ,
മണനിപ്പൂര്  എനനിവനിടങ്ങളനിലലഭാലക്കയുണ്ടെട്ട്.  ഇഇൗ തകേര്ച അനുഭവനിച്ചുലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുനവര്
ഞങ്ങലള  കനഭാക്കനി  ആകക്ഷപനിക്കുകമ്പഭാള  സസയലാം  പരനിഹഭാസവതയനികലയകല
എത്തുനലതനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട് നലതഭാണട്ട്. 
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ഇവനിലട ബനി.ലജ.പനി.-ലയക്കുറനിച്ചുലാം ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാലനിലനക്കുറനിച്ചുലമഭാലക്ക

പരഭാമര്ശങ്ങള  വന.  ഞങ്ങളുലാം  പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്;  നനിങ്ങളുലാം  ചേനിലതട്ട്  ഉനയനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

ബനി.ലജ.പനി.-യുലട  പ്രധഭാനലപട  കനതഭാവഭായനിരുന  ലകേ.  ജനി.  മഭാരഭാര്  എഴുതനിയ

പുസകേത്തനിലല ഒരദവഭായത്തനിലന്റെ കപരഭാണട്ട് 'പഭാഴഭായനികപഭായ പരതീക്ഷണലാം'. എലഭാവര്ക്കുലാം

അറനിയഭാവന  കേഭാരവമഭായതുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഞഭാന്  അതനിലന്റെ  ആവര്ത്തനത്തനികലക്കട്ട്

കപഭാകുനനില.  ആ  പരതീക്ഷണത്തനികലയട്ട്  നനിങ്ങള  ഇകപഭാഴുലാം  കേടനനികല?  അതട്ട്

നനിങ്ങള  എത്ര  നനികഷധനിചഭാലലാം  സതവമലഭാതഭാകുകമഭാ?  ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്

ഇവനിലട വരഭാനനിടയഭായ ലതരലഞ്ഞടപട്ട് ആളുകേളുലട മുനനില് ഒരു യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭായനി

നനിലനനില്ക്കുകേയകല;  നനിങ്ങള  അവനിലട  അത്രമഭാത്രലാം  കശഷനിയനിലഭാത്തവരലകലഭാ;

നനിങ്ങളക്കട്ട്  ഇകപഭാഴുള്ള  കശഷനി  മഭാത്രമലകലഭാ  അവനിലടയുള്ളതട്ട്;  ആ  കശഷനി

എവനിലടകപഭായനി?  അവനിലടയഭാണട്ട്  ആ  പഴയ  പരതീക്ഷണത്തനിലന്റെ  ആവര്ത്തനലാം

ഉണ്ടെഭായനിലയന  പ്രശലാം  വരുനതട്ട്.  ബനി.ലജ.പനി.-യുമഭായനി  കൂട്ടുകചേര്നതനിലന്റെ  പ്രശലാം

ഉനയനിക്കുകമ്പഭാള,  നനിങ്ങള  വനി.  പനി.  സനിലാംഗട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന   തഭാലഴയനിറക്കനിയ

കേഭാരവലാം  ഓര്ക്കണലാം.  വനി.  പനി.  സനിലാംഗട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന  തഭാഴയനിറക്കഭാന്  നനിങ്ങള

കൂട്ടുകൂടനിയതട്ട്  ബനി.ലജ.പനി.-യുമഭായനിടകല?  അനലത്ത  ആ  നനിലപഭാടട്ട്  നനിങ്ങളക്കട്ട്

പനിനതീടലാം  പല ഘടത്തനില്,  പലവഴനിക്കട്ട്  ആവര്ത്തനിക്കഭാന് കേഴനിഞലവനള്ളതകല

കകേരളത്തനിലന്റെ പല അനുഭവങ്ങളുലാം കേഭാണനിക്കുനതട്ട്? 

നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിലയക്കുറനിചട്ട്   കൂടതല്

പറയഭാനനില,  ധവളപത്രലാം  എലഭാവരുലടയുലാം  കേയനില്  കേനിടനിയകലഭാ.  ഇതനില്

യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ഭരണത്തനിലന്റെ  അവസഭാന  നഭാളനില്,  അതഭായതട്ട്  ഭരണലാം

കേഴനിയുന മഭാര്ചട്ട് 31-നട്ട് ട്രെെഷറനിയനില് 1643 കകേഭാടനി രൂപ മനിചമുണ്ടെഭായനിരുനലവനഭാണട്ട്

മുന്മുഖവമനനി  ലവളനിലപടത്തനിയതട്ട്.  പലക്ഷ,  അതനിലന്റെ  ലപഭാള്ളത്തരലാം  ഇകപഭാള

ഇതനിലൂലട  വവകമഭായനികല;  ട്രെെഷറനിയനില്  ലഭനിച  ബനില്ലുകേള  നല്കേഭാലത

മഭാറനിവയ്ക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  ആ  ഘടത്തനില്  അടനിയനരവലാം  അനനിവഭാരവവമഭായനിരുന

ലചേലവകേള കുറചഭാല് ആ ദനിവസലാം ട്രെെഷറനിയനില് 173 കകേഭാടനി രൂപ യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്

കേവഭാഷട്ട് ബഭാലന്സനില് കേമ്മേനിയഭാണട്ട് ഉണ്ടെഭായനിരുനതട്ട്.  അതനികപഭാള ധവളപത്രത്തനിലൂലട

വവകമഭായകലഭാ.  എനഭാല് അതനിനുപുറലമ അടനിയനരമഭായനി ലകേഭാടത്തുതതീര്കക്കണ്ടെ

മറട്ട്  ബഭാധവതകേളകൂടനി  കേണക്കനിലലടത്തഭാല്  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  10,000  കകേഭാടനി

രൂപലയങനിലലാം  വരുലമനലാം  ഇഇൗ  ധവളപത്രത്തനില്  കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന.

886/2017
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ലചേലവനിടന കേഭാരവത്തനില് ഒരു തരത്തനിലള്ള ലഞരുക്കവലാം ഉണ്ടെഭായനിടനില,  എനഭാല്

വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുമനില എനതഭാണട്ട് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഒരു പ്രകതവകേത.

അതനിലന്റെ ഫലമഭായനി റവനവ്യൂ കേമ്മേനി 2.65 ശതമഭാനമഭായനി ഉയരുന സനിതനിയുണ്ടെഭായനി.

2011-ല്  3673  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന റവനവ്യൂ കേമ്മേനി.  2015-ല്  13,795  കകേഭാടനി

രൂപയഭായനി അതട്ട് വര്ദനിച്ചു. 2016-17-ല് കേമ്മേനി കുറഞലവനട്ട് വരുത്തനിതതീര്ക്കഭാന്

ഒരു  വനിദവ  കേഭാണനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  10,000  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപയുലട  ലചേലവകേളുലട

ബനില്ലുകേളുലാം  ബഭാധവതകേളുലാം  മഭാറനിവയ്ക്കുകേയഭാണുണ്ടെഭായതട്ട്.  റവനവ്യൂ  കേമ്മേനി  പൂജവത്തനി

ലലത്തനിക്കുലമനഭായനിരുനകലഭാ യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അവകേഭാശലപടനിരുനതട്ട്.  ഇവനിലട

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതട്ട്  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  2006-2011  കേഭാലത്തട്ട്  17.2

ശതമഭാനലാം  വതീതലാം  വളര്നതട്ട്  2011-16  കേഭാലത്തട്ട്  12.4  ശതമഭാനമഭായനി  മഭാത്രലമ

ഉയര്നള്ളൂ എനതുലാം ഇഇൗ ധവളപത്രത്തനില് വവകമഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നനികുതനി

വരുമഭാന  വളര്ചയുലട  ഇടനിവനിലന്റെ  കേഭാരണലാം  ധവളപത്രലാം  കൃതവമഭായനി  വരച്ചു

കേഭാണനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ഇവനിലട തലകശരനിയനിലല ഒരു അറസ്റ്റുമഭായനി ബനലപടട്ട്, ആ അറസ്റ്റട്ട് കേഴനിഞ്ഞ
ഉടലന  എകനഭാടട്ട്  കചേഭാദവലാം  കചേഭാദനിചകപഭാള  ഞഭാനതനില്നനിനട്ട്  ഒഴനിഞമഭാറനിലയന
ആകക്ഷപലാം ഉനയനിക്കലപടനിരുന.  സഭാധഭാരണനനിലക്കട്ട്  ഒരു കകേസട്ട്  ഉടലലടത്തഭാല്
അകപഭാളത്തലന  അതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  മുഖവമനനിതലന  വനിശദതീകേരണലാം
നല്കകേണ്ടെതഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ?  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപട്ട്  വകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുന  മനനി  ഒരു
സലാംഭവമുണ്ടെഭായ  ഉടലന  ആ  സലാംഭവത്തനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുമഭായനി  മഭാധവമങ്ങളുലട
മുനനില്  വരുനതട്ട്  ശരനിയഭാകണഭാ?  മനനിയുലട  നനിലപഭാടട്ട്  അകനസഷണലത്ത
സസഭാധതീനനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇടയഭാക്കനികല?  സഭാധഭാരണ  മഭാധവമങ്ങളക്കറനികയണ്ടെ
വനിവരങ്ങളഭാലണങനില്  ആ  കകേസട്ട്  ഉടലലടത്ത  ഉടലന  അതുമഭായനി  ബനലപട
വനിവരങ്ങള  അവര്  അകനസഷനിചട്ട്  മനസനിലഭാക്കുകേയകല  കവണ്ടെതട്ട്?  ഇവനിലട
ഡനി.ജനി.പനി.  പറഞ്ഞ  കേഭാരവലത്തകപഭാലലാം  പരസവമഭായനി  തള്ളനിപറയുന  നനില
പഴലയഭാരു  കേഭാലത്തട്ട്  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലത്ത  ആഭവനര  വകുപ്പുമനനി
സസതീകേരനിചനിരുന.  അതട്ട്  കൃതവമഭായനി  അകനസഷണലാം  ഇന  ദനിശയനില്കൂടനി  മഭാത്രകമ
കപഭാകേഭാവൂ  എന  കൃതവമഭായ  ധഭാരണ  കപഭാലതീസനിനട്ട്  വരുത്തഭാന്  കവണ്ടെനിയഭാണട്ട്.
അതഭാണട്ട് കവണ്ടെതട്ട് എനഭാകണഭാ നനിങ്ങള പറയുനതട്ട്;  അതല ശരനി,  അകനസഷണലാം
അകനസഷണത്തനിലന്റെ  വഴനിക്കട്ട്  നടക്കലട  അതനിനുകശഷലാം  കേഭാരവങ്ങളനില്  ശരനികയഭാ
ലതകറഭാ  ഉലണ്ടെങനില്  അതട്ട്  വനിലയനിരുത്തനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇടലപടനതഭായനിരനിക്കുലാം
നലതട്ട് എനഭാണട്ട് ഞഭാന് മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്. 
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പടനികേജഭാതനി പ്രശത്തനില് വലനിയ കതഭാതനിലള്ള തഭാല്പരവലാം പ്രകേടനിപനിചതട്ട് നല
കേഭാരവലാം  തലനയഭാണട്ട്.   നമ്മുലട  നഭാടനില്  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ആരുലാം
ഒരുതരത്തനിലള്ള  ഉപദ്രവത്തനിനുലാം  ഇരയഭാകേഭാന്  പഭാടനില.   അതട്ട്  നല  വനികേഭാരലാം
തലനയഭാണട്ട്. പലക്ഷ ഞഭാലനഭാരു കേഭാരവലാം ഓര്ക്കുനതട്ട്, ഇവനിലട ചേനിലലരഭാലക്ക ഞഭാന്
ലസക്രടറനിയഭായനിരുന  കേഭാലലത്തപറനി  പറഞ്ഞകലഭാ;  ആ  കേഭാലത്തട്ട്  ഞഭാന്
പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  ഒരു  കയഭാഗത്തനില്  പലങടക്കുനതനിനഭായനി  കപഭായനിരുന.
പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് ലകേഭാടഭാരക്കരയട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സലത്തഭാണട്ട് കപഭായതട്ട്.
അവനിലടലയഭാരു പഞഭായത്തനില് ഭരണലാം മഭാറനി.    കനരലത്ത ആ പഞഭായത്തനിലല
പ്രസനിഡന്റെട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഒരഭാളഭായനിരുന.   പനിലന  വനതട്ട്
സവര്ണ്ണ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ആളഭാണട്ട്.  അകദ്ദേഹലാം  ആ ഓഫതീലസലഭാലാം അടനിച്ചുതളനിചട്ട്
പുണവഭാഹലാം  നടത്തനി  അവനിലട  കേയറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയതട്ട്.  അകദ്ദേഹലാം  ഏതട്ട്
പഭാര്ടനിക്കഭാരനഭാലണനട്ട്  കകേഭാണ്ഗസ്സുകേഭാരഭായ  എലഭാവര്ക്കുലാം അറനിയഭാമകലഭാ,  ഞഭാന്
പ്രകതവകേനിചട്ട് പറകയണ്ടെ കേഭാരവമനിലകലഭാ.  ആ വനികേഭാരലാം ലപഭാതുലവ ഉയര്ന രഭാഷതീയ
പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുണ്ടെഭാകേഭാന് പഭാടനില. ഒരു പഞഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റെഭായനിരനിക്കുന ഒരഭാള
അത്തരലമഭാരു  വനികേഭാരവലാംലകേഭാണ്ടെട്ട്  നടക്കഭാന്  പഭാടനില.   അകപഭാള,  നനഭാകക്കണ്ടെ
കേഭാരവങ്ങള  നനഭാകക്കണ്ടെനിടത്തട്ട്  നമ്മേള  നനഭാക്കഭാന്  ശമനിക്കുനതട്ട്  നലതഭാണട്ട്
എനതഭാണട്ട് എനനിക്കതുമഭായനി ബനലപടട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്. 

ഭരണനനിര്വ്വഹണലാം  എങ്ങലനയഭാകേണലാം  എനതുസലാംബനനിചട്ട്  വവകമഭായ
ധഭാരണ  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിനുണ്ടെട്ട്.  മുലലപരനിയഭാര്  സലാംബനനിചട്ട്  ഒരു  വവകത
വനകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്. അതട്ട്  വതീണ്ടുലാം ഞഭാന് ആവര്ത്തനികക്കണ്ടെതഭായനിടനില.  എനഭാലലാം
ഒരു കേഭാരവലാം നനിങ്ങളുലട ഓര്മ്മേയഭായനി പറയുന. കനരലത്ത ശതീ. എന്. ലകേ. കപ്രമചേനന്
ഒരു  കലഖനലാം  എഴുതനിയനിരുന.  ആ  കലഖനത്തനില്  മുലലപരനിയഭാറനിലനപറനി
പറലഞ്ഞഭാരു  ഭഭാഗലാം  'എലഭാ  തലത്തനിലലാം  കകേരള  തഭാല്പരവങ്ങലള  തകേര്ക്കുന
റനികപഭാര്ടനിലനക്കുറനിചട്ട്  ലകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  രകമശട്ട്  ലചേനനിത്തലയുലട
പ്രതനികേരണലാംകൂടനി  കകേടകപഭാള  കഷഭാകക്കറതുകപഭാലലയഭായനി.  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലനഗറതീവട്ട്
അലലനസ്തുലാം കകേരളത്തനിനട്ട് കദഭാഷകേരമലലനമുള്ള അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ പ്രതനികേരണമഭാണട്ട്
ലഞടലനിലന്റെ  ആഴലാം  വര്ദനിപനിചതട്ട്.  ഏതട്ട്  വതീക്ഷണത്തനിലഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
കകേരളത്തനിനട്ട്  ഗുണകേരമഭായലതനട്ട്  കകേഭാണ്ഗസട്ട്  മനനിമഭാരുലാം  ലകേ.പനി.സനി.സനി.
പ്രസനിഡന്റുലാം  വനിശദതീകേരനികക്കണ്ടെതഭാണട്ട്…'  എനഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളനി
കലലക്കഭാനലാം  ഞഭാനനികപഭാള  കപഭാകുനനില.  ഇത്രലയഭാനലാം  ഞഭാകനതഭായഭാലലാം
പറഞ്ഞനിടനില.  ഞഭാന്  പറഞ്ഞ  കേഭാരവലാം  എനഭാലണനട്ട്  പനിനതീടട്ട്  ഞഭാന്  കൂടതല്
വവകതകയഭാലട  പറയുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അതനിവനിലടയുലാം  കനരലത്ത  ഞഭാന്
പറഞകേഴനിഞ്ഞതഭാണട്ട്.  മുലലപരനിയഭാറനിലന്റെ കേഭാരവത്തനില് നമ്മേലളടത്ത ലപഭാതുവഭായ
നനിലപഭാടനില്ത്തലനയഭാണട്ട്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  ഉറച്ചുനനില്ക്കുനതട്ട്,  അതനിലലഭാരു
ആശങയുലാം ഉണ്ടെഭാകകേണ്ടെതഭായനിടനില.
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മദവനയലാം  പ്രഖവഭാപനികക്കണ്ടെ  സമയത്തട്ട്  പ്രഖവഭാപനിക്കുലമനതലനയഭാണകലഭാ
എല്. ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ലതരലഞ്ഞടപനില്  നനിങ്ങളുലട
കവഭാലടഭാലക്ക ഒലനിച്ചുകപഭാകേഭാനനിടയുണ്ടെട്ട് എനതുലകേഭാണ്ടെട്ട് രഭാഷതീയമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്
ഞങ്ങള ഉടലന എലഭാ ബഭാറുകേളുലാം തുറക്കഭാന് കപഭാവകേയഭാണട്ട്, അതനിനുകവണ്ടെനിയഭാണട്ട്
നനിലപഭാലടടക്കുനതട്ട്  എലനഭാലക്ക  നനിങ്ങള  പ്രചേരനിപനിചകലഭാ.  പകക്ഷ,  ഞങ്ങള
അധനികേഭാരത്തനില്  വനനിടട്ട്  ആ  നനിലയ്ലക്കഭാനലാം  നടപടനികേള  നതീക്കനിയനിലകലഭാ.
ഞങ്ങള  അനട്ട്  ജനങ്ങകളഭാടട്ട്  പറഞ്ഞ  ഒരു  കേഭാരവമുണ്ടെട്ട്.  പണ്ടെട്ട്  ശതീ.  എ.  ലകേ.
ആന്റെണനിയുലട  ഗവലണ്മെന്റെട്ട്  ചേഭാരഭായലാം  നനികരഭാധനിചകപഭാള  ഞങ്ങള  അനട്ട്
ചേഭാരഭായലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട പ്രശലാം ഗഇൗരവമഭാലയടത്തു.  അവലര പുനരധനിവസനിപനികക്കണ്ടെ
പ്രശലാം പറഞ.  അകപഭാള നനിങ്ങള പറഞ,  ഞങ്ങള അധനികേഭാരത്തനില് വനഭാല്
ചേഭാരഭായഷഭാലപലഭാലാം പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന് കപഭാവകേയഭാലണനട്ട്.  ആ ലതരലഞ്ഞടപനില്
ജയനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലമനഭായനിരുന  നനിങ്ങളുലട  കേണക്കുകൂടല്.  പലക്ഷ  ജനങ്ങള
ഇലതലഭാലാം  വനിലയനിരുത്തുനണ്ടെട്ട്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്   ഞങ്ങലളത്തലന
അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിചതട്ട്.  ഞങ്ങള അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ഏലതങനിലലാം
ചേഭാരഭായഷഭാപട്ട്  തുറകനഭാ?  ഞങ്ങളക്കട്ട്  മദവലത്തക്കുറനിചട്ട്  വവകമഭായ  നയമുണ്ടെട്ട്.
ഞങ്ങള  മദവലത്ത  ലപഭാതുവനില്  അനുകൂലനിക്കുനവരല.  എനഭാല്  മദവനനികരഭാധനലാം
വരുനതനികനഭാടട്ട്  ഞങ്ങളക്കട്ട്  കയഭാജനിപനില.  അതഭാണട്ട്  ഞങ്ങളുലട  അടനിസഭാന
നനിലപഭാടട്ട്.  മദവനനികരഭാധനലാം  എനതനികനഭാടട്ട്  കയഭാജനിക്കഭാത്തതട്ട്  എന്തുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്?
മദവനനികരഭാധനലാം വനഭാല് മദവലാം കവണ്ടെവര് ലതറഭായ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട മദവലാം കേഴനിക്കഭാന്
പുറലപടലാം.  ലഹരനിക്കട്ട്  അടനിമലപടലാം.  അതട്ട്  ഒകടലറ  ജതീവഹഭാനനികേളുണ്ടെഭാക്കുലാം.  ആ
ഒരവസ  കവണ്ടെ  എനതുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്  മദവവര്ജ്ജനലമനതനികലക്കട്ട്  ഞങ്ങള
കപഭാകുനതട്ട്. ബഭാക്കനി കേഭാരവങ്ങള നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള ഞങ്ങള വവകമഭാക്കുലാം. 

മലറഭാനട്ട്,  പത്രക്കഭാലര  ഞഭാന്  അവഗണനിക്കുന  പ്രശലമഭാനമനില.  പത്ര
സകമ്മേളനകത്തഭാടട്ട് എനനിക്കട്ട് വനികരഭാധവമനില. പത്രസകമ്മേളനലാം നടകത്തണ്ടെ ഘടത്തനില്
നടത്തുലാം.  പലക്ഷ ഒരു പനി.ആര്.ഒ.  പണനി എടകക്കണ്ടെ ആളഭാണട്ട്  മുഖവമനനി എന
ധഭാരണ എനനിക്കനില.  പറകയണ്ടെ കേഭാരവങ്ങള പറകയണ്ടെ സമയത്തട്ട് ഞഭാന് പറയുലാം.
ഓകരഭാ  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  കേഴനിയുകമ്പഭാഴുലാം  പബനികേട്ട്  റനികലഷന്സട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്
ലചേകയണ്ടെ കേഭാരവങ്ങള ലചേകയണ്ടെയഭാളഭാണട്ട്  മുഖവമനനി എന ധഭാരണ എനനിക്കനില.
അതട്ട്  മഭാധവമങ്ങകളഭാടള്ള  അവകഹളനലാം  ലകേഭാണ്ടെല.  അവലര  അവകഹളനിക്കുന
പ്രശമനില, അവലര കേഭാകണണ്ടെ സമയത്തട്ട് കേഭാണുലാം. അതനിനുകശഷലാം എത്രകയഭാ തവണ
ഞഭാന് കേണ്ടെനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 
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പനിലന ഞഭാലനഭാരു കേരുത്തലനഭാനമലഭാലയനട്ട് ബഹുമഭാനലപട പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിനട്ട്
നലതുകപഭാലല  അറനിയഭാമകലഭാ.  ഞഭാലനഭാരു  മഹഭാസഭാധു  ഇങ്ങലന  കപഭാകുന.
അതുലകേഭാണ്ടെട്ട് കേരുത്തലനനട്ട് വനികശഷനിപനിചതുലകേഭാലണ്ടെഭാനലാം ഞഭാന് വതീണുകപഭാകകേണ്ടെ
കേഭാരവമനില. അങ്ങലനലയഭാരു ലതറനിദഭാരണ ഉണ്ടെഭാകകേണ്ടെതനില. 

ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാലലാം ഞഭാനുലാം തമ്മേനില് സലാംസഭാരനിചതനിലനപറനി പറയുകമ്പഭാള
ഞഭാന്  ശതീ.  ഉമ്മേന്  ചേഭാണ്ടെനിലയ  കേണ്ടെകലഭാ,  അതട്ട്  അകദ്ദേഹവമഭായനി  എലനങനിലലാം
രഭാഷതീയമഭായ  കൂട്ടുലകേട്ടുണ്ടെഭാക്കഭാനഭാകണഭാ?  ഞഭാന്  ഡല്ഹനിയനില്  കപഭായകപഭാള
ശതീ.  എ.  ലകേ.  ആന്റെണനിലയ  കേണ്ടു.  അതട്ട്  രഭാഷതീയമഭായനി  നമ്മേള  തമ്മേനിലള്ള
നനിലനനില്പനിനട്ട്  എലനങനിലലാം  വവതവഭാസലാം  വരുത്തഭാനഭാകണഭാ?  ഇലതഭാലക്ക
ലപഭാതുകയഭാഗത്തനില് പറഞ്ഞഭാല് മനസനിലഭാക്കഭാലാം.  കേഭാരണലാം, അവനിലട മുമ്പനിലനിരനിക്കുനവര്
കകേടനിടട്ട് കേയടനിക്കുലാം. പലക്ഷ ഇവനിലട എനനിനഭാണട്ട് അങ്ങലനയുള്ള കേഭാരവങ്ങലളഭാലക്ക
പറയുനതട്ട്, അതുലകേഭാണ്ടെട്ട് എലനങനിലലാം കേഭാരവമുകണ്ടെഭാ? 

ഭരണനനിര്വ്വഹണലത്തക്കുറനിചഭാണട്ട്  ഞഭാന്  പറയഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്.
ഭരണനനിര്വ്വഹണലത്ത  സലാംബനനിചട്ട്  വവകമഭായ  ദര്ശനവലാം  ധഭാരണയുലാം  ഈ
ഗവണ്ലമന്റെനിനുണ്ടെട്ട്.  ഊര്ജ്ജസസലവലാം  ജനസഇൗഹൃദപരവലാം  കേഭാരവക്ഷമവമഭായ
പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂലട  ജനജതീവനിതത്തനില്  ഇടലപടണലാം,   ഫലപ്രദമഭായ  മഭാറങ്ങള
ഉണ്ടെഭാക്കണലാം  എനതലനയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആഗഹനിക്കുനതട്ട്.  ആ  കേഭാരവത്തനിനു
കവണ്ടെനി നഭാലട്ട് കേഭാരവങ്ങളനില് ഉഇൗനല് നല്കേണലമനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഒനട്ട്,
ശകമഭായ  ഭരണനനിര്വ്വഹണലാം  ഉണ്ടെഭാകേണലാം.  അകതഭാലടഭാപലാം  വവകമഭായ
നയസമതീപനവലാം കൃതവമഭായ നടത്തനിപ്പുലാം കവണലാം.  നമ്മുലട സമൂഹത്തനില് അവശത
അനുഭവനിക്കുന ധഭാരഭാളലാം ആളുകേളുണ്ടെട്ട്.  അങ്ങലന അവശത അനുഭവനിക്കുനവര്ലക്കലഭാലാം
വകേത്തഭാങ്ങുലാം സലാംരക്ഷണവലാം നല്കേഭാനഭാകുലാം. 

നമ്മുലട നഭാടനിലന്റെ വനികേസനകേഭാരവങ്ങളനില് അടനിസഭാന സഇൗകേരവ വനികേസനലാം
വളലര പ്രധഭാനലപടതഭാണട്ട്.  ചേനിലര് ഫയല് കനഭാക്കുനതനിലനക്കുറനിച്ചുപറഞ.  ഏതട്ട്
ഫയല്  കനഭാക്കുകമ്പഭാഴുലാം  ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ  കേഭാരവങ്ങള  നനികഷധനിക്കുനതനിലല,
എങ്ങലനയഭാണട്ട് അതട്ട് സഭാധവമഭാക്കഭാന് കേഴനിയുകേ എന കേഭാരവത്തനിലഭാണട്ട്  തഭാലരവലാം
കേഭാണനികക്കണ്ടെതട്ട് എനഭാണട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിയ സകനശലാം.  ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്
ഇത്തരലാം  കേഭാരവങ്ങളനില്  പ്രധഭാനലപട  ഉത്തരവഭാദനിതസമുണ്ടെട്ട്.  ജനകസവകേരഭായനിരനിക്കണലാം
ഉകദവഭാഗസര്  എന  ധഭാരണ  അവര്ക്കുണ്ടെഭാകേണലാം.  ലചേയ്യുന  കജഭാലനി  ഏതട്ട്
തരത്തനിലള്ള ഫലമുണ്ടെഭാക്കുനലവനതട്ട്  മുന്കൂടനിത്തലന ഉകദവഭാഗസ സലാംസഭാരത്തനിലന്റെ
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ഭഭാഗമഭായനി  വരണലാം. ജനങ്ങളക്കട്ട്  അനുകൂലമഭായ  ഫലലാം  സൃഷനിക്കുന  ഉകദവഭാഗസ
സലാംസഭാരലാം  നമ്മുലട  നഭാടനില്  ഉണ്ടെഭാകകേണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇകപഭാള  വലഭാത്ത
കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന  ഒരു  രതീതനിയുണ്ടെട്ട്.  അതനിനട്ട്  മഭാറലാം  വരണലാം.  സമയക്ലനിപ്തത
കവണലാം.  ഏതട്ട്  കേഭാരവവലാം  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്ക്കഭാനഭാകേണലാം.  അകപഭാള
ഉണ്ടെഭാകുന  തഭാമസങ്ങളുലാം  തടസങ്ങളുലമഭാലക്ക  തതീര്ലത്തടക്കുകേ  എനതട്ട്  വളലര
പ്രധഭാനമഭാണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം ഒരുതലത്തനിലലാം അഴനിമതനി വച്ചുലപഭാറുപനിക്കഭാനഭാവനില.
ഉത്തമവനിശസഭാസകത്തഭാലട   ദുരുകദ്ദേശവലമഭാനമനിലഭാലത  ഒരുകദവഭാഗസന്  കേഭാരവങ്ങള
ലചേയ്യുന,  പലക്ഷ  അതട്ട്  വനിപരതീത  ഫലമുളവഭാക്കുന.  അങ്ങലനവനഭാല്
സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  ആ  ഉകദവഭാഗസലന  സലാംരക്ഷനിക്കുന നനിലപഭാലടടകക്കണ്ടെതഭായനി
വരുലാം.  കേഭാരണലാം,  ശരനിയഭായ  കേഭാരവലാം  ലചേയട്ട്  പതീഡനിപനിക്കലപടന  അവസ
ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്  ഉണ്ടെഭാകേനില  എനര്ത്ഥലാം.  ഒരുതരത്തനിലള്ള  സസഭാധതീനത്തനിനുലാം
വഴങ്ങഭാലത വസ്തുനനിഷമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള മഭാത്രകമ ഉണ്ടെഭാകൂലവനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്
കേഴനിയണലാം. സഭാകങതനികേജഭാനലാം ജനങ്ങളക്കട്ട് നലതുകപഭാലല പ്രഭാപവമഭാക്കഭാനഭാകേണലാം.
അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേഭാരവക്ഷമതകയഭാലടയുള്ള ഭരണ നനിര്വ്വഹണലാം നടത്തഭാനഭാകുലാം.
അകപഭാള ജനങ്ങലള ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കഭാനുലാം ഭരണരലാംഗത്തട്ട് സഭാകങതനികേജഭാനലാം
നലതുകപഭാലല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുലാം കേഴനിയണലാം.  നമ്മുലട സമൂഹത്തനില് നലകതഭാതനില്
ഒരു  സഭാമൂഹവ  സമഗത  ലകേഭാണ്ടുവകരണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പ്രകതവകേനിചട്ട്  ദുര്ബല
വനിഭഭാഗങ്ങലള  ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്  ഇതുപറയുനതട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രകതവകേ
പരനിരക്ഷയുലണ്ടെങനില്  മഭാത്രലാം  നനിലനനില്ക്കഭാനുലാം  അതനിജതീവനിക്കഭാനുലാം  കേഴനിയുന
കുടലാംബങ്ങള നമ്മുലട നഭാടനിലണ്ടെട്ട്. അത്തരലാം ആളുകേളുലട സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിയഭാണട്ട്
ഏറവലാം  പരനിതഭാപകേരലാം.  അത്തരത്തനിലള്ള  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടലാംബങ്ങള,
എന്കഡഭാസളഫഭാന് ബഭാധനിത കുടലാംബങ്ങള, ശഭാരതീരനികേമഭായനി വവഷമവലാം അനുഭവനിക്കുനവര്
ഉളലപട  കുടലാംബങ്ങള,  മറഭാരുമനിലഭാലത  വലഭാത്ത  അവശതയനിലള്ള  സ്ത്രതീകേള
നയനിക്കുന  ചേനില  കുടലാംബങ്ങള,  മഭാരകേകരഭാഗത്തനിനട്ട്  അടനിലപട  ആളുകേളുള്ള
കുടലാംബങ്ങള  തുടങ്ങനിയവലരലയഭാലക്ക  പ്രകതവകേമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന  നനിലപഭാടട്ട്
സസതീകേരനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇവരുലട  പരനിപഭാലനലാം  നമ്മുലട  നഭാടനിലന്റെ
ഉത്തരവഭാദനിത്തമഭായനി മഭാകറണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.  അങ്ങലനവരുകമ്പഭാള അവലര പരനിചേരനിക്കഭാന്,
അവരുലടയടലത്തത്തഭാന്  കവഭാളന്റെനിയര്മഭാരഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ആളുകേള
ഉണ്ടെഭാകേണലാം.  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  കവഭാളന്റെനിയര്മഭാലരകപഭാലലയുള്ള ആളുകേളുണ്ടെഭായഭാല് ഈ
കുടലാംബങ്ങളനില് ലചേനട്ട് എനഭാണട്ട് പ്രശങ്ങലളനട്ട് മനസനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിയുലാം.  അവര്
പ്രശങ്ങള കനരനിടനലണ്ടെങനില് ആ പ്രശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് ശരനിക്കട്ട് മനസനിലഭാക്കഭാനുള്ള
ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരുക്കഭാനഭാകുലാം. 
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ഒരു  സ്ത്രതീ  തലയണയുലട  അടനിയനില്  ലവട്ടുകേത്തനി  വച്ചുലകേഭാണ്ടെഭാണട്ട്
കേനിടനറങ്ങഭാറുള്ളതട്ട്  എന  വഭാര്ത്ത  നഭാലമലഭാലാം  പത്രത്തനില്  വഭായനിചതഭാണട്ട്.
അങ്ങലന ലവട്ടുകേത്തനി തലയണയടനിയനില്വചട്ട് ഉറകങ്ങണ്ടെ അവസ നമ്മുലട നഭാടനില്
ഉണ്ടെഭാകേരുതട്ട്,  അതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന് കേഴനിയണലാം.  അതനിനട്ട്  പറ്റുന തരത്തനിലള്ള ഒരു
നനിലപഭാടട്ട്  നഭാലാം  സസതീകേരനിച്ചുകപഭാകേണലാം.  അരക്ഷനിതതസത്തനിനട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
അനവമുണ്ടെഭാക്കഭാന് കേഴനിയണലാം. 

ഇവനിലട  പ്രധഭാനലപട ചേനില വകുപ്പുകേളുലട നയലാം പ്രഖവഭാപനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
വലനിയ  കേഭാലതഭാമസമനിലഭാലതതലന  അത്തരലാം  നയപ്രഖവഭാപനങ്ങള  വരുലാം.  നയലാം
പ്രഖവഭാപനിക്കുകേലയനഭാല്  കേരടനയമഭാണട്ട്  പ്രഖവഭാപനിക്കുനതട്ട്.  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  അഭനിപ്രഭായലാം  പറയഭാനുള്ള  അവസരമുണ്ടെഭാകുലാം.  അത്തരലാം
അഭനിപ്രഭായങ്ങളകൂടനി  കകേട്ടുലകേഭാണ്ടെട്ട്  നമുക്കട്ട്  ആ  നയത്തനിനട്ട്  അവസഭാനരൂപലാം
ലകേഭാടക്കഭാന്  കേഴനിയുലാം.  കനരകത്തയുലാം  പല  വകുപ്പുകേളുലാം  നയങ്ങളക്കട്ട്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഈ  സര്ക്കഭാരുലാം  അത്തരത്തനില്  നയത്തനിനട്ട്  രൂപലാം  നല്കുന
നനിലയനിലഭാണട്ട്. ഇതനിലന്റെലയലഭാലാം ഭഭാഗമഭായനി നനിയമസഭഭാ സകമ്മേളനത്തനില്  ആ നയലാം
അവതരനിപനിചട്ട്  കേരടട്ട്  നയലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  വഭാങ്ങനി  അവസഭാന
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിലന്റെ  ഘടത്തനില്  നനിയമസഭയുലട  മുമ്പനില്  അവതരനിപനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം.  

ഇകപഭാള  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമമുള്ളതനിനഭാല്  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
പല വനിവരങ്ങളുലാം കശഖരനിക്കഭാന് കേഴനിയുനണ്ടെട്ട്.  പകക്ഷ  വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമലത്ത
കേഭാത്തുനനില്ക്കഭാലത തലന ചേനില കേഭാരവങ്ങള പരസവലപടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.   എലഭാ
കേഭാരവങ്ങളുലാം  സഭാധനിക്കനിലലങനിലലാം  പരസവലപടത്തഭാവന  ചേനില  കേഭാരവങ്ങളുണ്ടെഭാവമകലഭാ.
ആര്ക്കുലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന് കേഴനിയുന രതീതനിയനില്, സുതഭാരവതയുണ്ടെഭാക്കുനതനിനട്ട് ഇഇൗ
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് യഭാലതഭാരു തടസവമനില.  അതുലാം നമുക്കട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.   

സമൂഹത്തനില്  സഹഭായലാം  നല്കേഭാന്  തയഭാറുള്ള  വനിവനിധ  വവകനികേളുലാം
സലാംഘടനകേളുലമഭാലക്കയുണ്ടെട്ട്.  ഇകപഭാള  കകേഭാര്പകററ്റുകേളക്കട്ട്  സഭാമൂഹവ,  ധഭാര്മ്മേനികേ,
ജതീവകേഭാരുണവ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ലചേലവഴനിക്കഭാന് ഫണ്ടുണ്ടെട്ട്. ആ ഫണ്ടെട്ട് ശരനിയഭായ
രതീതനിയനില്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുകൂകട?  അതുകപഭാലല  സലാംഭഭാവന  ലകേഭാടക്കുനവരുണ്ടെട്ട്,
സക്കഭാത്തട്ട് ലകേഭാടക്കഭാന് തയഭാറഭാകുനവരുണ്ടെട്ട്. അങ്ങലന പല രതീതനിയനിലലാം കേഭാരവങ്ങള
ലചേയ്യുനവരുണ്ടെട്ട്.  അലതലഭാലാം ഉളലപടത്തനിലക്കഭാണ്ടെട്ട് ഒരു കേണ്കസഭാര്ഷവലാം രൂപലപടത്തഭാന്
നമുക്കട്ട് കേഴനിയുലാം.  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഓകരഭാ വനിഷയലമടത്തട്ട്  അതനിലന മുന്നനിര്ത്തനി
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ലക്കഭാണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഇതുപകയഭാഗനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട്
വതീടട്ട്  എനതഭാണട്ട്  ഒരു  സതീലമങനില്  ആ  വര്ഷലാം  നമുക്കട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു
കവണ്ടെനി  ആ  ഫണ്ടെട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം.  ഒരു  ഘടത്തനില്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കൂടതല്
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളുണ്ടെഭാക്കഭാന്;  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെനിനുകവണ്ടെനി  എന
നനിലയഭാലണങനില്  അതനിനുകവണ്ടെനിയുലാം  അതുപകയഭാഗനിക്കഭാലാം.  അങ്ങലനയുള്ള
ആവശവങ്ങള  എനഭാലണനട്ട്  നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  അതനിനുകവണ്ടെനി  ഇത്തരലാം
ഫണ്ടുപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട് നനഭായനിരനിക്കുലമനഭാണട്ട് കതഭാനനതട്ട്.  

പ്രവഭാസനികേളുലട  നനികക്ഷപത്തനിനട്ട്  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലാം  വലനിയ  വനില
കേലനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ  നനികക്ഷപലാം  നല  രതീതനിയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  നമുക്കട്ട്
കേഴനിയണലാം.  പ്രവഭാസനികേളുമഭായനികടനി ചേര്ചലചേകയണ്ടെ ഒരു വനിഷയമഭാണട്ട്.  അവര്ക്കുകൂടനി
സസതീകേഭാരവമഭാകുന  അടനിസഭാനഘടനഭാ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിക്കത്തക്ക
രതീതനിയനില്  അവലരകടനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  ഒരു  ഫണ്ടെട്ട്  സമഭാഹരണലാം
നടകത്തണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.   സഭാധഭാരണ അവര്ക്കട്ട്  കേനിട്ടുന ബഭാങട്ട്  നനിരക്കനികനക്കഭാളുലാം
ലചേറനിയ  ഒരു  ഭഭാഗലാം  വര്ദനവട്ട്  ലകേഭാടത്തഭാല്  അവര്ക്കനിതനില്  നനികക്ഷപനിക്കഭാന്
തഭാലരവമുണ്ടെഭാവലാം.  അകതഭാലടഭാപലാം  അവര്ക്കട്ട്  നനികക്ഷപനിക്കഭാന്  തഭാലരവമുണ്ടെഭാകുന
ചേനില വവവസകേളുലാം നമുക്കട്ട് ഏര്ലപടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.   ആ തരത്തനില് കേഭാരവങ്ങള
നതീക്കഭാന് കേഴനിയണലമനകൂടനിയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  

കകേരളത്തനിലന്റെ  വനികേസനലത്തക്കുറനിചട്ട്  പറയുകമ്പഭാള,  സഭാമൂഹവനതീതനിയനിലലാം
തുലവതയനിലലാം അധനിഷനിതമഭായ സമഗവലാം സര്വ്വതല സര്ശനിയുമഭായ വനികേസനമഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷവമനിടനലതനട്ട്  കനരലത്ത  വവകമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പശ്ചഭാത്തല
സഇൗകേരവ വനികേസനലാം വളലര പ്രധഭാനമഭാണട്ട്.  പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരവവനികേസനത്തനില്
ഒനട്ട്, കറഭാഡനിലന്റെ വതീതനികൂടല് തലനയഭാണട്ട്.  കദശതീയപഭാത നഭാലവരനിയഭാക്കുകേ എന
പറയുകമ്പഭാള ഇകപഭാള അതട്ട് കചേര്ത്തല വലരയഭായനിട്ടുള്ളൂ, അതനിനനിപ്പുറലാം ആയനിടനില.
ഇടപള്ളനിക്കപ്പുറത്തട്ട്  കപഭായഭാല്  കദശതീയപഭാത  ആയനിരനിക്കനില,  ഒരു  ഇടങ്ങനിയ
വഴനിയഭാണട്ട്  കേഭാണഭാന്  സഭാധനിക്കുകേ.  അപകേടങ്ങളഭാലണങനില്  നമ്മുലട  നഭാടനില്
ധഭാരഭാളലാം  നടനലകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആളുകേള  മണനികറുകേകളഭാളലാം  കറഭാഡനില്
വഴനിമുടനിക്കനിടക്കുന  അവസയഭാണട്ട്.  കദശതീയപഭാത  നഭാലവരനിയഭാക്കുകേ  എനള്ളതട്ട്
വളലര  പ്രധഭാനലാം  തലനയഭാണട്ട്.  അതനിനുതകുന  45  മതീറര്  വതീതനിയനില്
സലലമടക്കഭാനഭായനി എലഭാ കേക്ഷനികേളുലാം കൂടനിത്തലന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ആ
കേഭാരവത്തനികലക്കട്ട് നമുക്കട്ട് നതീകങ്ങണ്ടെതഭായനിവരുലാം.  ചേനില പ്രകദശങ്ങളനില് അതനിനട്ട് ചേനില
എതനിര്പ്പുകേളുലണ്ടെനള്ളതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.   പകക്ഷ വനികേസനലാംകപഭാലല  പ്രധഭാനമഭായനി
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തലനയഭാണട്ട് പുനരധനിവഭാസലത്തയുലാം  കേഭാണുനതട്ട്.  അവലര ഏലതങനിലലാം തരത്തനില്
ഉപദ്രവനിക്കുകേ എനള്ളതല,  മറനിചട്ട്  അവരുലട പ്രശങ്ങള ശരനിയഭായനി മനസനിലഭാക്കനി
ലക്കഭാണ്ടെട്ട്  പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  എടക്കുകേ  എനള്ളതുതലനയഭാണട്ട്.
ഏതഭായഭാലലാം  നഭാലമലഭാലാം  ഒനഭായനി  നനിനലകേഭാണ്ടെട്ട്  45  മതീറര്  സലലമടക്കുന
നടപടനികേള തുടകരണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

അതുകപഭാലല കദശതീയജലപഭാതഭാ വനികേസനലാം അതുലാം പൂര്ണ്ണതയനിലലത്തനിക്കഭാന്
കേഴനിയണലാം.  ചേനിലയനിടങ്ങളനില് കുറചട്ട് തടസങ്ങളുണ്ടെട്ട്.  എങനിലലാം അതട്ട് കവഗതയനില്
തലന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് നമുക്കട്ട് കേഴനികയണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

ലഗയട്ട് ലനിലന്റെ  ലലപപട്ട്  ലലലന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംസഭാന  വനികേസനത്തനിനട്ട്
ഏറവലാം പ്രധഭാനമഭാണട്ട്.    ലഗയ്ല് ലലപപട്ട്  ലലലന് എനപറയുന എല്.എന്.ജനി.
ലലപപട്ട്  ലലലന്,  1996-ല് ഞഭാന് ഇഇൗ സഭയനില്  ലലവദത്യുതനി  മനനിയഭായനിരനിക്കുന
കേഭാലത്തട്ട്  ബനലപട  ആളുകേളുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയ  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  അകന
തുടങ്ങനിയതഭാലണനര്ത്ഥലാം.  അനട്ട്  നമ്മേകളഭാലടഭാപലാം  തുടങ്ങനിയവര്  അതട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി,  ഗവഭാസട്ട്  എത്തനി,  എലഭാ  കേഭാരവങ്ങളുലാം  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  നമ്മേള
ഇകപഭാഴുലാം ഇവനിലടത്തലന കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  നമുക്കട്ട് ഇനനിയുലാം  ലലവകേനിക്കഭാന് പറനില.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരുപഭാടട്ട്  ലമചലാം  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  വരഭാനുണ്ടെട്ട്.
എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം ഞഭാനതനിലന്റെ മറ്റു വനിശദഭാലാംശങ്ങളനികലയട്ട് കപഭാകകേണ്ടെ കേഭാരവമനില.
അതനിലലാം  ആളുകേളക്കട്ട്  ആശങയുണ്ടെട്ട്.  ആ  ആശങ   ദുരതീകേരനിക്കഭാന്  നമുക്കട്ട്
കേഴനിയണലാം.  നമുലക്കലഭാലാം ഒനനിചട്ട് നനിനലകേഭാണ്ടുതലന ആളുകേളുലട ആശങയകേറഭാനുള്ള
പ്രവര്ത്തനത്തനികലയട്ട് കേടകക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

സലാംസഭാനലത്ത  ലലവദത്യുതനി  പ്രസരണ  ശലാംഖലഭാ  വനികേസനലാം   -  കനരലത്ത
ഞഭാന്  സഭയനില്ത്തലന  വവകമഭാക്കനിയതഭാണട്ട്.   ലലലന്  വലനികക്കണ്ടെ  പ്രശലാം,
അക്കഭാരവവലാം പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.   അതട്ട് ഇനനിയുലാം നതീടനിവയ്ക്കുനതട്ട് നല
കേഭാരവമല.  

അതുകപഭാലല നനിലവനിലള്ള  3  വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങള വനികേസനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
3  വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങളനില്  ലകേഭാചനിക്കട്ട്  അധനികേലാം  പ്രശങ്ങളനില.  പകക്ഷ
തനിരുവനനപുരത്തനിനട്ട്  വനികേസനിക്കഭാനഭായനി  സലലമടകക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അതു
കപഭാലലതലന  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം,  അതനികപഭാള  ഫലത്തനില്
വനിമഭാനത്തഭാവളമലഭാതഭായനിലക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഒരു  പ്രശവമനില,  അതനികനഭാട
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നുബനനിച്ചുള്ള സലലാം എടക്കണലമനമഭാത്രകമയുള്ളൂ.  ആ പ്രശവലാം  നമുക്കട്ട് ഒനനിചട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാനഭാകേണലാം.  അതഭാതട്ട്  സലത്തുള്ളവരുലട  എതനിര്പനിലന  മറനികേടന
ലകേഭാണ്ടെട്ട്,  അവലര  കബഭാദവലപടത്തനി  നമുക്കട്ട്  സലലാം  എടക്കഭാന്  സഭാധനിക്കണലാം.
സലലാം  എടക്കഭാലത  പറനില,  എനവചഭാല്  അവലര  കദ്രഭാഹനിക്കുകേ  എനള്ളതല,
അവര്  കനരനിടന  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളനികലക്കട്ട്  നമ്മേള
നതീങ്ങണലാം.  ഇതഭാണട്ട് അതുമഭായനി ബനലപട്ടുലകേഭാണ്ടെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  

ഇകതഭാലടഭാപലാം  ചേനില  പ്രകദശങ്ങളനില്  എയര്  സ്ട്രനിപ്പുകേള  തുടങ്ങഭാനഭാവലാം.
വനിമഭാനത്തഭാവളമനിലഭാത്ത ചേനില ടൂറനിസ്റ്റട്ട് കകേനങ്ങളനില് ഒരു എയര് സ്ട്രനിപട്ട് അനുവദനിച്ചു
ലകേഭാടത്തഭാല് അവരുലട ചേഭാര്കടഡട്ട്  വനിമഭാനലാം അവനിലട വനനിറങ്ങനികക്കഭാളുലാം.   അതട്ട്
നമ്മുലട ടൂറനിസലത്ത നലതുകപഭാലല അഭനിവൃദനിലപടത്തുന ഒനഭായനിരനിക്കുലാം.  അത്തരലാം
കേഭാരവങ്ങളുലാം  നമ്മേള  ആകലഭാചേനികക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.   നമ്മുലട  നഭാടട്ട്  വളലര  സലാംസഭാര
സമ്പനമഭായ നഭാടഭാണട്ട്.  ലപഭാതുവനില് നമ്മേലളലഭാവരുലാം അക്കഭാരവത്തനില് അഭനിമഭാനലാം
ലകേഭാള്ളുനവരുമഭാണട്ട്.  ദനിവസലാം  ഒനനിലധനികേലാം  തവണ  കുളനിക്കുനവരഭാണട്ട്  പലരുലാം.
പകക്ഷ മഭാലനിനവകമ്പഭാരലാം നനിറഞനനില്ക്കുന ഒരു നഭാടമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ലചേയഭാന് നമുക്കട്ട് കേഴനിയണലാം.  മഭാലനിനവനനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം അലതഭാരു
ബഹുജന  കേവഭാമ്പയനിനഭായനിത്തലന  നമുക്കട്ട്  എടക്കഭാനഭാവലാം.  നഭാടഭാലകേ  ഒനനിച്ചു
നതീങ്ങുന  ഒരു  നനിലയഭാണട്ട്  അതനിനുള്ളതട്ട്.  ഉറവനിടത്തനില്  തലന  മഭാലനിനവലാം
സലാംസരനിക്കുകേ;  ലലജവമഭാലനിനവങ്ങള  അങ്ങലന  സലാംസരനിക്കഭാനഭാവലാം.  എനഭാല്
പ്ലെെഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കപഭാലലയുള്ള  മറട്ട്  കേഭാരവങ്ങള  റതീലലസക്ക ല്ല്നിലാംഗനിലൂലട   സലാംസരനികക്കണ്ടെതഭായനി
വരുലാം.  അത്തരത്തനിലള്ള  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  നടപടനികേള  നമുക്കട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴനിയണലാം.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  നല
ഉഇൗനല് ലകേഭാടക്കണലാം. നഭാടഭാലകേ ഇതട്ട് വവഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയണലാം.   ജനസഭാനത
ഏറവലാം  കൂടതലള്ള  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം  മുനനിസനിപനിലഭാറനികേളക്കുലാം  തുടക്കലാം
കുറനിക്കഭാന് കേഴനികയണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  

ലഎ.ടനി. രലാംഗലത്തക്കുറനിചട്ട് ചേനിലര് ഇവനിലട സൂചേനിപനിച്ചു, നമ്മുലട നഭാടനില് ലഎ.ടനി.
രലാംഗമുണ്ടെട്ട്.  അതനില എലനഭാനലാം ആര്ക്കുലാം പറയഭാന് സഭാധനിക്കനില.  

പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേനനിത്തല) :   കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
തലന  നനിരവധനി  കമഭാഡലകേള  പരതീക്ഷനിചതഭാണട്ട്.   ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന്
കേഴനിയുന ഒരു കമഭാഡല് നമുക്കട്ട് കേലണ്ടെത്തഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില എനള്ളതഭാണട്ട് പ്രശലാം.
അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്;  ഇനട്ട്  കകേരളലാം  കനരനിടന  ഏറവലാം  വലനിയ  പ്രശലാം
മഭാലനിനവവമഭായനി ബനലപടതഭാണട്ട്. വളലര വനിശദമഭായനി ചേര്ച നടത്തനി കകേരളത്തനിനട്ട്
സസതീകേഭാരവമഭായ ഒരു കമഭാഡല് രൂപലപടത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന് :   തതീര്ചയഭായുലാം  അതുതലനയഭാണട്ട്  കവണ്ടെതട്ട്.

നമ്മുലട നഭാടനിനട്ട്  കയഭാജനിക്കുനതഭാകേണലാം,  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  കയഭാജനിക്കുനതഭാകേണലാം.

ഇതനില് ഏറവലാം പ്രധഭാനലാം ജനങ്ങളുലട  സഹകേരണമഭാണട്ട്.  അത്തരലമഭാരു കബഭാധലാം

ഉണ്ടെഭാക്കഭാനുലാം   സഭാധനിക്കണലാം.  അതനിനട്ട്  ഒനനിചട്ട്  നതീങ്ങുന  രതീതനി  വരണലാം.

സഭാക്ഷരതഭാ  പ്രസഭാനത്തനിലന്റെ  കേഭാരവത്തനില്  നതീങ്ങനിയതുകപഭാലല  ഒറലക്കടഭായനി

നതീങ്ങുന രതീതനി വരണലാം.   അങ്ങലന ആകുകമ്പഭാള നമ്മുലട എലഭാ പ്രകദശലത്തയുലാം

വൃത്തനിയുള്ള നഭാടഭാക്കനി  മഭാറഭാന് കേഴനിയുലാം.  അതനിനട്ട് എനഭാകണഭാ കേഴനിയുനതട്ട്  അതട്ട്

കൂടഭായനി കേലണ്ടെത്തുകേ തലന ലചേയ്യുലാം.  

ലഎ.ടനി.  രലാംഗത്തട്ട് വലനിയ കുതനിപട്ട്  കനകടണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  പുതനിയ സഭാകങതനികേ

വനിദവകേള  ഇഇൗ  രലാംഗവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാരുലട  ജതീവനിതലാം

സുഗമമഭാക്കഭാന് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാകേണലാം. എലഭാ രലാംഗത്തുലാം ഇഇൗ പുതനിയ സഭാകങതനികേ

വനിദവ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  നമുക്കട്ട്  കേഴനിയുലാം.  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗത്തട്ട്,  നനിര്മ്മേഭാണ

കമഖലയനില്,  വവഭാവസഭായനികേ  കമഖലയനില്,  പരമ്പരഭാഗത  വവഭാവസഭായനികേ

കമഖലയനില്,  മതവബനന  കമഖലയനിലടക്കലാം  സഭാധനിക്കുലാം.  അങ്ങലന  നഭാടനിലന്റെ

വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്,  ജനജതീവനിതവമഭായനി  ബനലപട  എലഭാ  കമഖലകേളനിലലാം

പുതനിയ  സഭാകങതനികേ  വനിദവകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  നമുക്കട്ട്  കേഴനികയണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

വനിവരസഭാകങതനികേ കമഖലയനില് ഒരുപഭാടട്ട് കേണ്ടുപനിടനിത്തങ്ങളുണ്ടെട്ട്. അലതലഭാലാം ഇതനിനട്ട്

പലതനിനുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.  ഇലതലഭാലാംകൂടനി  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചു

ലകേഭാണ്ടെട്ട്  കനരകത്ത  പറഞ്ഞതുകപഭാലള്ള  കപഭാളനിസനി  ലഎ.ടനി.  രലാംഗത്തട്ട്

പ്രഖവഭാപനിക്കുകേയുലാം അതട്ട് നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. 

നമ്മുലട  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാന  വരുമഭാന  മഭാര്ഗ്ഗലാം  ലസയനില്സട്ട്  ടഭാകലാം

എലലകസുമഭാണട്ട്.  അവനിലട  കചേഭാര്ച  പലകപഭാഴുലാം  സലാംഭവനിക്കുനണ്ടെട്ട്  എന

പരനികശഭാധനിചഭാല്  കേഭാണഭാലാം.  ആ  കചേഭാര്ച  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുള്ള  ഫലപ്രദമഭായ

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട്  ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി ഇവനിലട വവകമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.

വരുമഭാനലാം  ഉറപഭാക്കനി  കചേഭാര്ച  തടയുനതനിനുള്ള  സമഗമഭായ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുലാം.  ഒരുപഭാടട്ട്  ടഭാകട്ട്  ഡനിസവ്യൂടട്ട്  ഉണ്ടെഭാകുനണ്ടെട്ട്.  പലരുലാം  വലഭാലത

പ്രയഭാസകത്തഭാലട ഉനയനിക്കുന പ്രശങ്ങളുമഭാണട്ട്. ഇക്കഭാരവങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനു

കവണ്ടെനി സുതഭാരവമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം. 
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നമ്മുലട  നഭാടനിലന്റെ  വനികേസനലത്തക്കുറനിചട്ട്  പറയുകമ്പഭാള,  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗലാം
വനികേസനിക്കഭാലത  നഭാടനിലന്റെ  വനികേസനലാം  പൂര്ണ്ണതയനില്  എത്തനില.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്
ഒരു  കേഭാര്ഷനികേ  വനിപ്ലെെവലാം  തലനയഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലക്ഷവമനിടനതട്ട്.
കൃഷനി ഏറവലാം ആദഭായകേരമഭായ ലതഭാഴനിലഭാക്കനി മഭാറണലാം. അതനില് നൂതന സഭാകങതനികേ
വനിദവകേള  പ്രകയഭാഗനിക്കണലാം.  റനിസര്ചട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  രതീതനികേള
അതനിനകേത്തട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാകേണലാം.  മറ്റുതരത്തനിലള്ള  ഗകവഷണ  രതീതനികേള
സസതീകേരനിക്കണലാം.  പ്രകൃതനിക്കട്ട്  കദഭാഷലാം  ലചേയഭാത്തതരത്തനിലള്ള  ഗകവഷണങ്ങള
അതനികന്മല് സസതീകേരനിക്കഭാന് നമുക്കട്ട് കേഴനിയണലാം. 

ഒരു  കേഭാരവലാം  വവകമഭാക്കഭാന്  ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആലരയുലാം  നനിര്ബനനിചട്ട്
കൃഷനി ലചേയനിക്കഭാന് ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഉകദ്ദേശവലാം
എലഭാവലരയുലാം സസയകമവ കൃഷനിയനികലക്കട്ട് എത്തനിക്കുകേലയനതഭാണട്ട്. അതനിനുതകുന
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  എനപറഞ്ഞഭാല്,  കൃഷനിയുലാം  നൂതന
സഭാകങതനികേ വനിദവയുലാം ഒനനിപനിചട്ട് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലലയ ഏറവലാം ലഭാഭകേരമഭാക്കണലാം.
അങ്ങലന  വനഭാല്  സസയകമവതലന  ആളുകേള  കൃഷനിയനികലക്കട്ട്  വനകചേരുലാം.
പരമഭാവധനി  സസയലാംപരവഭാപ്തത  കനടകേയുലാം  ഏറവലാം  മുനനിയ  ഉത്പനങ്ങള
ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന്  ശദനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.  ഇതനിലലഭാരു  മുദ്രഭാവഭാകേവലാംതലന  നഭാലാം
സസതീകേരനികക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്. Use Less  Grow More -  എനപറഞ്ഞഭാല് കുറഞ്ഞ ഭൂമനി,
കുറഞ്ഞ വളലാം ഇവ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പരമഭാവധനി ഉത്പഭാദനലാം എങ്ങലന നടത്തഭാന് പറ്റുലാം
എനതഭാണട്ട്.  ഇലതഭാലക്ക  അസഭാധവമഭായ  കേഭാരവമല.  സഭാധവമഭായ  കേഭാരവമഭാണട്ട്.
നമ്മേള  ആ  നനിലയട്ട്  കേഭാരവങ്ങള  ചേനിനനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അങ്ങലന  വനഭാല്
കേര്ഷകേനട്ട്  ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട്  നല  വനില  കേനിട്ടുലാം.  ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട്  മഭാര്ക്കറട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  നമുക്കട്ട്  കേഴനിയണലാം.  അകതഭാലട  ഭഭാവനിതലമുറലയ  കേഭാര്ഷനികേ
രലാംഗകത്തക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം.

ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തട്ട്  പുതനിയ  കമഖലകേള  ഉളലപടത്തഭാന്  നമുക്കട്ട്  കേഴനിയണലാം.
അങ്ങലന വനഭാല് ലതഭാഴനില് സഭാധവതയുലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാകുലാം. ലമഡനിക്കല് ടൂറനിസലാം
ഒരു കമഖലയഭാണട്ട്. ആയുര്കവ്വദത്തനിനട്ട് അനനമഭായ സഭാധവതകേളുണ്ടെട്ട്. അവനിലടയഭാണട്ട്
രഭാവനിലല വവകമഭാക്കനിയ ആയുര്കവ്വദ ഇന്സ്റ്റനിറവ്യൂടനിലന്റെ കേഭാരവലമഭാലക്ക വരുനതട്ട്. ആ
രലാംഗത്തട്ട്  ഗകവഷണമടക്കലാം  നടകക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.  ഗകവഷണങ്ങള  നലതുകപഭാലല
നടത്തഭാന്  പറ്റുന  ഒരു  കമഖലയഭാണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം  പനില്ഗനികമജട്ട്  ടൂറനിസവലാം
സലാംഘടനിപനിക്കഭാനഭാകുലാം.  അതുലാം  ഇതനികനഭാലടഭാപലാം  കകേനതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട്  പുതനിയ
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അതനികനഭാലടഭാപലാം  എലഭാ  വര്ഷവലാം
പുതനിയ ലഡസ്റ്റനികനഷനുകേള ടൂറനിസ്റ്റട്ട് കമഖലയനില് സഭാപനിക്കഭാന് കേഴനിയണലാം. 
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പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  വലനിയ  ഉഇൗനല്തലന  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്
നല്കുലാം. യഭാഥഭാര്ത്ഥവവലാം സഭായനിയുമഭായ പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്
കേഴനിയണലാം.  കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാനലത്തക്കുറനിചട്ട്  നമ്മേലളലഭാലാം  ഉത്കേണ്ഠലപടനണ്ടെട്ട്.
അകപഭാള  അതുലാം  പഠനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കൂടതല്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  പഠനിക്കഭാന്
കേഴനിയണലാം.  Kerala State Environmental Agency സഭാപനിക്കുനതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുലാം. 

വവവസഭായ രലാംഗത്തട്ട്  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലത്ത ഇനവയനിലല  തലന ഏറവലാം
നല  സലാംസഭാനമഭാക്കനി  മഭാറഭാന്  കേഴനിയണലാം.  ഇനട്ട്  നമ്മേള  അര്ഹനിക്കഭാത്ത
കപരുകേലളഭാലക്ക  നമ്മുലട  തലയനില്  വന  വതീണനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്
പരനികശഭാധനിചഭാല് അത്തരലമഭാരു കപരനിലനഭാനലാം നമ്മുലട നഭാടട്ട് അര്ഹരല.  കേഭാരണലാം
നമ്മുലട നഭാടട്ട്,  Investor  Friendly  സലാംസഭാനമഭാണട്ട്.  പ്രചേരണപരമഭായനി  കവലറഭാരു
നനിലയഭാണട്ട് എതനിലരയുള്ളതട്ട്.  നമ്മുലട സലാംസഭാനലത്ത  Most  Investor Friendly
State  ആക്കനി   മഭാറഭാന്  നമുക്കട്ട്  കേഴനിയണലാം.  അകതഭാലടഭാപലാം  നല  രതീതനിയനില്
എളുപത്തനില്  ബനിസനിനസട്ട്  നടത്തഭാന്  പറ്റുന  സഭാപനലാം  എന  നനിലയുലാം
ഇവനിലടയുണ്ടെഭാകുലാം.  ഇനവയനില്  ഒനഭാമലതന  ലക്ഷവകത്തഭാടകൂടനിയ  Industrial
Policy  നമുക്കട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയണലാം.  അതട്ട് കനരലത്ത പറഞ്ഞതുകപഭാലല,
അധനികേലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  ഇലഭാലത  ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.  ലചേറുകേനിട-വന്കേനിട-
പരമ്പരഭാഗത വവവസഭായങ്ങലളയഭാലകേ കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന നയമഭാണട്ട് ഇക്കഭാരവത്തനില്
സസതീകേരനികക്കണ്ടെതട്ട്.  ഇന്ഡസ്ട്രനിലയനപറയുകമ്പഭാള, മലനിനതീകേരണമുണ്ടെഭാക്കുന വവവസഭായങ്ങള
ഇവനിലട  പറനില.  അതലഭാത്ത വവവസഭായങ്ങലളയഭാണട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനികക്കണ്ടെതട്ട്.  

ലതഭാഴനിലവസരലത്തക്കുറനിചട്ട്  പറയുകമ്പഭാള  യുവഭാക്കളക്കുലാം  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം
ലതഭാഴനിലവസരലാം  വര്ദനിപനികക്കണ്ടെതഭായനിവരുലാം.  അതനിനുതകുന സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
പദതനികേള   നടപനിലഭാക്കഭാനഭാകേണലാം.  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള   വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഉഇൗനല് നല്കകേണ്ടെതഭായനിവരുലാം.  

നമ്മുലട  സലാംസഭാനലത്ത  കറഷന്  കേഭാര്ഡകേളനില്  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡനിനട്ട്

അര്ഹരഭായവര്ലക്കലഭാലാം  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡനിലഭാലയനള്ളതട്ട്  ഇകപഭാഴുലാം

പരഭാതനിയഭായനി നനിലനനില്ക്കുനണ്ടെട്ട്. കനരലത്ത ഭക്ഷവ വകുപ്പുമനനി അതുസലാംബനനിചട്ട്

വവകമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  കുറമറ  സലാംവനിധഭാനലാം  ലകേഭാണ്ടു

വകരണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ലപഭാതുവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  കേമ്പവ്യൂടലലറസട്ട്  ലചേയട്ട്
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അതനിനകേത്തുളള  മറട്ട്  വതീഴ്ചകേള  പരനിഹരനിക്കുന  നടപടനികേളനികലയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്

നതീങ്ങുനതട്ട്.  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിവനിധ  ആവശവങ്ങളക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കത്തക്ക

രതീതനിയനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭാക്കഭാന്  കേഴനികയണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ലപഭാതുഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്

പ്രകതവകേ  പരനിഗണന  നല്കകേണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ബസട്ട്,  ലമകട്രെെഭാ,  ജലഗതഭാഗതലാം,

കുറഞ്ഞ  ലചേലവനില്  നടപനിലഭാക്കഭാവന  മറട്ട്  ചേനില  ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണ്ടെട്ട്.

ഇകപഭാഴുളളതല നലതട്ട്,  മലറഭാരു സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  കവണ്ടെലതനട്ട്  പഴയ ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശലാം  പറയുകേയുണ്ടെഭായനി.  അങ്ങലനയുള്ള   ലചേലവകുറഞ്ഞ

ഏറവലാം  നല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനള്ളതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്

നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴനികയണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇങ്ങലനയുള്ള  വനിവനിധ  തരത്തനിലളള

സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലൂലട  ഒരു  Integral  Transporting  System  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്

ലക്ഷവമനിടകേയഭാണട്ട്. 

നമ്മുലട സലാംസഭാനലാം ആകരഭാഗവരലാംഗത്തട്ട് ലമചലപട സലാംസഭാനമഭാണട്ട്. പകക്ഷ,

ഇനള്ള ആകരഭാഗവരലാംഗലാം മഭാറനികയതതീരു. ഇഇൗ രലാംഗത്തട്ട് ഇകപഭാഴുലാം ദഇൗര്ബലവങ്ങളുണ്ടെട്ട്.

അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  നമുക്കട്ട്  കേഴനികയണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കരഭാഗകത്തക്കഭാളുലാം  ആളുകേള

ഭയലപടനതട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവനിലനയഭാണട്ട്.  അങ്ങലനയുള്ള  അവസ  നമ്മുലട

നഭാടനില്  വനകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  സമഗമഭായ  ഒരു  ആകരഭാഗവനയലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്

കേഴനികയണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.  കഹഭാസനിറലഭായഭാലലാം  ലഭാബഭായഭാലലാം  മരുനഭായഭാലലാം  ഇഇൗ

കമഖലയനിലലഭാലക്ക  ആവശവമഭായ  ക്രമതീകേരണലാം  ലകേഭാണ്ടുവരണലാം.  കവലറ

ആശങലയഭാനലാം  കവണ്ടെ.  ആരട്ട്  എനട്ട്  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  ഇഇൗടഭാക്കണലമനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

പറയുലമനല. അങ്ങലന ഇടലപടഭാന് സഭാധഭാരണഗതനിയനില് കേഴനിയനില. പകക്ഷ, നല

കബഭാധവത്ക്കരണലാം  ലകേഭാണ്ടുവരണലാം.  ബദല്  സലാംവനിധഭാനലാം  ശകനിലപടത്തണലാം.

അങ്ങലനയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നല  ആകരഭാഗവരതീതനി

സസതീകേരനിക്കുന  നനിലയഭാണട്ട്  കവണ്ടെതട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേലള

കൂടതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കണലാം.  എലഭാ  ചേനികേനിതയുലാം  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്

ലഭവമഭാക്കണലാം. അതട്ട് കനരലത്തതലന  വവകമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  സൂപര് ലസഷവഭാലനിറനി

സഇൗകേരവലാം, ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് മുതല് തഭാകഴഭാടട്ട് പടനിപടനിയഭായനി നടപഭാക്കുലാം. അതട്ട്

ഏലതലഭാലാം  ആശുപത്രനികേളനില്  ലപലടനട്ട്  കേഴനിയുലമനട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അതട്ട്

നടപഭാകക്കണ്ടെതഭായനി വരുലാം.  സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസുകേള ജനങ്ങളനികലക്കട്ട് എത്തനിക്കല്

വളലര പ്രധഭാനമഭാണട്ട്. അക്കഭാരവലാം കനരലത്ത ഞഭാന്  ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിചനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
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നമ്മുലട നഭാടനില്  വലനിയ മഭാറലാം കവണ്ടെ മലറഭാരു രലാംഗമഭാണട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗലാം.
വനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗത്തട്ട്  നമ്മേള  പുറകേനിലഭാലണനട്ട്  ആരുലാം  പറയനില,  പകക്ഷ
വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരത്തനില്  നമ്മേളനികപഭാള  പനിനനില്  നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തഭാന്  നമുക്കട്ട്  കേഴനിയണലാം.  കുടനികേലള
സസയലാംപരവഭാപ്തതയനികലക്കട്ട്  നയനിക്കഭാന്  ഉതകുന  വനിദവഭാഭവഭാസരതീതനി  നമുക്കട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാകേണലാം.  ഇകപഭാള  വനിദവഭാഭവഭാസരലാംഗലാം  കനഭാക്കനിയഭാല്  രണ്ടുതരലാം
പഇൗരന്മഭാരുണ്ടെട്ട്.  ഒരു കൂടര്ക്കട്ട്  നല വനിദവഭാഭവഭാസ  സഇൗകേരവമുണ്ടെട്ട്,  മലറഭാരു  കൂടര്ക്കട്ട്
അത്രകത്തഭാളലാം വനിദവഭാഭവഭാസ സഇൗകേരവമനില.  അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളനികലലക്കഭാനലാം
ഇകപഭാള കപഭാകുനനില. ഉയര്ന വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം പുലര്ത്തഭാന് കേഴനിയഭാത്തതട്ട്
നമ്മുലട  സലാംസഭാനലത്ത  പഭാവലപട  കുടലാംബങ്ങളനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭാണട്ട്.
അവര് മനിക്കവഭാറുലാം പഠനിക്കുനതട്ട് ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനിലഭാണട്ട്. ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളുലട
വനിദവഭാഭവഭാസ രതീതനി കമഭാശമഭായതുലകേഭാണ്ടെല.  എനഭാല്  അവനിടലത്ത  മറട്ട് പശ്ചഭാത്തല
സഇൗകേരവങ്ങലളഭാലക്ക വലനിയകതഭാതനില് കുറഞനനില്ക്കുനണ്ടെട്ട്.  അത്തരലാം വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങളുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്കത്തണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  ഇനലത്ത കേഭാലത്തട്ട് സഭാര്ടട്ട്
ക്ലഭാസട്ട്  റൂമുകേളുലാം,  ലലഹലടക്കട്ട്  ആകേഭാനുലമഭാലക്കയുള്ള  തഭാലരവമഭാണട്ട്  എലഭാ
ആളുകേളക്കുമുള്ളതട്ട്. കുടനികേളക്കു മഭാത്രമല രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുലാം ആ തഭാലരവമഭാണുള്ളതട്ട്. 

നമ്മേള വനിവനിധ ആവശവങ്ങളക്കട്ട് ഫണ്ടെട്ട് ലചേലവഴനിക്കുനവരഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
ഫണ്ടെട്ട്,  എലാം.എല്.എ.  ഫണ്ടെട്ട്,  പഞഭായത്തട്ട് ഫണ്ടെട്ട്,  മറട്ട്  തരത്തനില് ലചേലവഴനിക്കുന
ഫണ്ടുകേലളലഭാലാംകൂടനി   പൂള ലചേയഭാല് ഓകരഭാ സലത്തുമുള്ള ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങള
സജതീവമഭാക്കഭാനുലാം  സഭാര്ടഭാക്കഭാനുലാം  ലലഹലടക്കട്ട്  ആക്കഭാനുലാം  പറ്റുലാം.   അത്തരത്തനില്
നമ്മേള ചേനിനനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അങ്ങലന ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളഭാലകേ നലരതീതനിയനില്
അഭനിവൃദനിലപടത്തണലാം. ലപഭാതുവനിദവഭാലയലാം സലാംരക്ഷനിക്കണലമന മുദ്രഭാവഭാകേവമുയര്ത്തനിയതു
ലകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം  കേഭാരവമനില.  ലപഭാതുവനിദവഭാലയത്തനിലന്റെ  നനിലവഭാരമുയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടെട്ട്
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  നമുക്കട്ട്  കേഴനിയണലാം.  നനിലവഭാരമുയര്ത്തുകമ്പഭാള  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
കുടനികേള അവനികടക്കട്ട് കപഭാകുലാം.  ലപഭാതുവനിദവഭാലയത്തനിലന്റെ അടത്തുള്ള വതീടനില്നനിനട്ട്
കുടനി 20 കേനികലഭാ മതീറര് അപ്പുറത്തുള്ള സ്കൂളനികലക്കട്ട് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  അലതഭാഴനിവഭാക്കഭാന്
ലപഭാതുവനിദവഭാലയത്തനിലന്റെ  നനിലവഭാരമുയര്ത്തണലാം.  എലഭാവരുലടയുലാം  സഹകേരണവലാം
പനിന്തുണയുലാം  ലപഭാതുവനിദവഭാലയത്തനിനട്ട്  ലകേഭാടത്തഭാല്  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  അവ
ലമചലപട്ടുവരുലാം.  അങ്ങലന നമ്മുലട വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖല കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്
ഉയരണലാം;  അതനിലൂലട  അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കുലാം  ഉയര്ത്തഭാന്  പറണലാം.
ഉനത വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനിലള്ള ചേനില സഭാപനങ്ങലളലയഭാലക്ക അത്തരത്തനില്
ഉയര്ത്തഭാന് നമുക്കട്ട് കേഴനിയുലാം. 
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ലഭാത്തനിലകേഭാണ്ടുലാം കതഭാക്കുലകേഭാണ്ടുലാം പൂര്ണ്ണമഭായനിട്ടുലാം ക്രമസമഭാധഭാനലാം പഭാലനിക്കഭാന്
കേഴനിയുലമനട്ട് വനിശസസനിക്കുന ഒരഭാളല ഞഭാന്. അങ്ങലന കേഴനിയനിലലനട്ട് എലഭാവര്ക്കുലാം
അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്. കപഭാലതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി പരനിഷ്കരനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
അവനിലട  കുറമറ  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  നടക്കണലാം.  ജനങ്ങളുലട  കസവകേരഭായനി
കപഭാലതീസനിലന ഉയര്ത്തഭാനഭാവണലാം.  ഇനലത്ത ഒരു പ്രകതവകേത,  ലലസബര് ലലക്രലാം
വര്ദനിച്ചുവരുനതഭാണട്ട്.  ലലസബര് ലലക്രലാം ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന നവതീകേരനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.
കുറകൃതവങ്ങള  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  ലതളനിയനിക്കഭാന്  അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരമുള്ള
കഫഭാറന്സനികേട്ട്  ലഭാബട്ട്  നമ്മേള  സഭാപനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കേഭാരണലാം  ചേനില
കുറകൃതവങ്ങള  ലതളനിയഭാലത  കപഭാകുനണ്ടെട്ട്.  അതട്ട്  ലതളനിയനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ
എലഭാ സനഭാഹവലാം നമുക്കട്ട് ഒരുക്കഭാനഭാവണലാം.  സ്ത്രതീകേളക്കുകനലരയുള്ള കുറകൃതവങ്ങള
ഒരു  ലവല്ലുവനിളനിയഭായനി  നമ്മുലട  സമൂഹത്തനിലയരുകേയഭാണട്ട്.  നമ്മുകടതട്ട്  വളലര
പരനിഷ്കൃതമഭായനിട്ടുള്ള സമൂഹമഭാണട്ട്, പകക്ഷ കവദനഭാജനകേമഭായ ഒരുപഭാടട്ട് അനുഭവങ്ങള
നമുക്കുണ്ടെട്ട്.  ഇതട്ട്  തടയഭാന് ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള കവണലാം.  സ്ത്രതീശഭാകതീകേരണലാം
അതനിലന്റെ ഒരു ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  സ്ത്രതീശഭാകതീകേരണലാം ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന് നമുക്കട്ട്
കേഴനികയണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം  കൂടതല് വനനിതകേലള കപഭാലതീസനില്  റനിക്രൂടട്ട്
ലചേയഭാന്  സഭാധനിക്കണലാം.  വനനിതകേളഭായനിട്ടുള്ള  എസട്ട്.ലഎ.-മഭാലര  കുകറകടനി  റനിക്രൂടട്ട്
ലചേകയണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം   സ്ത്രതീകേളുകടതട്ട്  മഭാത്രമഭായനിട്ടുള്ള കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷനുകേളുലട  എണ്ണലാം  കുറച്ചുകൂടനി  വര്ദനിപനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  കകേഭാടതനികേളുലട
കേഭാരവവലാം  ബനലപടവരുമഭായനി  ആകലഭാചേനിക്കണലാം.  സ്ത്രതീകേളുകടതട്ട്  മഭാത്രമഭായനിട്ടുള്ള
കകേഭാടതനികേള സഭാപനിക്കുന കേഭാരവലാം,  നമ്മേള മഭാത്രലാം തതീരുമഭാനനികക്കണ്ടെ കേഭാരവമല,
ബനലപടവരുമഭായനി ആകലഭാചേനികക്കണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്. 

കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  റബര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്  ഫലപ്രദമഭാലണനട്ട്
ലതളനിയനിചതഭാണട്ട്;  പകക്ഷ കകേന ഗവണ്ലമന്റുമഭായനി  ചേര്ച ലചേയകപഭാള അവര്ക്കട്ട്
ചേനില  ആശങകേളുണ്ടെട്ട്.  അതുമഭായനി  ബനലപട  തുടര്നടപടനികേള  നമ്മേള
സസതീകേരനികക്കണ്ടെതുണ്ടെട്ട്.  അതുവഴനി  നല  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  കറഭാഡകേളഭാക്കനി  മഭാറഭാന്
നമുക്കട്ട് കേഴനിയുനതഭാണട്ട്. 

കകേരളത്തനില് നടപഭാക്കഭാന് കേഴനിയുന ഒരു പദതനിയഭാണട്ട്  "വഭാലത്യു  ആഡഡട്ട്
കകേരള".  നഭാളനികകേരലാം,  റബര്,  കുരുമുളകേട്ട്,  ഏലലാം തുടങ്ങനിയ സുഗനവവജനങ്ങളുലട
മൂലവലാം  വര്ദനിപനിക്കുന  വവവസഭായങ്ങള  നമുക്കട്ട്   നലനനിലയനില്   ലകേഭാണ്ടുവരഭാന്
കേഴനിയണലാം.   ചേഭായയുകടയുലാം  കേഭാപനിയുകടയുലാം  രലാംഗത്തട്ട്  ഇതട്ട്  സഭാധനിക്കുലാം.  ചേഭായ
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ചേഭായയഭായനി  വരുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  നമുക്കട്ട്  ഒരുക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.
ചേഭായകത്തഭാടങ്ങള നമുക്കട്ട് ധഭാരഭാളമുണ്ടെട്ട്.  കേഭാപനിയുകടയുലാം സനിതനി അതുതലനയഭാണട്ട്.
ഇലതഭാലക്ക  നമുക്കുതലന  ഒരുക്കഭാന്  കേഴനിയുന  കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്.  ആ  വഴനിക്കട്ട്
മൂലവവര്ദനിത  നടപടനികേളനികലക്കട്ട്  നഭാലാം  നതീകങ്ങണ്ടെതഭായനിട്ടുണ്ടെട്ട്.  വലനിയ  കതഭാതനില്
പ്രയഭാസമനുഭവനിക്കുന വനിഭഭാഗമഭാണട്ട്  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗലാം.   രഭാവനിലല
അതനിലനപറനി  ഇവനിലട  വവകമഭാക്കനിക്കഴനിഞ.  അവര്ക്കട്ട്  തഭാമസസലത്തനിലന്റെയുലാം
ഭൂമനിയുലടയുലാം ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെയുലാം ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളുലടയുലാം  ധഭാരഭാളലാം
പ്രശങ്ങളുണ്ടെട്ട്.   അത്തരലാം കേഭാരവങ്ങളലക്കഭാലക്ക ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് വലനിയ കതഭാതനില്
മുന്ഗണന നല്കുലാം.  സഭാധഭാരണക്കഭാരലന്റെ ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തഭാന് നമുക്കട്ട്
കേഴനിയണലാം.  അവരുലട  കുടനികേളക്കട്ട്  നല  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ലകേഭാടക്കഭാന്  കേഴനിയണലാം,
ഭക്ഷണത്തനിനട്ട്  പ്രയഭാസമുണ്ടെഭാകുന  നനിലയുണ്ടെഭാകേഭാന്  പഭാടനില,  നല  ചേനികേനിത
ലഭവമഭാകേണലാം,  കൃഷനിയുലട  കേഭാരവത്തനില്  സസയലാംപരവഭാപ്തത  കനടഭാന്  കേഴനിയണലാം,
എലഭാവര്ക്കുലാം പഭാര്പനിട സഇൗകേരവലാം ഒരുക്കഭാന്  സഭാധനിക്കണലാം. നതീതനിയുകമഭായ ഒരു
ഭരണസലാംവനിധഭാനലാം  നമ്മുലട  നഭാടനില്  നടപനിലഭാക്കണലാം.  അതനിനട്ട്  അഴനിമതനി
തുടച്ചുനതീക്കല് വളലര പ്രധഭാനമഭാണട്ട്.  അഴനിമതനിയുലാം വനികേസനവലാം ഒനനിച്ചു കപഭാകേനില.
ഏലതഭാരു  പദതനി  വരുകമ്പഭാഴുലാം  അതനിലന  തകേര്ക്കഭാന്  നടക്കുന  ചേനില
ആളുകേളുലണ്ടെനട്ട് എലഭാവരുലാം മനസനിലഭാക്കണലാം.  അങ്ങലന തകേര്ക്കഭാന് നടക്കുനവലര
നമുക്കട്ട്  തനിരനിചറനിയഭാന്  കേഴനിയണലാം.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  അവര്  സമൂഹലത്ത
പനികനഭാടടനിക്കഭാന്  ശമനിക്കുനവരഭാണട്ട്.  അതനിലനതനിലരയുള്ള  കയഭാജനിച  നതീക്കലാം
നമുക്കട്ട് നടത്തഭാനഭാവണലാം.  നഭാടനിലന്റെ വനികേസന കേഭാരവത്തനില് നനിങ്ങളലക്കലഭാവര്ക്കുലാം
വവതവസങ്ങളഭായ ആശയങ്ങളുണ്ടെഭാകേഭാലാം.  അവലയലഭാലാം  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  പങ്കുവയഭാന്
തയഭാറഭാകേണലാം.  ജനങ്ങളുലട സസപങ്ങളനില് നനിങ്ങലളലഭാവരുലാം പങ്കുകചേരണലമനഭാണട്ട്
ഇഇൗ ഘടത്തനില് എനനിക്കട്ട് അഭവര്ത്ഥനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  ഇഇൗ നനനിപ്രകമയലത്ത ഒനകൂടനി
അനുകൂലനിച്ചുലകേഭാണ്ടെട്ട് അവസഭാനനിപനിക്കുന.

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  പഭാറക്കല് അബ്ദുല അങ്ങയുലട  1-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി
പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................
886/2017
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ശതീ.  പഭാറക്കല്  അബ്ദുല  അവതരനിപനിച  1-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു. 

ശതീ.  ടനി.  എ.  അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് അങ്ങയുലട  2-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ. റനി. എ. അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് അവതരനിപനിച  2-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു. 

ലപ്രഭാഫ.  ആബനിദട്ട്  ഹുലലസന്  തങ്ങള അങ്ങയുലട  3-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി
പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുവസന് തങ്ങള : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ലപ്രഭാഫ.  ആബനിദട്ട് ഹുലലസന് തങ്ങള അവതരനിപനിച 3-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി
സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  ലകേ.  എസട്ട്.  ശബരതീനഭാഥന് അങ്ങയുലട  4-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ?

ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :  സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ.  ലകേ.  എസട്ട്.  ശബരതീനഭാഥന് അവതരനിപനിച  4-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  ശനിവകുമഭാര്  അങ്ങയുലട  5-ാം  നമ്പര്   കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ?

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :  സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.
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മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  ശനിവകുമഭാര്  അവതരനിപനിച  5-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  വനി.  പനി.  സജതീനന്  അങ്ങയുലട  6-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് :  അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ.  വനി.  പനി.  സജതീനന്  അവതരനിപനിച  6-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  വഹബനി  ഈഡന്  അങ്ങയുലട  7-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന് : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില. 

മനി  .   സതീക്കര്   : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ.  വഹബനി  ഈഡന്  അവതരനിപനിച  7-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  എലാം.  വനിന്ലസന്റെട്ട്  അങ്ങയുലട  8-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര്   : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ.  എലാം.  വനിന്ലസന്റെട്ട്  അവതരനിപനിച  8-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു. 
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ശതീ.  എല്കദഭാസട്ട്   കുനപനിള്ളനി  അങ്ങയുലട  9-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്   കുനപനിള്ളനി : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ.  എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി  അവതരനിപനിച  9-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി
നനിരഭാകേരനിച്ചു. 

ശതീ.  ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്  അങ്ങയുലട  10-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ.  ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്  അവതരനിപനിച  10-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  അന്വര്  സഭാദത്തട്ട്  അങ്ങയുലട  11-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ.  അന്വര്  സഭാദത്തട്ട്  അവതരനിപനിച  11-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട്  അങ്ങയുലട  12-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.
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മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ.  സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട്  അവതരനിപനിച  12-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന്  അങ്ങയുലട  13-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന്  അവതരനിപനിച  13-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു. 

ശതീ.  ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫട്ട്  അങ്ങയുലട  14-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ.  ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫട്ട്  അവതരനിപനിച  14-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട്  അങ്ങയുലട  15-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :  സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട്  അവതരനിപനിച  15-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.



406       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂണ് 30, 2016

കഡഭാ.  എന്.  ജയരഭാജട്ട്  അങ്ങയുലട  16-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

കഡഭാ.  എന്.  ജയരഭാജട്ട്  അവതരനിപനിച  16-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന്  അങ്ങയുലട  17-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ.  കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന്  അവതരനിപനിച  17-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  അങ്ങയുലട  18-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്
ലചേയ്യുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട് കജഭാസഫട്ട് : സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ലചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് ...................................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....................................

ശതീ.  കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  അവതരനിപനിച  18-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മേ  അവതരനിപനിച  നനനിപ്രകമയലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കണലമന
പ്രശലത്ത 

അനുകൂലനിക്കുനവര് ….................................

             പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് …................................
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ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്: സര്, ഞഭാന് കപഭാള ആവശവലപടന.

(സഭഭാലാംഗങ്ങള തഭാലഴപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം കവഭാടട്ട് കരഖലപടത്തനി.)

അനുകൂലനിക്കുനവര് 

1. ശതീ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര്  

2. ശതീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന് 

3. ശതീ. വനി. എസട്ട്. അച്ചുതഭാനനന് 

4. ശതീ. ലകേ. ആന്സലന്

5. ശതീ. ആന്റെണനി കജഭാണ് 

6. ശതീ. പനി. വനി. അന്വര് 

7. ശതീ. എ. എലാം. ആരനിഫട്ട് 

8. ലപ്രഭാഫ. ലകേ. യു. അരുണന് 

9. ശതീമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

10. ശതീ. ലകേ. ബഭാബു 

11. ശതീ. എ. ലകേ. ബഭാലന് 

12. ശതീമതനി ഇ. എസട്ട്. ബനിജനികമഭാള 

13. ശതീ. ഇ. ചേനകശഖരന്  

14. ശതീ. ലകേ. ദഭാസന് 

15. ശതീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

16. ശതീ. സനി. ദനിവഭാകേരന് 

17. ശതീ. എല്കദഭാ എബഹഭാലാം 

18. ശതീ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് 

19. ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി 
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20. ശതീ. കജഭാര്ജട്ട് എലാം. കതഭാമസട്ട് 

21. ശതീ. ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് 

22. ശതീ. സനി. ലകേ. ഹരതീനന് 

23. കഡഭാ. ലകേ. ടനി. ജലതീല് 

24. ശതീ. ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതത്യു 

25. ശതീ. ജനി. എസട്ട്. ജയലഭാല് 

26. ശതീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന് 

27. ശതീ. കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണ്ടെസട്ട്

28. ശതീ. വനി. കജഭായനി 

29. ശതീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

30. ശതീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

31. ശതീ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന് 

32. ശതീ. കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് 

33. ശതീ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതട്ട് കകേഭായ

34. ശതീ. എലാം. എലാം. മണനി 

35. ശതീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസട്ട് 

36. ശതീ. ലകേ. ലജ. മഭാകനി 

37. ശതീമതനി ലജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ 

38. ശതീ. എ. സനി. ലമഭായതീന് 

39. ശതീ. മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി.

40. ശതീ. എലാം. മുകകേഷട്ട് 

41. ശതീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  
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42. ശതീ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

43. ശതീ. സനി. ലകേ. നഭാണു 

44. ശതീ. എലാം. നഇൗഷഭാദട്ട്

45. ശതീ. യു. ആര്. പ്രദതീപട്ട് 

46. ശതീ. എ. പ്രദതീപ്കുമഭാര് 

47. ശതീ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

48. ശതീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

49. ശതീ. പുരുഷന് കേടലണ്ടെനി 

50. ശതീ. പനി. ടനി. എ. റഹതീലാം 

51. ശതീ. എലാം. രഭാജകഗഭാപഭാലന്

52. ശതീ. ലകേ. രഭാജന് 

53. ശതീ. എസട്ട്. രഭാകജനന്

54. ശതീ. ആര്. രഭാകജഷട്ട്

55. ശതീ. റനി. വനി. രഭാകജഷട്ട്

56. ശതീ. ലകേ. രഭാജ 

57. ശതീ. രഭാജ എബഹഭാലാം 

58. ശതീ. ആര്. രഭാമചേനന് 

59. ശതീ. രഭാമചേനന് കേടനപള്ളനി  

60. ശതീ. ലകേ. ലകേ. രഭാമചേനന് നഭായര് 

61. ശതീ. റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന് 

62. ശതീ. മുലക്കര രതഭാകേരന് 

63. ലപ്രഭാഫ. സനി. രവതീനനഭാഥട്ട് 
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64. ശതീ. കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്

65. ശതീ. എസട്ട്. ശര്മ്മേ  

66. ശതീ. എ. ലകേ. ശശതീനന് 

67. ശതീ. സനി. ലകേ. ശശതീനന് 

68. ശതീ. പനി. ലകേ. ശശനി

69. ശതീ. വനി. ശശനി 

70. ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷട്ട് 

71. ശതീ. ബനി. സതവന് 

72. ശതീ. എ. എന്. ഷലാംസതീര്  

73. ശതീമതനി ലകേ. ലകേ. വശലജ ടതീചര് 

74. ശതീ. ജനി. സുധഭാകേരന് 

75. ശതീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമഭാര് 

76. ശതീ. വനി. എസട്ട്. സുനനില് കുമഭാര്

77. ശതീ. കേടകേലാംപള്ളനി സുകരനന് 

78. ശതീ. ലകേ. സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട്

79. ശതീ. എലാം. സസരഭാജട്ട്

80. ശതീ. ഇ. ടനി. വടസണ് മഭാസ്റ്റര്

81. ശതീ. പനി. തനികലഭാത്തമന് 

82. ശതീ. കതഭാമസട്ട് ചേഭാണ്ടെനി 

83. കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് 

84. ശതീ. പനി. ഉണ്ണനി

85. ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട്

86. ശതീ. ലകേ. വനി. വനിജയദഭാസട്ട്
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87. ശതീ. ഇ. ലകേ. വനിജയന്

88. ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന്

89. ശതീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്   

1. ശതീ. അബ്ദുള ഹമതീദട്ട് പനി

2. ശതീ. പഭാറക്കല് അബ്ദുല

3. ശതീ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബട്ട് 

4. ശതീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട് 

5. ലപ്രഭാഫ. ആബനിദട്ട് ഹുവസന് തങ്ങള

6. ശതീ. അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് 

7. ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി 

8. ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര് 

9. ശതീ. അന്വര് സഭാദത്തട്ട് 

10. ശതീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന്

11. ശതീ. വനി. ലകേ. ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട്

12. ശതീ. എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി

13. ശതീ. വഹബനി ഈഡന്  

14. ശതീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിലാം 

15. കഡഭാ. എന്. ജയരഭാജട്ട് 

16. ശതീ. ലകേ. സനി. കജഭാസഫട്ട് 

17. ശതീ. പനി. ലജ. കജഭാസഫട്ട് 

18. ശതീ. പനി. ലകേ. കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി 

19. ശതീ. കമഭാന്സട്ട് കജഭാസഫട്ട് 
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20. ശതീ. ലകേ. മുരളതീധരന്  

21. ശതീ. ഉമ്മേന് ചേഭാണ്ടെനി 

22. ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് 

23. ശതീ. രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല

24. ശതീ. കറഭാജനി എലാം. കജഭാണ്

25. ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന് 

26. ശതീ. എന്. ഷലാംസുദ്ദേതീന് 

27. ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന് 

28. ശതീ. സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് 

29. ശതീ. സനി. എഫട്ട്. കതഭാമസട്ട് 

30. ശതീ. പനി. ടനി. കതഭാമസട്ട്

31. ശതീ. പനി. ഉവബദുള്ള 

നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുനവര്  - ആരുമനില.

മനി  .   സതീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുനവര് ....  89

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് .... 31

നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുനവര് .... ആരുമനില.

നനനിപ്രകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ഓര്ഡര്  ഓര്ഡര്...........സഭ  ഇകപഭാള  പനിരനിയുനതുലാം  2016  ജൂലലല  8-ാം
തതീയതനി ലവള്ളനിയഭാഴ്ച രഭാവനിലല 9.00 മണനിക്കട്ട് വതീണ്ടുലാം സകമ്മേളനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

(2016  ജൂലലല മഭാസലാം  8-ാം തതീയതനി ലവള്ളനിയഭാഴ്ച  രഭാവനിലല  9.00  മണനിക്കട്ട്
വതീണ്ടുലാം സകമ്മേളനിക്കുനതനിനഭായനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 2.12-നട്ട് പനിരനിഞ.)


